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EDITORIAL

A edição desta semana do jornal Milénio Stadium irá 
discutir o ritual anual das pessoas e das suas esca-
padelas de verão. Escapar tem significados diferentes 
para as pessoas: geralmente evoca imagens de relaxa-
mento da mente e do corpo o que, em muitos casos, é 
ficção. Muitas destas escapadelas não passam de des-
culpas para comer e beber demais, sem consideração 
pelas responsabilidades sociais. No ano passado, os 
turistas internacionais bateram o recorde no Canadá, 
com 20.8 milhões de viagens de uma ou mais noites. O 
turismo em Toronto relata um aumento considerável no 
número de visitas da cidade e é uma das mais visitadas 
no Canadá. O turismo proporciona uma recompensa 
económica positiva para qualquer país e muitos paí-
ses, como Portugal, seriam fortemente pressionados 
para sobreviver economicamente sem isso. 

Esta semana, mais de um milhão de pessoas visitaram 
a cidade de Toronto. Existiram também 14 tiroteios e 
17 feridos, isto com as estatísticas de violência arma-

da a aumentar. O aumento da violência armada parece ter 
uma relação direta com o número de visitantes e, assim, 
os aspetos positivos do turismo podem ter consequências 
negativas, se não forem controlados adequadamente. 

As experiências pessoais, no conceito de fugir, são es-
colhidas de acordo com uma visão prismática da forma 
como vemos o mundo. Alguns simplesmente passam o 
tempo deitados na praia, enquanto outros preferem as ex-
periências culturais que cada parte do mundo oferece. As 
viagens de grupo organizadas oferecem aquele conceito de 
rebanho, em que não têm de pensar por eles próprios, e 
isso está a fazer crescer uma nova indústria na comunidade 
lusófona. Outros abandonam o país por extensos períodos 
de tempo e viajam para o estrangeiro para contar as pe-
dras desgastadas por outros milhões de turistas e retirar 
areia de ranhuras e cavidades que a maioria não sabia que 
existiam. Outros regressam ao seu país de origem para ve-
rificarem os desenvolvimentos, percebendo que o mesmo 
é lento porque é a sua cultura e o seu país, mas isso não 
impede os comentários negativos acerca da ineficiência da 
forma como as pessoas vivem. É o país deles, estúpido!

A nível pessoal, as minhas escapadelas são preenchidas 
com a filosofia de que o tempo deve ser passado a aceitar 
o positivo e o negativo de cada região que visitamos. As 
regiões devem ser variadas para que, no nosso tempo de 
vida, experienciemos a terra que Deus criou e assim ex-
pandir a nossa capacidade de compreender e aceitar o que 
os outros vêm e sentem. O John Denver falou por mim 
quando cantou “Country roads take me home to a place I 
belong with roads dark and dusty, painted on the sky and 
misty taste of moonshine with a tear drop in my eye.”

Onde quer que as estradas do país me levem sentir-me-
-ei em casa e, quando lá chegar, terei o sentimento de que 
já lá deveria ter estado ontem.  

As escapadelas devem ser um momento de reflexão e 
renovação, quer seja no gelo da Patagónia, a escalar uma 
montanha em África ou a caminhar para visitar Santiago, 
ao seguir os seus passos, num dos seus caminhos. Os efei-
tos espirituais destas escapadelas devem garantir força até 
à próxima estrada rural. 

Aproveite Toronto, as suas escapadelas e caminhos. 
Existem muitas áreas capazes de preencher o seu espírito 
com paz e tranquilidade. Abra a sua mente e aceite a cidade 
que muitos vêm aproveitar. 

Se pudesse guardar tempo numa garrafa para todas as 
minhas memórias de todos os locais, para depois abrir e 
aproveitar... Mas nunca parece haver tempo suficiente 
para fazer as coisas que queríamos fazer. 

Respire o ar hoje porque nada dura para sempre, além 
da terra e do céu. Todo o dinheiro não consegue comprar 
mais um minuto. 

Manuel DaCosta
Editorial

Escapadelas
de verão

This week’s Milenio Stadium is discussing the annual ritual of 
people and summer getaways. Escaping supposedly means dif-
ferent things to people and generally conjures up visions of rela-
xation of mind and body, which in many instances is fiction. Many 
of these getaways are nothing more than excuses to overeat and 
drink without consideration for social responsibility. International 
tourism set an annual record last year in Canada with 20.8 million 
trips of one or more nights. Tourism Toronto reports considerable 
increase in the number of visits to the city and is the most visited 
city in Canada. Tourism provides positive economic rewards for 
any country and many countries, such as Portugal, would be hard 
pressed to survive economically without it. 

This week there were over one million visitors to the City of To-
ronto. There were also 14 shootings and 17 injured and gun vio-
lence statistics continue to grow. The increases in gun violence 

appear to have a direct relation to the number of visitors, therefore 
the positive aspect of tourism can have negative consequences if not 
properly controlled. 

Individual experiences on the concept of getting away are cho-
sen in accordance with the prismatic view of how we see the world. 
Some merely lie on the beach while others want to experience the 
cultural experiences that each area of the world offers. Organized 
tour offer trips to those who prefer the sheep herding effect of not 
having to think for themselves and is a growing industry in the lu-
sophone community. Others abandon the country for extended pe-
riods of time and travel abroad to count the cobblestones worn out by 
millions of others and to remove sand from cracks and crevices that 
most didn’t know existed. Others return to their countries of origin 
to assess how it has developed, realizing that development is slow be-
cause it’s their culture and their country, but it doesn’t prevent the 
negative comments about the inefficiencies of how people live. It’s 
their country, stupid!

On a personal level, my getaway is fulfilled with a philosophy that 
time should be spent embracing the positives and the negatives of 
any region we visit. The regions should be varied so that in a lifeti-
me we experience the earth that God has created, and this expand 
our ability to understand and embrace what others see and feel. John 
Denver spoke for me when he sang “Country roads take me home to 
a place I belong with roads dark and dusty, painted on the sky and 
misty taste of moonshine with a teardrop in my eye.” 

Wherever the country road takes me will be home and when I get 
there, I have a feeling that I should have been there yesterday. 

Getaways should be time of reflection and renewal whether it’s in 
the ice fields of Patagonia, climbing a mountain in Africa or walking 
to visit Santiago by following his footsteps on one of his caminos. The 
spiritual effects of these getaways should provide strength until the 
next country road. 

Enjoy your Toronto and its getaways and pathways. There are 
many areas to fulfill your spirit with peace and tranquility. Open your 
mind and embrace the city that many come to enjoy. If I could have 
saved time in a bottle for all my memories of the places there to open 
and enjoy but there never seems to be enough time to do the things 
you want to do. 

Breathe the air today because nothing lasts forever but the earth 
and the sky. All the money won’t buy another minute.

Summer escape
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Viajar em grupo pode ser uma experiên-
cia divertida e que fortalece laços de 
amizade ou familiares. Além de inesque-
cíveis, costumam oferecer pacotes muito 
completos e com descontos. Esta sema-
na conversámos com Ricardo Viveiros, 
proprietário da agência de viagens Turis-
mo Travel, para perceber melhor o que é 
tão apelativo nas viagens de grupo. 

Milénio Stadium: Porque é que há cada 
vez mais pessoas interessadas neste tipo 
de viagem?

Ricardo Viveiros: Há várias razōes mas, 
normalmente, um dos motivos principais 
para viajar em grupo é poder estar com os 
amigos. Muitas vezes é também para co-
nhecer pessoas novas. Há grupos que vão, 
por exemplo, em casais e depois durante a 
viagem conhecem outras pessoas e ficam 
amigos. Normalmente pessoas que são do 
mesmo país ou que falam a mesma língua 
e começam a criar novas amizades. Outra 
razão é a segurança. Vão para um lugar 
onde não conhecem nada e, com uma via-

gem de grupo, está tudo organizado, tudo 
feito para eles, não têm de se preocupar 
com nada. As viagens, os hotéis, está tudo 
preparado. E para grupos grandes conse-
guimos sempre encontrar descontos su-
periores. Em muitas excursōes há também 
guias que dão muita informação e orientam 
de uma forma que uma pessoa que vai sozi-
nha tem de fazer muito mais esforço e pes-
quisa para encontrar.

MS: Este mercado é popular entre a comu-
nidade portuguesa?

RV: Sim, muito. As excursões de inverno 
para as Caraíbas, por exemplo, sao muito fa-
mosas. Várias plataformas de rádio e televi-
são anunciam esses cruzeiros porque atraem 
artistas de Portugal e da comunidade. As 
pessoas gostam de ter aquele momento por-
tuguês durante, por exemplo, as suas férias 
em Cuba. Além disso, nem toda a gente fala 
bem uma segunda língua, por isso torna-se 
mais confortável quando vão em grupo e es-
tar com pessoas que falam o mesmo idioma. 

MS: Atualmente está em voga o turismo 
temático, como o turismo desportivo que 
costuma também estar associado ao grupos.

RV: Nos últimos anos este turismo está a 
crescer muito. Por acaso o nosso escritó-
rio é um agente oficial do Santa Clara e, 
quando há jogos lá, está sempre tudo or-
ganizado para os nossos clientes. As pes-
soas organizam-se em grupos de quatro 
ou cinco amigos que querem ir ver o jogo 
e ao mesmo tempo querem conhecer São 
Miguel. Neste caso, é uma vantagem poder 
juntar a oportunidade de apreciar o des-
porto e visitar o lugar.

MS: Quais são os conselhos que deixa para 
quem ainda quer viajar este ano?

RV: Eu recomendo a Europa. As Caraíbas, 
nesta época do ano - setembro ou outubro 
- podem ser perigosas por causa dos fura-
cōes. Mas a Europa nesta altura está mui-
to mais calma, com menos turistas, caso a 
pessoa queira conhecer Lisboa, Madrid, os 
Açores… Dá para ir à praia à vontade, pode 

ir a qualquer restaurante à vontade porque 
já não há aquele movimento forte. E o mês 
de agosto é sempre o mais caro para ir à Eu-
ropa, sendo que em setembro já começa a 
baixar, o que também é bom.

MS: Que destinos tiveram mais procura 
este verão?

RV: Na nossa agência o mais popular foram 
o Porto e os Açores. É claro que nós traba-
lhamos com muitos portugueses e grande 
parte das pessoas tem família e amigos em 
Portugal. O Porto é sempre um dos destinos 
mais populares para nós todos os verōes, 
vende muito bem. Agora, além da comu-
nidade portuguesa, também há muitos ca-
nadianos a ir para lá, a querer conhecer o 
Porto. Antigamente as pessoas só queriam 
ir conhecer Lisboa, mas agora o Porto está 
a ficar cada vez mais popular no mercado 
canadiano.

Telma Pinguelo/MS

Viagens em grupo

Traz outro amigo também…

Nessa nova era em que o mercado de 
viagens se encontra, da internet, tec-
nologia e globalização, observa-se 
uma modificação acelerada no consu-
mo dos produtos deste segmento. Isso 
traz como consequência novos desafios 
para serem enfrentados pelas agências 
de viagem. Nota-se também um consu-
midor mais exigente e informado, fazen-
do com que os profissionais encontrem 
métodos e novas formas de estabelecer 
relação com seus clientes.  

Conversamos com John Ferreira da 
Dundas Travel, que abordou os de-
safios enfrentados pelas agências de 

viagem e também sobre a transação entre 
a Air Canada e Air Transat. 

Milénio Stadium: Estamos numa era em 
que o mercado de viagens online ganhou 
muito espaço, de maneira que as agências 
de viagem estão a enfrentar muita concor-
rência. O que é preciso fazer para enfrentar 
esses desafios?
John Ferreira: Na minha opinião a única 
coisa a fazer é continuar a prestar um ser-
viço cada vez mais personalizado ao clien-
te, o que faz com que este sinta que está a 
lidar com um profissional que lhe dará as 
melhores opções e preços possíveis.

MS: Atualmente as ofertas estão  cada vez 
maiores e os preços acabam por oscilar. 
Como se gere a oscilação constante de preço?
JF: Em relação aos preços sempre houve 
oscilações, agora em relação ao mercado 
português durante muitos anos foi domi-

nado pelo mercado dos voos charters em 
que os operadores enviavam um lista com 
as datas dos voos e preços para as agências 
de viagens com meses de antecedência e 
praticamente não havia muitas alterações 
de preços, tudo dependia da data de saída  
e o tempo de estadia. Hoje tudo está muda-
do. O mercado é completamente diferen-
te, os preços mudam ao minuto. O segredo 
hoje em dia é comprar o mais cedo possível 
- isto é a nível mundial e não se aplica só ao 
mercado português.

MS: Que vantagem tem um cliente ao pro-
curar uma agência de viagens tradicional?
JF: Tem a vantagem de estar a lidar com al-
guém que sabe que vai estar sempre pron-
to a lhe dar as respostas necessárias à sua 
viagem e com conhecimento das mais va-

riadas opções e preços, e também procurar 
outras alternativas.

MS: Recentemente a Air Canada comprou 
a Air Transat. Quais as consequências que 
essa transação vai ter para as agências de 
viagem? 
JF: Em relação a esta compra espero que a 
Air Canada não faça o mesmo que fez quando 
comprou a antiga CP Air (Canadian Pacific). 
Lembro-me que, na altura, anunciou que 
tudo iria continuar na mesma: duas compa-
nhias separadas, cada uma com o seu merca-
do. Ora, seis meses depois já não existia a CP 
Air. Seria bom que a Air Transat continuasse 
a operar como uma companhia independen-
te pois é sempre bom haver concorrência. 
Mas vamos esperar e ver o que acontece.

 Adriana Marques/MS

Globalização e tecnologia:
Os novos desafios das agências de viagens
“É preciso prestar um serviço cada vez mais personalizado”: John Ferreira
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Ontario
- Sault Ste. Marie 

British Columbia,
Kelowna 
- Kelowna
- Capilano Suspension Bridge Park
- Vancouver

Manitoba
- Grand Beach Provincial Park

- Wapusk National Park

- Churchill: conhecida como a capital dos 
ursos polares, para quem gosta de vida 
selvagem este é o sítio certo. Podem ain-
da ver baleias e as Northern Lights (aces-
sso através de comboio).

Alberta,
Banff & Lake Louise 
O local perfeito para os amantes de na-
tureza e para quem gosta de estar ativo, 
seja a caminhar, escalar, fazer canoagem 
ou acampar. 
- Banff & Lake Louise
- Moraine Lake 
- Maligne Canyon & Lake Maligne 
- Jasper National Park: visita também as 
Athabasca Falls e os glaciares. 

Quando se pensa em destinos de fé-
rias, normalmente o que nos vem à 
ideia são os destinos paradisíacos no 
estrangeiro. Esta semana, propomos 
que explore o país onde vivemos, que 
tem tanto para ver. Desde cidades a 
parques naturais, os mais aventurei-
ros podem dedicar-se à escalada, 
andar de caiaque nos famosos lagos, 
acampar, ver baleias ou até ursos e 
ainda avistar as Northern Lights. 

Inês Carpinteiro/MS

Summer Escape
Road Trip pelo Canadá

Ver mapa em cima
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Ontário
Ottawa
- Parliament Hill 
- Rideau Canal
- Peace Tower
- Canadian Museum of Nature
- Notre Dame Basilica 

Quebec
Gatineau
- Gatineau Park
- Belvédère Champlain com vista para as 
colinas do Gatineau

New Brunswick
- Museu Kings Landing: onde os artefac-
tos nos conduzem ao passado. 
- Bay of Fundy: onde é possível avistar 
baleias. 
- Fundy Trail Parkway: começa perto de 
St. Martins e continua pela costa com pai-
sagens de falésias, praias isoladas, vida 
marinha e da Flowerpot Rock. 
- Grand Manan Island: dos poucos locais 
onde podemos avistar a célebre ave - Atlan-
tic Puffin e ainda, baleias, golfinhos e focas. 
- Cape Enrage: numa visita à Barn Marsh Is-
land Beach, com maré baixa, é possível ver 
fósseis com cerca de 320 milhões de anos. 

Nova Scotia
- Halifax
- Dartmouth
- Portuguese Cove

Prince Edward Island 
- Charlottetown 

Newfoundland
and Labrador 
- St. Johns 
- Gros Morne National Park
- Terra Nova National Park 
- Bay Bulls & Witless Bay: para quem quer 
ver baleias ou o Atlantic Puffin, este é o lo-
cal certo 
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Imagine um vale glaciar no coração da 
Serra da Estrela onde a água do Rio 
Mondego corre, límpida e cristalina, 
em pequenas cascatas e descansa em 
piscinas naturais com molduras de pe-
nedos e pedras. Está a imaginar? Então 
agora acrescente-lhe verde, muito ver-
de, e ar do mais puro que há e encontra-
rá o lugar ideal para descansar e renovar 
energias – a praia fluvial de Loriga – um 
verdadeiro santuário para os amantes 
da natureza. 

A Quercus, conhecida organização 
ambientalista de Portugal, conce-
deu-lhe o galardão de ouro, o que 

só por si já diz bem da qualidade e estado 
de pureza ambiental da praia de Loriga. 
Sendo certo que o maior reconhecimento 
vem dos seus frequentadores habituais, 
não podemos deixar de assinalar que, 
ainda recentemente, esta praia foi uma 
das finalistas do concurso “7 Maravilhas 
– Praias de Portugal”.

A praia fluvial de Loriga tem várias pisci-
nas, sendo que duas delas são adequadas para 
crianças. Há ainda uma passagem por uma 
ponte que atravessa a água e nos leva a uma 
parte mais funda, que tem uma vista belíssi-
ma, como se estivéssemos numa piscina de 
borda infinita.

O cenário parece próximo do paraíso. Há, 
no entanto, um senão… a água que corre na 
serra, alimentada pela nascente, é normal-
mente fria. Conte, portanto, com um arre-
pio pela espinha quando meter o pezinho na 
água. Com alguma coragem perceberá que 
depois de entrar até não está assim tão má 
e vai saber muito bem, principalmente se o 
dia estiver como é normal no verão, naquela 
zona – quente, muito quente mesmo.

Como chegar?

Loriga, fica a 18 quilómetros de Seia, no 
distrito da Guarda. Antes de entrar no cen-
tro de Seia verá placas de sinalização a in-
dicar o caminho para Loriga. Deverá seguir 
para sudoeste, para São Romão (EN231), e 
passados cerca de 17 km, já em Loriga, con-
tinuar, cerca de 1 km, pela EN231 em direção 
a Alvoco da Serra.

Para chegar à praia não necessita de en-

trar dentro da aldeia. Deve seguir sempre 
pela estrada nacional e quando começar a 
ver alguns carros estacionados na berma da 
estrada, saberá que está perto. Por falar em 
estacionamento… não espere facilidade em 
arranjar um lugar para o seu veículo. O me-
lhor é chegar bem cedo porque o parque de 
estacionamento existente tem pouca capaci-
dade. É, no entanto, importante referir que 
tem estacionamento adaptado para pessoas 
com incapacidade ou dificuldades motoras 
e um parque para bicicletas. Se optar pelos 
transportes públicos fique a saber que a Praia 
Fluvial de Loriga tem serviço de autocarro e a 
paragem fica bem perto.

Como está equipada?

Para além de um parque de merendas, 
que pode utilizar para em família fazer um 
piquenique, a praia de Loriga tem infraes-
truturas de lazer para crianças – afinal, até 
os mais novos, ao fim de umas horas, podem 
fartar-se de brincadeiras na água. Há ainda 
um café onde podem petiscar ou tomar uma 
bebida refrescante. Esta praia fluvial tem 
ainda instalações sanitárias para uso dos 
seus frequentadores.

E… é segura?

Como tudo na vida… a segurança também 
somos nós que a garantimos. Os cuidados 
têm de existir, claro. Tanto com as crian-
ças – normalmente mais afoitas e sem no-
ção do risco que podem correr – como com 
os próprios adultos. As pedras, que são es-
corregadias, os fundos do rio, as correntes 
mais fortes… tudo isso obriga a uma vigilân-
cia atenta. Daí que a Praia Fluvial de Loriga 
tenha dois nadadores salvadores, prontos 
para o que der e vier e ainda um posto de 
primeiros socorros para acorrer às primei-
ras necessidades.

O que fazer para além de mergulhar?

Bem… estamos num vale. A serra envol-
vente revela-se um excelente terreno para 
os amantes dos chamados desportos de na-
tureza, como por exemplo os percursos pe-
destres. Este é, aliás, um atrativo que leva 
cada vez mais pessoas a escolherem a praia 
fluvial de Loriga como destino para passar 
uns dias de férias. 

Madalena Balça/MS

Praia Fluvial de Loriga

Próximo 
do paraíso

issue 003 available now
LUSO LIFE

CONTACT
info@lusolife.ca

FOLLOW
@lusolifemag

READ
lusolife.ca
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Portugal é rico em tesouros escondi-
dos que valem a pena descobrir. A Al-
deia de Alte é um deles. Numa altura em 
que, cada vez mais, Algarve é sinónimo 
de praia, resorts e cidades costeiras, 
esta aldeia vem mostrar-nos que sair 
da “rotina” compensa - e muito!  Situa-
da no sopé da Serra do Caldeirão, esta 
pitoresca vila e freguesia pertencente 
ao concelho de Loulé, distrito de Faro, 
é vulgarmente apelidada como a aldeia 
mais típica de todo o Algarve. Com 94,33 
km² de área e cerca de 2000 habitantes, 
Alte era, antigamente, uma aldeia de 
produção exclusivamente agrícola - até 
aos dias de hoje, e apesar da “invasão” 
da indústria turística, nunca perdeu a 
sua identidade, mesmo já estando bem 
servida de comércio e serviços.

Os campos que acompanham o ria-
cho da Ribeira de Alte, o centro his-
tórico bem conservado, o ar puro e 

fresco que se respira, os pomares de amen-
doeiras, alfarrobeiras e figueiras, as típicas 
casas pintadas de ocre, almagre, azulão 
e antracite, os muros brancos decorados 
com coloridos azulejos, as chaminés tradi-
cionais e, como não poderia deixar de ser, a 
calçada portuguesa, fazem deste cantinho 
um verdadeiro deleite para todos os sen-
tidos. Mas há mais: ao explorar esta aldeia 
não pode, por exemplo, deixar de subir ao 
topo da colina - a zona mais antiga da al-

deia - para apreciar a magnífica vista sobre 
o vale do riacho. Deixo-lhe mais sugestões:

Fontes Pequena e Grande

Estas duas nascentes foram, durante sé-
culos, o ponto de encontro de mulheres des-
ta aldeia que aqui vinham para encherem os 
cântaros de água e lavarem a roupa. Se me 
perguntarem, acredito que também aprovei-
tavam para cuscar um pouquinho! Hoje em 
dia é um local extremamente convidativo e 
propício a refrescantes mergulhos, seguidos 
de um piquenique e, já de barriguinha cheia, 
de uma revigorante sesta! 

Pólo Museológico do Esparto

Este espaço cultura resultou da conversão 
do antigo edifício solarengo dos Condes de 
Alte em pólo museológico. Aqui podem ver, 
por exemplo, os utensílios utilizados por mu-
lheres e homens para transformar a planta em 
cordas e, no espaço de exposição, algum espó-
lio do escritor Cândido Guerreiro e dos condes 
de Alte e património etnográfico, como trajes 
e alfaias agrícolas. 

Igreja Matriz de Alte e Capela de São Luís

Também conhecida como Igreja de Nossa 
Senhora da Assunção, a Igreja Matriz, do sé-
culo XIII, e a Capela de São Luís, construída 
nos finais do século XIV e inícios do século XV, 

fazem parte do património histórico de Alte. 
A primeira é o elemento arquitetónico central 
da aldeia, já que foi à sua volta que se desen-
volveu todo o povoado. Este monumento está 
classificado, desde 2013, como Imóvel de In-
teresse Público.

Queda do Vigário

Também conhecida como Cascata de Alte, 
esta queda de água com 24 metros de altura, 
dá vida a uma belíssima lagoa de águas lím-
pidas. Um verdadeiro paraíso na terra! Na 
zona envolvente encontra um espaço verde 
com mesas de piquenique e uma infraestru-
tura de apoio.

Para chegar a esta cascata necessita de par-
tir do cemitério de Alte e caminhar através de 
um trilho (o percurso mais curto) ou por um 
caminho. É só escolher!

Pintura da bandeira portuguesa

Corria o ano de 2018 quando um grupo 
de jovens de Alte, inspirado pela iniciativa 
“Conquista o Sonho” da Federação Portu-
guesa de Futebol, decidiu pintar um enorme 
mural de apoio à seleção portuguesa de fu-
tebol. Este mural situa-se numa das colina 
que rodeia a povoação e pode ser admirado 
através da aldeia.

Onde ficar?

Alte Hotel

Situado a 1 km da aldeia de Alte, este hotel 
dispõe de um jardim com piscina, de um cam-
po de ténis e de quartos climatizados.  Todos 
os quartos possuem casa de banho privativa 
com chuveiro, varanda, televisão por satélite 
e um telefone. 

Ao pequeno almoço podem deliciar-se com 
um buffet no restaurante do hotel, que tam-
bém tem à disposição, durante o almoço e o 
jantar, o melhor da cozinha regional. 

O Alte Hotel tem uma excelente localização 
— fica a 0,7 km da Igreja Matriz e a 1,4 km da 
Fonte Grande de Alte.

Uma noite neste hotel, num quarto com 
capacidade para duas pessoas, custa cerca de 
90€, com pequeno-almoço incluído.

Inês Barbosa

“Alte” e pára o baile!
Algarve não é só praias!

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM

 T o l l  F r e e :  1 . 8 7 7 . 3 8 9 . 7 9 7 9  |  i n f o @ t o r o n t o v a n i t y . c o m  |  w w w . t o r o n t o v a n i t y . c o m

Bandeira portuguesa - créditos: DR Fonte Grande - créditos: DR Igreja Matriz de Alte - créditos: DR Pólo Museológico do Esparto - créditos: DR

Alte Hotel - créditos: DR

Queda do Vigário - créditos: DR
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As paisagens dos Açores conquistam 
cada vez mais adeptos e até os portu-
gueses estão a descobrir o arquipélago. 
A região tem vindo a conquistar vários 
prémios internacionais e atualmente 
está no ranking dos 100 destinos mais 
sustentáveis do mundo. A caça à baleia 
foi outrora uma das principais atividades 
económicas dos Açores e hoje o arqui-
pélago conserva este legado em vários 
museus. O mais visitado da região é o 
Museu dos Baleeiros, que está localiza-
do nas Lajes do Pico, ilha do Pico. 

O Museu dos Baleeiros é o único em 
Portugal especializado na baleação 
artesanal e no ano passado conquis-

tou o prémio “Portugal Cinco Estrelas”, 
uma escolha do consumidor que o conside-
rou um dos 79 ícones de referência nacional.

A atividade, que colocava homens e gi-
gantes lado-a-lado, no meio do oceano, em 
embarcações de pequeno porte, começou 
na segunda metade do século XIX e só ter-
minou em 1986, quando Portugal entrou 
para a CEE (Comunidade Económica Eu-
ropeia), hoje União Europeia. No Museu 
dos Baleeiros vai poder percorrer a história 
da baleação e estar perto de botes, arpões, 
lanças e de outros instrumentos que eram 
usados para caçar baleias. Aqui pode ainda 
encontrar exemplares de scrimshaw, uma 
técnica que consiste em gravar desenhos 
em dentes de baleia (marfim) que até finais 
da década de 50 era pouca valorizada.  

Os dentes de cachalote podem chegar 
a pesar mais de 1 kg e estão presentes nos 
Açores em museus de várias ilhas, no-
meadamente Faial e Flores. A observação 

de baleias que hoje existe em várias ilhas 
açorianas foi fundada nas Lajes do Pico 
pelo francês Serge Viallelle e só pelas águas 
açorianas passam mais de 28 espécies de 
cetáceos. A caça à baleia está representada 
na literatura açoriana através dos livros de 
Dias de Melo, escritor natural da Calheta, 
concelho das Lajes do Pico, cujas obras es-
tão traduzidas em várias línguas.

No Pico pode ainda alugar um iate e ex-
plorar o alto mar ou mergulhar com tuba-
rões. Algumas das fotografias que encontra 
no National Geographic, capturadas pelo 
fotógrafo Nuno Sá, nascido em Montreal, 
no Canadá, são capturadas nestas ilhas. Sá 
é o fotógrafo subaquático mais premiado 
em Portugal e um dos melhores do mundo. 

Em 2018 as Lajes do Pico foram um dos 
vencedores do concurso da RTP “7 mara-

vilhas à mesa” que evidenciou alguns dos 
produtos da gastronomia da ilha – pol-
vo, cavaco, queijo e vinho. Na Madalena 
do Pico pode visitar o Museu do Vinho e a 
paisagem protegida Paisagem Protegida da 
Cultura da Vinha da Ilha do Pico que é con-
siderada pela UNESCO como património da 
humanidade desde 2004. 

Os vinhos do Pico chegaram à mesa dos 
czares da Rússia e ainda hoje a rocha à 
beira mar apresenta marcas, o fenómeno 
é conhecido por rilheiras.  No verão a ilha 
do Pico tem ligações aéreas regulares e em 
relação à estadia a oferta é variada, desde 
a hotelaria tradicional ao turismo rural. O 
New York Times considera os Açores um 
dos 52 destinos a visitar em 2019.

Joana Leal/MS

Museu dos Baleeiros
O Museu mais visitado dos Açores

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.

416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL
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506
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

by the creek

3045 Southcreek Road, Mississauga 905-238-9666
renaissancebythecreek.com

#LoveRenaissance                renaissancebythecreek

Sabemos que no Brasil, a fama de ci-
dades como Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Fortaleza, Salvador e tantas outras, 
torna-as destinos certos da maioria das 
pessoas que querem conhecer esse país 
tão imenso. O fato é que tem tantos ou-
tros lugares escondidos e às vezes tão 
próximos dessas famosas cidades, mas 
que para tristeza de quem não conhece 
o Brasil com maior profundidade, aca-
bam passando despercebidas. Como é 
o caso de Arraial do Cabo que fica no 
estado do Rio de Janeiro. 

Com praias lindíssimas, água cristalina 
e paisagens de tirar o fôlego, o “caribe 
brasileiro”, como ganhou fama, tem 

estampada na placa oficial de boas-vindas, 
para que os turistas preparem o coração e os 
olhos com a visão logo da entrada da cidade 
já à beira-mar. E esse aviso é realmente ne-
cessário pois, ao chegar na cidade, a emoção 
toma conta ao se deparar com uma visão in-
crível da natureza praiana. 

Com acesso fácil, preços baixos, dias en-
solarados e praias deslumbrantes, Arraial 
é um dos melhores destinos do Brasil para 
quem deseja curtir um descanso com pé na 
areia. E dizem por aí que quando se conhe-
ce esse lugar, você nunca mais encontrará 
praia mais bela. 

Outro grande diferencial da região é que 
acontece o fenômeno da ressurgência, que 
traz para a superfície águas profundas ricas 
em vida marinha. A fartura de alimento 
transforma Arraial em um dos melhores 
pontos de mergulho do país, com águas 
claras e muita vida. É perfeito para o mer-
gulho de batismo, para profissionais ou 
mesmo para quem quer se divertir com o 
snorkeling. 

Com jeito de interior e menos de 30 mil 
habitantes, Arraial do Cabo oferece aos vi-
sitantes um clima propício para férias.

 Adentrando a história da cidade, ela foi 
emancipada em 1985 e oficialmente jovem, 

a cidade, antes, era parte de Cabo Frio, ci-
dade essa que possui mais evidência que 
Arraial. A história que se conta da região, se 
dá no início do século XVI, quando o explo-
rador Américo Vespúcio aportou naquele 
mar com a segunda expedição europeia a 
percorrer o litoral brasileiro.

Se quiser encontrar algum tipo de monu-
mento histórico terá uma certa decepção, 
pois pouco resta daquele período. Um pe-
queno obelisco marca o ponto da chegada 
dos conquistadores, onde viviam princi-
palmente índios tamoios antigamente. No 
centro histórico, a Igreja de Nossa Senhora 
dos Remédios ostenta o ano de 1503 na fa-
chada, data da chegada de Américo Ves-
púcio. O local, originalmente uma igreja 
de pau a pique, marca o ponto onde teria 
ocorrido a primeira missa coberta do Bra-
sil, no ano de 1506. Na mesma região está a 
Casa de Piedra, dita como uma das primei-
ras construídas no país.

Voltando aos dias atuais, uma dica pre-
ciosa caso vá conhecer esse paraíso é a de 
não deixar de fazer o passeio de barco até à 
Praia do Farol e, claro, de apreciar um dos 
mais belos espetáculos locais: o pôr do sol 
do Pontal do Atalaia. Um espetáculo à parte 
de encher os olhos, dificultando a vontade 
de querer ir embora.

A cidade está cada vez mais sendo visita-
da por muitos turistas brasileiros, porém os 
estrangeiros ainda desconhecem esse local 
tão incrível e inexplorado. 

Arraial do Cabo é o tipo de lugar que você 
conhece e se apaixona. É o lugar onde você 
pensa por alguns momentos que morreu 
e teve o merecimento de estar no paraíso. 
O local onde você esquece quem é e o que 
fazia da vida, e revigora completamente a 
saúde mental e paz de espírito. 

Adriana Marques/MS

Arraial do Cabo no Brasil
é o destino para quem quer ser feliz
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Esta semana visitamos Arouca. O des-
tino ideal para quem quer escapar da 
azáfama da cidade e trocar os carros, 
prédios e ruído pelo ar puro, sons da na-
tureza e um sem fim de aventuras que 
recarregam energias. A vila situa-se no 
Norte de Portugal, no distrito de Aveiro.

Chegamos a Arouca e deixamos a ba-
gagem numa das muitas habitaçōes 
de turismo rural que se encontram 

por toda a região. A casa é toda feita de pe-
dra e da janela deitamos a vista a uma pai-
sagem imensa e verdejante. Assim começa 
a nossa aventura. De mochila às costas, saí-
mos e pensamos:

O que fazer?

Percorrer os Passadiços do Paiva
É um dos pontos de passagem obrigatórios. 

Feitos de madeira de pinho, os passadiços 
proporcionam uma caminhada incrível com 
cerca de 8,7 quilómetros que se estendem ao 
longo da margem esquerda do rio Paiva. O 
cenário é digno de um filme, integrando par-
celas que sobem e descem em todas as dire-
çōes. Pelo caminho podemos observar várias 
espécies selvagens e acompanhar os pontos 
explicativos dos elementos naturais aos quais 

devemos estar atentos para desfrutar ao má-
ximo da jornada. Em 2016, este foi eleito o 
projeto mais inovador da Europa, nos World 
Travel Awards.

Descobrir o Arouca Geopark
Todo o município de Arouca está classificado 

como Geoparque Mundial da UNESCO. E não é 
por acaso. No Arouca Geopark é possível viajar 
no espaço e no tempo, recuando até ao início 
de uma história com mais de 500 milhões de 
anos. Existem mais de 40 pontos de interesse 
geológico, conhecidos como Geossítios. É pos-
sível escolher entre 28 percursos pedestres que 
permitem ter uma visão mais detalhada dos 
Geossítios. É importante levar um mapa, que 
poderá obter no Centro Explicativo do Geo-
park, mesmo no centro histórico da vila.

O mistério das Pedras Parideiras
Sim, leu bem, pedras que dão à luz outras 

pedras ou “pedras que parem outras pedras”. 
Este é um fenómeno geológico que aconte-
ce numa área de cerca de 1 Km2. Consiste 
num aglomerado de granito que tem nódu-
los incrustados, envolvidos por uma capa de 
biotite, que resulta da erosão destas rochas. 
Por diferenças de temperatura, estes nódulos 
libertam-se da rocha mãe e são projetados, 
deixando no seu lugar pequenas cavidades. Di-

ficilmente encontrará outro local como este e, 
por isso mesmo, está enquadrado num Centro 
de Interpretação da Casa das Pedras Parideiras, 
onde poderá assistir ao vídeo que explica este 
fenómeno. Se tiver sorte, poderá ser acompa-
nhado pelos bovinos arouquenses que passam 
mesmo ao seu lado durante o caminho.

Viajar no tempo até ao período
Ordovícico

Fósseis incrustados nas rochas e ardósias 
testemunham que este território já foi sub-
merso num grande oceano há mais de 540 mi-
lhões de anos. Estes animais, desaparecidos 
há 230 milhões de anos, eram parentes dos 
nosso atuais crustáceos e habitavam o fundo 
dos oceanos na altura do Paleozóico. Poderá 
conhecer estas espécies e outras no Centro de 
Interpretação Geológica de Canelas.

Descer o rio em canoa ou caiaque

Para os viajantes mais ativos, o rio Paiva ofe-
rece aventura com a canoagem, caiaque, ca-
noyeing ou ainda percorrer tranches do rio a pé, 
devidamente acompanhado (river trekking).

Embrenhar pelas Minas do
Rio de Frades

Neste lugar há ainda vestígios e memórias 

associadas à II Guerra Mundial. No ex-com-
plexo mineiro ainda são visíveis algumas das 
galerias onde se explorava o chamado “ouro 
negro”. Destaca-se a Galeria do Vale da Cer-
deira que terá sido a mais produtiva em vol-
frâmio. Atualmente é possível entrar nesta 
galeria e percorrê-la, atravessando a mon-
tanha ao encontro de um tributário do rio de 
Frades e de algumas das suas cascatas e lagoas 
de águas límpidas.

Praias fluviais, monumentos religio-
sos, gastronomia e muito mais

Por toda a vila de Arouca existem inúme-
ras praias fluviais, capelas históricas e monu-
mentos a descobrir. E, na hora de a barriga dar 
horas, pode fazer uma pausa para saborear as 
iguarias típicas. Nesta região são tradicionais 
os pratos de carne e a truta, acompanhados de 
vinho verde. Nos doces, destaque para as cas-
tanhas doces, roscas de amêndoa, barrigas de 
freira, manjar de língua, pão de S. Bernardo, 
morcelas doces e melindres.

Quanto vou gastar?

Vôo Canadá - Porto: a partir de $780
Alojamento: a partir de $75 por noite
Restauração: em média $20 por refeição
*valores para 1 pessoa

Telma Pinguelo/MS

Descobrir mistérios
e caminhar… muito!

Arouca

Arouca GeoPark - créditos: DR

Passadiços do Paiva - créditos: DR Kayak no Rio Paiva - créditos: DR
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Esta semana o jornal Milénio Stadium 
embarca numa viagem até ao continen-
te africano, um destino de férias fora do 
tradicional e, além disso, deslumbrante.

Falo-vos do pequeno país situado na 
parte sul do continente, cobrindo uma 
área de 824.115 km², banhado pelo 

oceano Atlântico a oeste, Angola ao norte, 
Zâmbia e Botswana a leste e África do Sul 
ao sul. A Namíbia é um país independen-
te desde 21 de março de 1990, tendo como 
capital e maior cidade Windhoek. Apesar 
de ter uma pequena população, estimada 
em 2,7 milhões de habitantes, é uma nação 
de uma diversidade de línguas - embora o 
inglês seja a única língua oficial na consti-
tuição do país - e tem como moeda oficial o 
dólar Namibiano.

A Namíbia é um destino um pouco me-
nos conhecido e que se deve visitar pelo 
menos uma vez na vida. Um país com pai-
sagens naturais, planícies, safaris, climas 
diferentes e variados, e que tem um dos 
mais curiosos desertos do mundo.

Eis algumas atrações ou lugares para 
visitar:

Himba Village: Originalmente da região 
norte, na fronteira com Angola, o povo 
Himba tem sobrevivido à crescente globa-
lização e pode ser visto em vários locais do 
país. Com hábitos e características únicas, 
seguem todos os costumes e tradições, pas-
sadas ao longo de gerações, como o hábito 
das mulheres de proteger a pele e o cabelo 
com argila. Visitar os Himbas e conhecer 
um dos povos mais expressivos da Namíbia 

é uma experiência única e gratificante. 

Twyfelfontein: Para além de ser uma atra-
cão turística, é um importante sítio arqueo-
lógico onde se podem encontrar as maiores 
concentrações de pinturas rupestres. Mui-
tas destas gravuras e desenhos datam de há 
cerca de 2.000 anos e relatam uma história 
de comunidades que viviam nessa região. 
Os registos arqueológicos locais indicam a 
presença humana desde a idade da pedra, 
por volta de 6.000 anos atrás e faz deste lu-
gar um cenário deslumbrante, fascinante e 
inacreditável. Em 2007, foi aprovado pela 
UNESCO como o primeiro sítio Património 
Mundial Da Namíbia.

Deserto da Namíbia: Um dos maiores e 
mais antigos desertos do mundo: a região 
é cheia de dunas de areia movediça e rígi-
da e as suas paisagens são um dos cenários 
mais encantadores e diferentes do mundo. 
Grande parte do deserto é protegido pelo 
Parque Nacional Namib-Naukluft. Uma 
das regiões mais visitadas são as dunas ala-
ranjadas e gigantescas de Sossusvlei, que 
chegam aos 380 metros de altura, e Duna 
45, uma das dunas mais famosas do mundo 
e um dos destinos icónicos da Namíbia.

Etosha National Park: Uma das maiores 
reservas naturais do continente africano. 
Aqui, o visitante pode fazer um safari. O 
Etosha é muito seco, tendo algumas nas-
centes naturais alimentadas por reservas 
de água subterrâneas. A escassez de água 
faz com que a diversidade de animais seja 
imensa, existindo mais de 340 espécies de 

aves, 114 espécies de mamíferos e 16 espé-
cies de répteis que habitam no Etosha Na-
tional Park e que se reúnem na mesma área 
em algumas fontes de água artificias - tal 
resulta num espetáculo visual marcante.

Fish River Canyon: O maior Canyon do 
continente Africano, localizado no sul da 
Namíbia, com um canal fluvial gigantesco 
em forma de uma serpente com 160 km de 
comprimento, com uma profundidade de 
550 metros e em alguns pontos a sua largu-
ra atinge a marca de mais de 27 km.

Skeleton Coast Park: Situado na parte li-
toral da Namíbia, também conhecido por 
“Deus da terra feito em raiva” pelos Bos-
químanos e as “Portas do Inferno” pelos 
exploradores portugueses. O nome foi atri-
buído devido ao grande número de nau-
frágios de centenas de navios ou embar-
cações, com histórias sinistras, umas mais 
conhecidas do que outras. As carcaças dos 
mesmos ainda estão pela costa com cerca 
de 800 km de extensão. Esta está coberta  
de esqueletos de focas, baleias e outros ani-
mais achados no litoral que ali encalharam 
devido às correntes oceânicas próximas à 
costa, transformando-as num autêntico 
“cemitério de esqueletos.” 

Cape Cross: É uma pequena península e é 
reserva natural protegida no Atlântico Sul, 
no Oeste da Namíbia, onde existe uma das 
maiores colónias de focas do mundo.  

Walvis Bay: O grande momento e a enorme 
colónia de flamingos e pelicanos que abun-

dam na lagoa de Walvis Bay. Também po-
derá conduzir numa estrada de sal.  

Dead Vlei: É uma planície salgada, abando-
nada pela água onde toda a vida morreu. É 
uma espécie de vale morto, estéril, seco e 
com dunas de areias vermelhas ao fundo.

Kolmanskop: “A cidade fantasma”. É uma 
antiga mina localizada no sul do país que 
ficou marcada pela descoberta do primeiro 
diamante em 1908, quando os diamantes 
eram encontrados no deserto. Este facto  
colocou a cidade no mapa como uma cida-
de próspera. Com o declínio do negócio e o 
abandono total da mesma em 1954, a areia 
“invadiu” a antiga mina, transformou-a 
num lugar especial e deu-lhe a fama de 
“cidade fantasma” ou “cidade assombra-
da” bem no meio do deserto.

Plano de viagem:
Bilhete de avião: $2.010 – $2.692
Alojamento:  $33.00 - $183.00 por noite 
Transporte: $375.00 - $616.00  
Alimentação: $ 220.00 - $448.00 
Melhor época: maio a outubro, com 

maior alta nos meses de julho e agosto.

*Os preços variam dependendo da época 
do ano e da cidade em que se encontra 

*Algumas das informações foram retira-
das do portal oficial do governo Namibiano 
“Ministry of Environment & Tourism”, “Mi-
nistério do Meio Ambiente e Turismo” e do 
portal Sem Fronteiras.

Francisco Pegado/MS

África Minha…

Himba Village - créditos: DR Deserto da Namíbia - créditos: DR Twyfelfontein - créditos: DR

Fish River Canyon - créditos: DR
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O Humber River é um dos maiores rios 
do sul de Ontário e o Milénio Stadium foi 
explorá-lo a bordo de um caiaque. O per-
curso começou junto à estação de me-
tro de Old Mill e antes de embarcarmos 
assinámos um termo de responsabilida-
de e entregámos na receção um docu-
mento de identificação. 

O colete salva-vidas é obrigatório e os 
mais experientes recomendam que 
evite movimentos bruscos dentro 

da água. Julia Griaznova levou a mãe e con-
tou-nos que esta atividade é obrigatória no 
verão. “Vou andar de caiaque, gosto muito 
de vir até cá sempre que posso. É bastante 
refrescante quando está calor. Não é difícil 
de fazer, é mais exigente talvez para os bra-
ços, mas como é tão agradável nem senti-
mos dores (risos)”, disse. 

A Toronto Adventures surgiu como um 
hobby no final dos anos 90 e hoje aluga 
caiaques, canoas e pranchas de stand-
up paddle. “Esta atividade é muito can-
adiana e nós alugamos caiaques singulares 
e duplos, canoas e pranchas de stand-up 
paddle. Também temos barcos grandes 
para grupos, os preços variam e se quis-
erem aulas de iniciação os nossos instru-
tores também estão preparados”, explicou 
Rosaire Cordina, um dos proprietários. 

Além da diversão, os desportos 
aquáticos são ideais para queimar calor-
ias e para fugir do stress da cidade e há até 
quem aproveite para fotografar. No ano 
passado Tony Jinkinson desceu o Lake 
Ontario desde Port Credit até à Humber 
Bridge e adorou a experiência. “Foi um 
passeio inesquecível, o tempo estava 

espetacular e tirei muitas fotografias. 
Moro muito perto e gosto de acordar cedo 
e vir até ao Humber River para contem-
plar toda esta vida selvagem, nem parece 
que estamos em Toronto, é o escape per-
feito”, avançou. 

Castores, visons, garças brancas e azuis, 
cobras de água, patos, sapos e tartarugas 
são algumas das espécies selvagens que 
encontramos no Humber River. Do lado 
direito encontramos uma área repleta de 
nenúfares e à esquerda as tartarugas des-
cansam junto às margens do rio. A duração 
da viagem depende da sua experiência e 
da sua curiosidade e algumas das espécies 
confundem-se bastante com a vegetação. 

Duas vezes por ano a Toronto 
Adventures organiza o Humber Valley 
Cleanup: o evento é gratuito e qualquer 

um pode ajudar a limpar o rio e as 
margens. “Nós valorizamos muito a 
natureza e acreditamos que cabe a cada 
um de nós fazer a nossa parte. A ação de 
limpeza ajuda-nos a manter o rio limpo e, 
de certa forma, passamos também a pa-
lavra à comunidade e às novas gerações. O 
nosso staff é treinado para deixar a menor 
pegada possível na natureza e estamos 
abertos de 1 de maio até ao final de ou-
tubro”, adiantou Cordina.

A empresa tem duas localizações – no 
Humber River e na Sunnyside Beach e a 
reserva pelo telefone é aconselhada. O 
percurso terminou junto à ponte pedes-
tre do Humber river e com vista para a CN 
Tower.

Joana Leal/MS

Canoagem e caiaque
no Humber River

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

Julia Griaznova com a mãe - créditos: Joana Leal Rosaire Cordina, um dos proprietários da Toronto Adventures - créditos: Joana Leal Rosaire Cordina, um dos proprietários da Toronto Adventures - créditos: Joana Leal
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Muitos de nós têm uma bucket list de 
destinos de férias, locais que quere-
mos visitar durante o nosso tempo de 
vida -  queremos experienciar e con-
quistar esses sonhos tão desejados...

Eu sou uma dessas pessoas, que du-
rante a sua vida adulta tentou viver 
e conquistar a sua bucket list de des-

tinos ideiais. No entanto, a realidade de-
monstrou que mesmo com muito esforço 
e compromisso, por vezes, as coisas sim-
plesmente não resultam. A minha bucket 
list inclui um cruzeiro de Vancouver até 
Anchorage Alaska, caminhar sobre ice-
bergs, glaciares, ver baleias e as paisagens 

magníficas da costa da British Columbia 
até aos terrenos maravilhosos do Alaska. A 
viagem foi planeada durante mais de dois 
anos: os amigos juntaram-se em Vancou-
ver por duas noites antes de embarcar, 
mas infelizmente na noite anterior o meu 
pai foi levado para o hospital para fazer um 
triple bypass e tive de cancelar. Apesar de 
todos terem aproveitado a viagem e de eu 
ter participado ao ouvir todas as histórias 
incríveis, sempre soube que tinha perdido 
para sempre essa oportunidade - ficou por 
cumprir. Uns anos mais tarde, o mesmo 
grupo de amigos do Arizona e da Dinamar-
ca, planearam uma jornada incrível para 
Machu Picchu, no Peru, uma das maravi-
lhas do mundo. Mais uma vez, à última da 
hora, tive de cancelar porque o meu pai 
estava frágil e faleceu poucos dias antes da 
minha partida. Esta viagem continua na 

minha bucket list e um objetivo que quero 
conquistar. A realização espiritual de Ma-
chu Pichu é sem dúvida algo que tenho de 
concretizar e experienciar...

De volta ao meu “destino de férias ideal”. 
Fui abençoado por ter tido a oportunidade 
de viajar por uma grande parte do mundo e 
planeio continuar a seguir a aventura para 
o resto da minha vida. Sim, viajar para Por-
tugal será sempre um objetivo anual, por-
que apesar de pequeno em tamanho, Por-
tugal oferece muito para ver, experienciar 
e explorar é, sem dúvida, um local aben-
çoado, incrível e único. Contudo, de todos 
os locais para onde já viajei, o que sobressai 
como um destino ideal foram as três vezes 
em que caminhei partes do “Camino para 
Santiago de Compostela”. Fui abençoa-
do com a oportunidade de ter feito partes 
do Camino em Itália, França e Espanha, 

onde fomos entrelaçados na experiência do 
“Nosso Camino”, visitámos vinícolas incrí-
veis, cidades antigas e mosteiros sem fim, 
que foram agora convertidos a pousadas, 
onde ficámos naquela noite. Tudo tão úni-
co e memorável. Entre todas as memórias, 
risos, histórias entre o grupo que já que 
partilhámos a maior conquista, foi a reali-
zação espiritual, à medida que caminháva-
mos para Santiago de Compostela. Nunca 
irei esquecer e recomendo como uma ex-
periência que todos devem ter. Depois de 
nove dias a caminhar e a partilhar histórias 
com os peregrinos de todas as esferas do 
mundo e de tantos lugares, aquele peso que 
sentimos quando descemos em Santiago de 
Compostela é simplesmente inesquecível. 
Por favor, retire tempo, pesquise e acres-
cente o “Camino de Santiago de Composte-
la” como parte do seu bucket list...

José M. Eustáquio
Opinião

O destino de férias ideal

Santiago de Compostela

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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O Toronto Caribbean Carnival é uma ce-
lebração cultural da música, gastrono-
mia, hábitos e costumes do Caribe.

Um festival que faz parte do mosai-
co cultural do Canadá há 52 anos, 
atraindo mais de 1.3 milhões de pes-

soas de várias partes do globo todos os anos.
Foram vários os participantes, sendo 

que também se destacou a presença e 
apoio de políticos de todos os níveis do 
governo que nos lembraram a importân-
cia das festividades e sua origem. Foi o 
caso de Michael Thompson, Toronto City 
Councillor que afirmou ao nosso jornal que 
o “Carnival originates here in Canada, as a 
gift from our Caribbean community. This 

is emancipation month. It is a very im-
portant month for us to recognize the free-
dom of  slaves, also to put into perspective 
about this event, this carnival. Carnival as 
you know predates emancipation, eman-
cipation was in 1830. Emancipation re-
flects what is for us, the people of African 
heritage, an opportunity to express our 
freedom.” Por outro lado, Ahmed Hussen, 
Minister of Immigration, Refugees and 
Citizenship também presente neste grande 
evento realizado na cidade de Toronto re-
forçou a importância desta manifestação 
cultural. “This is very important because 
the Caribbean Canadian community is 
very important to our city, to our country 

to his province of Ontario and we know 
the history of immigration of Caribbean 
community to Canada, we know how 
many contributions that this community 
has made to Canadian life and all aspects 
of Canadian society whether it is in politics 
or business or the arts and academia and 
everything else.” 

Também Doug Ford, Ontario Premier, 
não deixou de marcar presença num 
evento que representa mais de 400 mil-
hões de doláres de benefício económico 
para o Canadá e que já tem uma história 
de 52 anos - “We are going to have a 
great 52nd Toronto Caribbean Carnival. It 
really is an opportunity to celebrate the 

culture of the caribbean community here 
that work, live and play in Toronto and 
the GTA, attracting people from all over 
North America.”

Em pleno verão de agosto, o Exhibition 
Place recebeu o último dia de carnaval 
com euforia e orgulho de todos os par-
ticipantes, famílias, amantes da cultura e 
também antigos praticantes.

No meio dos festejos conseguimos até 
aprender alguns passos de dança e uma 
célebre frase:

“Yuh cyah play mas if yuh fraid powder“ 
Francisco Pegado/MS

Toronto Caribbean Carnival 2019
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Most of us living within the greater To-
ronto area all have homes with a garage 
that either house our cars or is used to 
store boxes and old furniture. In many 
cases that’s all we saw our garages 
as…. storage space that was only visited 
every few years. 

Well don’t be surprises that you 
will start seeing more and more 
of these garages converted into 

some type of living or workspaces. As 
Toronto’s population continues to grow, 
more and more space is needed and guess 
what, your garage may just be a livable 
space for someone and it may just get you 
a few extra shekels.

Even today as you drive through some 
downtown laneways, you will see some 
random conversations, and l must say 
they look amazing and it gentrifies these 
old laneways and gives them life. 

The Toronto East York Community 
Council voted recently to allow housing 
suites in the city’s backyard laneways. 
The city took a significant step toward 
changing its housing policy after a local 
community council voted to allow hous-
ing suites in the city’s backyard laneways.

The Toronto East York Community 
Council voted unanimously to amend the 
city’s Official Plan and Zoning By-Law to 
allow laneway suites in Toronto and East 
York. The matter will now be considered 
by the full Toronto council for a full legal-
ization of garage conversions.

Ana Bailao is one of the many coun-
cilors who is championing this very im-
portant and needed issue, she has been 
promoting this cause since 2015. Ana has 
been quoted as saying that “this clearly 
shows that we’re taking housing matters 
and issues seriously.”

These changes would streamline the 
approval process for homeowners across 
the city seeking to create a laneway suite 
– a small apartment or suite at the back of 

a residential lot that is separated from the 
main residential unit. Homeowners will 
be able to erect new two-storey structures 
or convert existing ones, such as garages, 
into spaces for living or renting.

Toronto has around 2,400 laneways 
spanning 300 kilometers across the city 
and most of these garages could be eligible 
for conversions.

If Toronto council approves the policy, 
Canada’s largest city will join Vancouver, 
which has railed heavily on laneway homes 
to increase supply in its hot housing market.

Vancouver has granted 3,000 permits to 
homeowners since first adopting a laneway 
housing program in 2009. Housing reports 
out of Vancouver are reporting 12 per cent 
of Metro Vancouver’s new housing stock 
came from laneway units in 2017.

If the City of Toronto goes the same 
route as Vancouver and l personally sup-
port this conversion for Toronto, it will 
increase the housing stock and more im-
portantly, beautify these old ugly lane-
ways. The timing is right for Toronto and 
making these changes to the official plan 
to allow residents to convert their garages 
is the right thing to do.

This conversion is also very popular 
south of the boarder and just in Los Angeles 
alone, about 400,000 single-family homes 
that had a two-car garage were allowed to 
convert into an apartment of living space. 
In 2017, California enacted a law that 
overrides local prohibition and allows any 
homeowner to convert their garage into 
an accessory dwelling unit.

Many of our neighborhoods here in 
Toronto have garages that can provide 
a new supply of small, well-located and 
quality units within walking distances of 
stores and public transit. 

Converted garages can house students, 
new immigrants, guest and friends or 
work areas.

Garage units are a reality whether its for 
helping with our affordable housing short-
age or housing that is affordable without 
public subsidies…. the time is right for our 
politicians to make this happen.

Kudos to Councilor Ana Bailao for her 
visions on this file.

Vincent Black
Opinion

Coming to a laneway
near you?

Carlos Teixeira
Managing Partner

TORONTO
1015 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
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A equipe do Jornal Milénio Stadium es-
cutou os sinais de Alceu Valença e foi ao 
encontro desse artista extremamente im-
portante para a música popular brasileira. 
Além desse show que esgotou os tickets 
em pouquíssimo tempo, as pessoas pu-
deram curtir um Arraiá especial em pleno 
agosto, com muita comida, dança, músi-
ca, vestuário e decoração típica.

Escutamos as pessoas, os organizado-
res do evento e ainda batemos um 
papo muito especial com a estrela da 

noite, Alceu Valença.
Angela Mesquita, uma das grandes or-

ganizadoras de eventos que envolvem a 
comunidade brasileira, falou da expecta-
tiva desse grande show. “Para nós é uma 
honra imensa trazer um artista como o 
Alceu, que é um ícone da música popu-
lar brasileira. Ele, que já recebeu muitos 
Grammy Awards, está aqui pra fazer um 
show especial para Toronto e logicamente 
que a expectativa é muito grande. Só para 
se ter uma ideia, a festa nem começou e o 
salão já está lotado, e ainda falta gente pra 
chegar, porque estamos esperando mais de 
1200 pessoas. Eu tenho certeza que vai ser 
um momento maravilhoso”.

Angela também comentou qual o senti-
mento que desperta por fazer parte da his-

tória cultural de Toronto. “Artista do calibre 
de Alceu Valença só traz mais enriquecimen-
to para a nossa cultura na cidade. E a gente, 
como organizadores desse tipo de evento, 
sente um orgulho muito grande por saber 
que nós estamos formando uma história”.

Rafael Terzarolli, parceiro de Angela em 
eventos e um dos que fizeram acontecer 
esse lindo momento para a comunidade 
brasileira, esteve com o artista assim que 
ele pousou na cidade e falou do sentimen-
to de Alceu. “Eles estão super animados 
porque eles estão vindo de uma turnê 
nos EUA, onde foram realizados grandes 
shows por lá, e Toronto, apesar da nossa 
comunidade não ser tão grande quanto 
nos EUA em termos de número de pessoas, 
nós estamos entre os de maior número de 
público. É impressionante”! 

As pessoas aproveitaram, antes do show, 
pra dançar muito ao ritmo junino de São 
João e aproveitaram também para mergu-
lhar na cultura brasileira do norte e nor-
deste do país. 

Houve também apresentação de gran-
des músicos brasileiros, mostrando o forró 
e outros gêneros musicais, como o axé e o 
samba rock.

O que não faltou também foi opção de 
comida: pão de queijo, a famosa coxinha, 

pastel, bolo de milho, churros e muito 
mais. Presente também estava a bebida 
tradicional brasileira, a famosa caipirinha. 

O público estava muito animado, brincan-
do, dançando e fazendo uma grande roda, 
característica marcante da festa junina.

Lia Maldaner, morando no Canadá há 
sete anos, comentou o sentimento de es-
tar presente neste grande dia. “Eu estou 
amando! Tudo está muito lindo, e parece 
que estou no Brasil. Eu amo o Alceu 
Valença desde que eu me entendo por 
gente, e quando soube que ele iria fazer 
show por Toronto, apesar de morar numa 
cidade próxima daqui, eu já me programei 
para estar presente nesse momento único. 
Então estou super animada.”

Antes do show, Alceu Valença conce-
deu uma entrevista muito descontraída 
em seu camarim. Ele que é formado em 
Direito e Jornalismo, sem apoio dos pais 
para galgar a carreira artística, falou como 
tudo começou. “Eu incluí uma música que 
eu fiz, chamada “Acalanto para Isabela”, 
para participar de um Festival, e cantei no 
Maracanãzinho. Depois disso eu me formei 
na faculdade, larguei tudo e fui para o Rio de 
Janeiro tentar a carreira artística. Conheci 
Geraldo Azevedo, nos tornamos parceiros 
e acabamos por fazer um disco juntos. Fiz 

um filme depois de um tempo chamado “A 
noite do espantalho”, um filme de Sérgio 
Ricardo, que inclusive ganhou um Cannes, 
entre outros prêmios. Depois eu fiquei um 
tempo em Recife, e uma gravadora muito 
grande me viu e foi aí que tudo começou, 
eu apareci para o Brasil”. 

Perguntamos para o Alceu se ele men-
sura a importância que ele tem por trazer 
um certo acolhimento à comunidade 
brasileira através da sua música para o 
público que mora fora. “É uma mara-
vilha porque eu vou me encontrar com os 
brasileiros daqui, aliás, os brasileiros que 
moram fora dão muito mais valor quando 
não estão no seu país de origem, porque 
apesar dos pesares, o Brasil é um país ar-
retado. O próprio Tom Jobim - maestro e 
compositor brasileiro - falava que morar 
fora do país era ruim mas era  bom, e estar 
no Brasil era bom mas era ruim”. 

Alceu Valença acolheu todo o público 
em seu show e trouxe  um pouquinho de 
Brasil para aqueles que estão longe de casa 
e dos entes queridos. Trouxe calor hu-
mano, alegria e energia lá em cima, aos 
seus 73 anos de idade. Diversão e culti-
vação da cultura brasileira andaram de 
mãos dados no último domingo (4). 

Adriana Marques/MS

Toronto escutou os sinais
de Alceu Valença
e compareceu em peso ao show com Arraiá especial

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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A polícia do Canadá encontrou, na quarta-
-feira (7), os corpos dos dois fugitivos ado-
lescentes suspeitos de três assassinatos.

A polícia em Manitoba acredita ter 
encontrado os corpos dos fugitivos, 
Kam McLeod, 19 anos, e Bryer Sch-

megelsky, 18 anos, no norte de Manitoba.
Segundo a televisão canadiana CBC, os 

corpos foram encontrados na manhã de 
quarta-feira (7), cerca das 10 horas locais, 
no mato, a aproximadamente um quilóme-
tro de onde os objetos ligados aos fugitivos 
foram encontrados, ao longo do rio Nelson.

“Neste momento, acreditamos que estes 
são os corpos dos dois suspeitos procurados 
e ligados aos homicídios na Colúmbia Britâ-
nica”, disse a comissária assistente Jane Ma-
cLatchy, comandante da RCMP de Manitoba.

A autópsia será realizada em Winnipeg 

para confirmar as identidades e determinar 
a causa da morte.

Três mortos e 500 quilómetros de estrada

Kam McLeod e Bryer Schmegelsky foram 
inicialmente dados como desaparecidos 
depois de as autoridades terem encontrado 
o carro em que seguiam a arder, no dia 20 
de julho, perto da cidade de Dease Lake.

O caso desde logo despertou a atenção 
das autoridades, depois de terem encon-
trado, uma semana antes, os corpos de Lu-
cas Fowler, de 23 anos, e de Chynna Deese, 
de 24 anos, na mesma autoestrada, perto 
de Liard Hot Springs, a cerca de 500 quiló-
metros, onde a polícia encontrou o carro de 
Kam e Bryer em chamas.

Pouco depois de as buscas terem sido 
lançadas, a polícia encontrou o corpo de 
mais um homem na mesma zona.

JN/MS

Fugitivos suspeitos de homicídio
encontrados mortos
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We all know someone who had a previous 
pot charge and he or she was not able to 
travel to the United States, but more im-
portantly had a criminal record with just a 
simple pot possession from the past.

The new law allows people who were 
only convicted of a crime of simple 
possession, which is possession of un-

der 30 grams – to have their record suspen-
ded, free of charge. The normal fee is $631 
and before the 5 – 10 year wait period after a 
conviction usually required before applying 
for a pardon. People can apply even if they 
have outstanding fines or victim surchar-
ges, which typically have to be paid proper 
to a record suspension application.

When someone’s record is suspended, 

it’s transferred within the Nation 
Repository of Criminal Records that’s 
found through the Canadian Police 
Information Centre to no longer show 
that someone has an existing criminal re-
cord. Non-Canadians and non-residents 
who have simple possession charges are 

eligible to apply through the new process.
For a successful application, someone 

with only a simple possession conviction 
must prove that it was only for canna-
bis and not other types of illegal drugs. 
Through the new program, applicants 
don’t need to submit court documents to 
the Parole Board of Canada as long as the 
criminal record check or police records 
show their conviction was only for can-
nabis possession. The board also won’t be 
able to revoke the pardon on the basis of 
bad behaviour.

Organized Crime Reduction Minister 
Bill Blair estimated that around 70-80,000 
Canadians would be eligible for the pot 
pardon process. Some government pun-
dits believe that there could be more 
than 250,000 people in Canada who have 
some-kind of cannabis possession con-
viction on their criminal record.

The Trudeau government legalized rec-
reational cannabis almost a year ago. The 
Liberals promise to legalize the drug was a 
highly publicized part of their 2015 cam-
paign, though the party never promised to 

wipe the records clean of people who had 
criminal records for possession, instead 
shifting their focus to offering pardons 
only after legalization.

The Liberals have been criticized by the 
NDP and some social activist groups, who 
have argued for full expungement, which 
is the action of fully destroying some-
one’s records, for simple cannabis pos-
session charges. Some legal activists have 
argued that by only offering a pardon, 
someone who was convicted for cannabis 
possession may still not be able to enter 
the United States, or other jurisdictions, 
because even after someone’s record is 
moved within CPIC’s database when it’s 
suspended, border officials may have 
their own previously recorded data.

A pardon does not guarantee a person 
entry or visa privileges to another coun-
try because foreign jurisdictions are not 
bound by Canadian laws.

A streamlined application process will 
soon be published on the Parole Board of 
Canada’s website. The toll-free number 
for assistance is 1-800-874-2652, give this 
toll-free number a call if you have any en-
quires or questions related to a pot charge.

These pardons may not be the entire 
answer to a clean record moving for-
ward, but its definitely a step in the right 
direction.

Vincent Black
Opinion

Get out of jail pardons
for previous pot charges…

O homem foi forçado a aterrar de emer-
gência o aparelho quando o motor dei-
xou de funcionar.

Um piloto, de nacionalidade norte-a-
mericana, que foi forçado a aterrar 
o avião onde seguia de emergência 

numa floresta do Quebec, no Canadá, con-
seguiu documentar em vídeo a operação de 
resgate que se seguiu.

Matt Lehtinen é o presidente de uma em-
presa mineira e estava a voar em direção ao 
aeroporto de Wabush em Newfoundland, 
na cidade do Quebec, a 27 de julho, quan-
do se apercebeu que a pressão do óleo e a 
temperatura do aparelho não estavam bem. 
Pouco depois, conta, o motor do avião dei-
xou de funcionar. 

“O meu motor cedeu, fazia um som alto 
e feio”, contou à CTV News. “Nunca irei 
esquecer. Parecia que o motor se estava 
a tentar triturar até ficar em pedaços”, 
acrescentou.

Matt ainda conseguiu ativar o paraque-
das do pequeno avião para aterrar, mas uma 
árvore acabou por atravessar o aparelho. 
“Senti a árvore a passar por baixo do avião. 
Estava tão perto que ainda me arranhou as 
pernas e os calções. Bastavam uns centíme-
tros e provavelmente tinha sido um feri-
mento fatal”, recordou.

Depois de já se encontrar são e salvo com 
os pés na terra, o piloto conseguiu chamar 
ajudar através de um GPS e fazer sinais de 
fogo. “Possivelmente ia ficar lá vários dias e 
não tinha as ferramentas para sobreviver”, 
referiu. “Mas quando comecei a fazer os si-
nais de fumo, foi quando finalmente recebi 
uma mensagem a dizer que tinham visto o 
fumo e sabiam exatamente onde estava”.

Foi enviada uma equipa de resgate da 
Royal Canadian Air Force para resgatar o pi-
loto. “Foi a melhor sensação quando recu-
perei um rádio que eles me tinham manda-
do do helicóptero. Tive de andar 200 metros 
à procura num pântano para o conseguir 
encontrar, mas consegui ouvi-los a chama-
rem o meu nome”, confessou.

“As palavras não conseguem expressar a 
gratidão que sinto para com toda a gente que 
esteve envolvida no meu resgate”, rematou.

Nas imagens partilhadas é possível ver o 
avião despenhado e o homem no meio da 
floresta a dizer que vai gravar os momentos 
para “as pessoas poderem aprender com a 
experiência”. Aparece ainda a tentar co-
zinhar a pouca comida que tinha consigo 
e a fazer uma fogueira. No final deixa uma 
mensagem a agradecer aos membros das 
autoridades.

JN/MS

Piloto despenha-se em floresta do Quebec
e documenta operação de resgate

A Air Canada obteve uma receita opera-
cional recorde no segundo trimestre de 
2019. Foram $3,4 mil milhões no período, 
enquanto o lucro operacional chegou a 
$317 milhões. Já o EBITDA foi de $690 
milhões para o 2T19, alavancagem de 
0,9 pontos percentuais e liquidez irres-
trita recorde de $5,19 bilhões. Já o lucro 
líquido chegou a $258 milhões, bem dife-
rente dos $76 milhões de prejuízo regis-
trados no 2T18.

“Estou muito satisfeito em relatar um 
excelente segundo trimestre, incluin-
do a receita operacional e liquidez 

recordes. Embora os nossos resultados te-
nham superado as expectativas, a retirada 
do Boeing 737 MAX das operações impactou 
negativamente o crescimento do EBITDA 
ano após ano. Para levar os passageiros aos 
seus destinos durante o trimestre, a nos-
sa equipa de gestão e todos os funcionários 
envolvidos com essa questão complexa fize-
ram um trabalho incrível, implementando 
soluções criativas para a nossa frota, para o 
cronograma, a rede e as operações”, disse o 
CEO da Air Canada, Calin Rovinescu.

JN/MS

Air Canada com receita operacional
recorde no 2° trimestre
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NÃO PERCA!
AOS DOMINGOS ENTRE
AS 10H E O MEIO DIAAS 10H E O MEIO DIAReal estate transactions top a global list 

of financial activities deemed most likely 
to provide cover for money laundering 
or terrorist financing. Recently released 
guidance from the Financial Action Task 
Force (FATF) — the intergovernmental 
entity that has developed recognized 
global standards for anti-crime vigilance 
in the financial system — focuses on the 
role legal professionals can play in either 
enabling or disrupting criminal efforts, 
and offers advice for interpreting and 
responding to clues that clients have ne-
farious intent.

Some of the identified suspicious real es-
tate antics include: cash, crypto currency 
payments or other unusual means of pay-
ment, such as precious metals or gems; re-
payment of mortgages significantly in ad-
vance of maturity dates; transfer of assets 
between parties within a short time period 
for no discernible reason; or acquiring an 
asset then rapidly using it as collateral for a 
loan. However, many other hints of potential 
malfeasance are not obvious and/or appear 
more ominous when they are part of a pat-
tern of questionable conduct.

A representative from Canada’s 
Department of Finance was among FATF 
members from nine nations and two multi-
national organizations involved in drafting 
the document, which outlines an approach 
to manage and mitigate risk. A six-step 
checklist — recommended as particularly 
pertinent for small law firms and sole prac-
titioners — urges legal professionals to: scru-
tinize their clients; clarify clients’ commer-
cial or personal reasons for requesting action; 
be aware of actions that have the potential to 
facilitate money laundering; look for obvious 
red flags; have a response protocol if red flags 
arise; and document everything.

“Due to the nature of services that a legal 
professional generally provides, automated 
transaction monitoring systems of the type 
used by financial institutions will not be ap-
propriate for most legal professionals,” the 
FATF guidance acknowledges. “Although 
individual legal professionals are not ex-
pected to investigate their client’s affairs, 
they may be well positioned to identify and 
detect changes in the type of work or the na-
ture of the client’s activities in the course of 
the business relationship.”

A shorter list of 23 dubious activities 
characterized as red flags is annexed to the 

guidance document, but it follows after ex-
tensive chronicling of several dozen poten-
tial signals of risk. “Any one of the factors 
discussed in this Guidance alone may not 
itself constitute a high-risk circumstance, 
but the factors should be considered cumu-
latively and holistically,” it reiterates.

Country/geographic risks relate to the ori-
gin and destination of the funds and assets in 
a transaction. These include: countries cred-
ibly believed to provide support for terrorist 
activities or a haven for corruption and or-
ganized crime; countries with notably weak 
regulatory regimes; or countries subject 
international sanctions or embargoes.

Client risks arise when the beneficial 
owner of an asset is unclear. Legal profes-
sionals are advised to be wary of: unusual or 
irrational instructions; lack of transparency; 
deals that seem disproportionate to purchas-
ers’ resources or inconsistent with their stat-
ed business concerns; reliance on financial 
intermediaries or alternative financing; and 
demands for an unduly rapid transaction, 
reluctance to obtain required regulatory ap-
provals or other indications of attempts to 
avoid oversight.

Transaction/service risks are tied to the 
specifics of the deal. Much of this flagged sus-
picious activity overlaps with client risks. In 
both cases, the guidance document under-
scores the risk of inadvertently providing a 
guise of propriety. “Legal professionals may 
in practice represent or assure the client’s 
standing, reputation and credibility to third 
parties without commensurate knowledge 
of the client’s affairs,” it warns.

The guidance document also provides a 
breakdown of standard, simplified and en-
hanced processes for vetting clients. That 
calls for consideration of risks and associ-
ated mitigating factors before taking on the 
client’s business, as well as throughout a 
continuing business relationship if or when 
scrutiny is considered necessary. Each step 
of the process should be documented and 
kept in the client’s file.

“Where the legal professional is unable to 
comply with the applicable client due dili-
gence requirements, they should not carry 
out the transaction nor commence business 
relations, or should terminate the business 
relationship and consider filing a suspicious 
transaction report in relation to the client,” 
the guidance document states.

Condo Business - RemiNetwork.com/MS

Real estate
flies red flags of
money laundering
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A área ardida em Portugal é este ano in-
ferior em 26% à de 2018 e 42% em rela-
ção à média dos últimos dez anos, se-
gundo dados revelados na terça-feira (6) 
pelo ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, tendo sido registados 
6800 incêndios.

“Não quero fazer balanços, registo ape-
nas que a área ardida é inferior a 26% 
à do ano passado e 42% inferior à mé-

dia dos últimos dez anos”, disse Eduardo 
Cabrita, após a reunião semanal do Centro 
de Coordenação Operacional Nacional, na 
Autoridade Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC), em Carnaxide.

O ministro da Administração Interna 
avançou ainda que, desde o início do ano, 
95% dos incêndios que ocorreram “têm 
menos de 10 hectares”, o que significa que 
são “dominados pela intervenção inicial 
dos bombeiros voluntários”.

De acordo com Eduardo Cabrita, em 
2019 registaram-se, até aquele dia, 6800 
incêndios, lembrando que nas últimas duas 
semanas assistiu-se a “condições tecnica-
mente caracterizadas como difíceis”.

Segundo o ministro, há que “continuar 
a apostar na prevenção ao longo de todo 
o ano”, além de se fazer “mais trabalho na 
limpeza da floresta, mais trabalho no en-
volvimento das populações”, ao mesmo 
tempo que é desenvolvido o trabalho com 
as autarquias locais, com os produtores flo-
restais e com os cidadãos.

“Nos próximos dias não podemos abran-
dar o esforço de vigilância e de prevenção 
de comportamentos de risco”, frisou o res-
ponsável.

De acordo com dados provisórios dispo-
níveis no ‘site’ do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF), até 1 de 
agosto, mais de 23 mil hectares foram des-

truídos pelos incêndios este ano.
Segundo estes dados provisórios, obti-

dos com base no Sistema de Gestão de In-
formação de Incêndios Florestais (SGIF), 
arderam 23.913 hectares de espaços rurais, 
num total de 6491 ocorrências.

Do total de área ardida, mais de meta-
de (54%) é de povoamento florestal, 34% 
mato e 12 de área agrícola.

O último relatório provisório do ICNF 
dava conta de que entre 1 de janeiro e 15 de 
julho tinham ardido 10.178 hectares de ter-
reno, mas este valor não incluía a área ar-
dida no incêndio que atingiu os concelhos 
de Vila de Rei e Mação, que segundo o Sis-
tema Europeu de Informação de Incêndios 
Florestais (EFFIS) destruiu mais de 9500 
hectares.

Segundo o ICNF, até ao dia 15 de julho, o 
ano de 2019 apresentava “o terceiro valor 
mais reduzido em número de incêndios e o 
quinto valor mais reduzido de área ardida 
desde 2009”.

De acordo com os dados disponibilizados 
pelo ministro Eduardo Cabrita no início do 
ano no parlamento, em 2018 registaram-se 
12.200 incêndios - uma redução de 44% em 
relação à última década -, que provocaram 
44 mil hectares de área ardida, menos 68% 
face aos últimos 10 anos.

O maior fogo registado em 2018 foi o que 
deflagrou em Monchique, no dia 3 de agos-
to, consumindo mais de 27 mil hectares de 
floresta e terrenos agrícolas e destruindo 
74 casas. Este incêndio atingiu unidades 
hoteleiras e obrigou a evacuar diversas lo-
calidades, desalojou 52 famílias e provocou 
41 feridos.

O pior ano de incêndios em Portugal foi o 
de 2017, com mais de 100 mortos e 500 mil 
hectares de área ardida.

JN/MS

Incêndios

Área ardida este ano inferior em 26% 
em relação a 2018, diz ministro
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O Governo disponibilizou uma verba de 
600 mil euros, que poderá ser reforçada, 
de apoios para os agricultores de Ma-
ção, Vila de Rei e Sertã afetados pelo in-
cêndio que atingiu os territórios entre 20 
e 23 de julho.

Em comunicado, o Ministério da Agri-
cultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural avançou que, depois de ter sido 

publicado em Diário da República o despa-
cho que reconhece como catástrofe natural o 
incêndio que atingiu diversas freguesias dos 
municípios de Vila de Rei e de Mação, foram 
disponibilizados os apoios para os afetados.

No despacho publicado em Diário da Re-
pública, o Governo refere que os incêndios 
florestais que deflagraram entre 20 e 23 de 
julho, “de enormes e devastadoras propor-
ções, provocaram vastos danos e prejuízos, 
com particular incidência em determina-
das freguesias dos municípios de Vila de Rei 
e Mação”, nos distritos de Castelo Branco e 
Santarém, respetivamente.

Desta forma, refere o despacho, o Gover-
no estabelece igualmente um auxílio, através 
do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente (PDR 2020), à reconstituição ou 
reposição do potencial produtivo das explo-
rações agrícolas danificadas, à semelhança 
do que já tinha feito anteriormente com a 
tempestade Leslie que atingiu a zona centro, 
particularmente a Figueira da Foz, em outu-
bro de 2018.

Segundo explicou à Lusa fonte do minis-
tério, o município da Sertã, que não era con-
templado no despacho, irá ser abrangido, 
igualmente, por um aviso no âmbito do PDR 
2020, com uma verba de 100 mil euros.

As freguesias mais atingidas pelas chamas 
no incêndio que começou em 20 de julho e 
foi dado como dominado em 23, foram as da 
Fundada e de São João do Peso, do município 

de Vila de Rei, e a de Amêndoa e de Cardi-
gos, no município de Mação, freguesias cujas 
áreas agrícolas e florestais ardidas ultrapas-
sam 30 % do seu território.

De acordo com o despacho publicado, os 
níveis de apoio, de um total de 500 mil euros 
a conceder aos municípios de Mação e Vila 
de Rei repartem-se pelos seguintes escalões: 
100% da despesa elegível igual ou inferior até 
cinco mil euros, 85% para prejuízos entre os 
cinco mil euros e os cinquenta mil euros e 
50% entre os 50 mil euros e os 800 mil euros.

Esta medida aplica-se a agricultores que 
sofreram prejuízos no potencial produtivo 
das suas explorações e destina-se a finan-
ciar perdas em culturas permanentes (vinha, 
olival e pomar), efetivos pecuários, equipa-
mentos e maquinaria e instalações de apoio à 
atividade agrícola.

Para os agricultores titulares de explora-
ções situadas na freguesia do Carvoeiro, no 
município de Mação, na União de Fregue-
sias da Cumeada e Marmeleiro e na União 
de Freguesias de Cernache do Bonjardim, 
Nesperal e Palhais, no município da Sertã, e 
na Freguesia de Vila de Rei, no município de 
Vila de Rei, freguesias cujas áreas agrícolas e 
florestais ardidas ficam aquém dos 30% do 
seu território, está disponível uma verba de 
100 mil euros.

Adicionalmente, o Governo instalou, com 
o apoio do município de Vila de Rei, uma base 
logística para fornecimento de alimentação 
animal, estando disponíveis feno e açúcar 
(para alimentar abelhas), fornecidos pelo Mi-
nistério da Agricultura, além de diversos ti-
pos de rações, solidariamente fornecidos por 
várias empresas.

JN/MS
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Governo dá 600 mil euros
para apoiar agricultores de 
Mação, Vila de Rei e Sertã

O Presidente da República apelou, indi-
retamente, aos sindicatos de motoristas 
de mercadorias que desconvoquem a 
greve da próxima segunda-feira (12) que 
ameaça parar o país em plenas férias.

Na tarde de terça-feira (6), Marcelo 
Rebelo de Sousa avisou os motoris-
tas que a sociedade portuguesa pode 

não estar disponível para sofrer o sacrifício 

a que a paralisação obrigará, pelo que se 
voltará contra os grevistas. “Se de repente 
há, na sociedade, um sentimento, uma rea-
ção de se sentir refém da luta, deixa de se 
identificar com a luta. E aqueles que pros-
seguem fins legítimos e justos, passam a ter 
contra si, não o patronato e o Estado, mas 
a generalidade dos portugueses”, alertou.

Deixando claro que a greve é um direito 
previsto na Constituição e na lei, o chefe de 
Estado considera também que os meios de 
luta devem ser proporcionais aos fins que se 
pretende obter. “Para ser eficaz”, disse, o 
direito à greve “deve utilizar os meios mais 
adequados” e proporcionais. “Não basta 
que fins sejam legítimos: que os meios não 
venham a prejudicar os fins”, acrescentou.

Há muito que Marcelo Rebelo de Sousa 
chama a atenção para questões laborais dos 
motoristas, como os limites de idade ou o 
trabalho aos fins de semana. “É sempre 
uma pena quando, havendo boas razões a 

defender, essas razões são comprometidas 
por causa do excesso de meios utilizado”.

A saída para o impasse criado entre pa-
trões e motoristas, sugere, deve ser encon-
trada através da negociação. “Quem pro-
move lutas laborais deve procurar, em cada 
momento, o melhor meio para conseguir o 
objetivo. E o melhor meio, até se esgotar, 
é o do diálogo, da mediação, de tentativa 
de convergência de pontos de vista. Sobre-
tudo se se perceber que, a não seguir esse 
caminho, a reação da sociedade é muito 
negativa”, somou.

JN/MS

Greve dos motoristas

Marcelo avisa:
“A reação da sociedade é muito negativa”
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Um bebé prematuro morreu logo após o 
parto, no Hospital Amadora-Sintra, para 
onde a mãe tinha sido transferida por 
falta de incubadoras disponíveis na ma-
ternidade do Hospital de Faro. Ambas as 
unidades de saúde já ordenaram a aber-
tura de inquéritos ao sucedido

A mulher, de 23 anos, hipertensa, via-
jou de ambulância mais de 300 qui-
lómetros, entre o Algarve e Lisboa, 

com acompanhamento médico, mas o feto 
acabou por não resistir.

Segundo o JN apurou, Tatiana N., de 23 
anos, tinha alguns problemas de saúde, pelo 
que a sua gravidez poderia ser considerada de 
risco. A mulher terá sido primeiro observada 
no Hospital de Portimão e encaminhada para 
Faro, onde deu entrada a 1 de agosto, ficando 
em observação.

No dia seguinte, terá sido decidido que 
havia necessidade de provocar o parto à 
mulher grávida de 32 semanas, mas as dez 
incubadoras do Hospital de Faro estavam 
ocupadas, pelo que foi decidida a transfe-
rência para o Hospital Amadora Sintra. O 
parto acabou por acontecer, com recurso 
a cesariana, mas o bebé nasceu com sinais 
vitais fracos e acabaria por falecer minutos 
depois do nascimento.

Fonte do Hospital Amadora-Sintra con-
firmou ao JN que a grávida “foi pronta-
mente assistida e submetida a todos os cui-
dados de saúde considerados necessários” 
e informada “da complexidade da situação 
clínica pelos profissionais de saúde e en-
volvida nas decisões tomadas”.

A mesma fonte acrescentou que, “apesar 
de todos os esforços, a gravidade da situa-
ção clínica determinou o falecimento do 
recém-nascido”.

Espera quatro horas por ambulância
Confrontado com o sucedido, Cristóvão 

Norte, deputado do PSD pelo Algarve, que 
tem alertado para as sucessivas falhas do Ser-
viço Nacional de Saúde na região, disse ao JN 
que a mulher de 23 anos “esteve quatro horas 
à espera de ambulância no Hospital de Faro 
para ser transportada para Lisboa”. “Este 
caso infeliz espelha o fracasso da política de 
saúde no Algarve, onde a maternidade de 
Portimão já só existe no papel e a de Faro não 
tem capacidade para dar resposta às necessi-
dades da população.

Em face do sucedido, o parlamentar so-
cial-democrata diz que “o ministério da saú-
de tem que ordenar a abertura de um inqué-
rito e apurar responsabilidades”. “O Algarve 
sofre uma hemorragia na saúde, que não é 
nova mas que se agrava, não estanca”, consi-
dera Cristóvão Norte, sublinhando que, neste 
caso, “é tudo mau demais para ser verdade”.

Hospitais abrem inquéritos
Entretanto, o JN confirmou que tanto o 

Hospital de Faro como o Amadora Sintra 
já ordenaram a abertura de inquéritos para 
apurar os contornos da situação. Fonte da 
unidade algarvia adiantou, no entanto, que 
administração da mesma não comenta a ale-
gada espera de quatro horas por ambulância, 
referida por Cristóvão Norte.

Em nota escrita, o Hospital de Faro con-
firma que a Unidade de Neonatologia “en-
contrava-se com a sua capacidade de in-
ternamento lotada, pelo que a grávida foi 
encaminhada, em condições de segurança 
e monitorização adequadas, para o Hospital 
Fernando da Fonseca (HFF)”, também co-
nhecido por Amadora/Sintra.

Também o HFF referiu ao JN que o Con-
selho de Administração “decidiu abrir um 
inquérito interno para averiguar os factos re-
lativos a este caso que culminou com a morte 
do recém-nascido”.

JN/MS

Saúde

Bebé prematuro morre após mãe 
ser transferida de Faro para Sintra

O partido Iniciativa Liberal, fundado em 
2017, voltou a mostrar inovação no que a 
campanha eleitoral diz respeito. Desta vez, 
fê-lo numa alusão ao “familygate”: “com 
primos e outros familiares no governo”.

Quem passa pela Circunvalação, 
à saída da Via Norte, dá de caras 
com um cartaz da Iniciativa Liberal 

(IL), que é uma resposta a outro do Parti-
do Socialista, instalado no mesmo local, e 
que usa como slogan a expressão “cum-
primos”, apresentando números positivos 
alcançados pelo Governo, ao lado de uma 
foto de António Costa.

Numa clara referência às relações fami-
liares entre membros do atual Executivo, a 
IL usou um trocadilho para fazer campanha 
contra os socialistas, repetindo a fórmula 
visual do cartaz do PS. Em vez de “cumpri-
mos”, lê-se “com primos”, em letras garra-

fais, e “e outros familiares no governo”, em 
letras mais pequenas. Abaixo, são indicados 
três índices que suscitam, de acordo com o 
partido, as falhas da liderança socialista.

Em vez de “mais emprego” e “menos 
precariedade”, a IL escreve “mais impos-
tos” e “menos serviços públicos”. Depois, a 
combater os “mais 350 mil empregos” e os 
“89% de contratos sem termo”, a Iniciativa 
Liberal refere os “539.921 hectares de área 
ardida em 2017”, a morte de “2600 doen-
tes” em listas de espera em 2016 e os “6 mil 
milhões de impostos cobrados”. E termina 
com um apelo: “Liberta-te do socialismo”.

Em abril, o partido já tinha primado pela 
originalidade ao colocar três cartazes de 
campanha também na Via Norte, a chegar 
à Maia, inspirado no filme “Três Cartazes à 
Beira da Estrada”.

JN/MS

Campanha

Depois dos “Três Cartazes à Beira da Estrada”, 
Iniciativa Liberal volta a picar PS

Portugal olha para o Acordo de Paz e 
Reconciliação em Moçambique com 
“muita esperança”, segundo a secretá-
ria de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Teresa Ribeiro.

“Portugal olha para este acordo com 
muita esperança, com muita confian-
ça e certo de que este é o passo im-

portantíssimo para que Moçambique possa 
finalmente ter paz e estabilidade”, disse a 
governante.

A secretária de Estado portuguesa falava à 
margem da cerimónia de assinatura do Acor-
do de Paz e Reconciliação Nacional, em Ma-
puto, entre o Governo moçambicano e a Re-
sistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Para Teresa Ribeiro, o acordo, o terceiro 
entre as duas partes, é definitivo, na medida 
em que parte considerável do entendimento 
já foi concretizado, numa alusão à inserção 

de oficiais do principal partido de oposição 
no exército e na polícia. “É corolário formal 
de um processo que já foi iniciado há bastante 
tempo”, observou.

O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional 
assinado na terça-feira (6) é o terceiro enten-
dimento entre as duas partes, uma vez que, 
além do Acordo Geral de Paz de 1992, que 
acabou com uma guerra civil de 16 anos, foi 
assinado em 5 de setembro de 2014 o acordo 
de cessação das hostilidades militares, que 
terminou, formalmente, com meses de con-
frontação na sequência de diferendos sobre a 
lei eleitoral.

Após a assinatura do acordo de 2014, o bra-
ço armado da Renamo e as Forças de Defesa 
e Segurança moçambicanas voltaram a en-
volver-se em confrontos, na sequência da 
recusa do principal partido da oposição em 
reconhecer os resultados das eleições gerais.

JN/MS

Reação

Portugal olha para acordo de paz em 
Moçambique com “muita esperança”

As maternidades da região de Lisboa e 
do Sul do país estão todas a funcionar a 
meio gás e as grávidas andam a “saltar 
de hospital em hospital”, afirma o presi-
dente da secção regional Sul da Ordem 
dos Médicos.

Sem se referir ao caso noticiado pela 
imprensa relativa à morte de um bebé 
de uma mulher grávida, que foi trans-

ferida de Faro para o Amadora-Sintra, em 
Lisboa, por insuficiência de recursos no Al-
garve, o presidente da secção regional Sul 
da Ordem lamentou que não tenham sido 
tomadas medidas para assegurar um fun-
cionamento adequado das maternidades 
durante o período do verão.

Em declarações à agência Lusa, Alexan-
dre Valentim Lourenço lembrou que faltam 
profissionais no período do verão em todas 
as maternidades e serviços obstetrícias do 
Sul do país.

O representante da Ordem dos Médicos no 
Sul indica que a maioria dos obstetras já en-
tregou pedidos de escusa de responsabilida-
de, o que fará com que as responsabilidades 
por eventuais acidentes por falta de meios 
recaiam sobre os responsáveis hospitalares 
ou mesmo sobre o Ministério da Saúde.

Segundo Alexandre Valentim Lourenço, 
terão de ser os diretores hospitalares e diri-
gentes do Ministério da Saúde a ser respon-
sabilizados por falhas de organização nas 
maternidades.

O Sindicato Independente dos Médi-
cos pediu, na terça-feira (6), à Ordem dos 
Médicos para avaliar disciplinarmente os 
responsáveis clínicos dos hospitais que ela-
boram escalas de urgências sem o número 
adequado de profissionais.

Na carta enviada ao bastonário, a que a 
agência Lusa teve acesso, o sindicato dá o 
exemplo dos serviços de urgência de obs-
tetrícia e ginecologia de alguns hospitais da 
zona de Lisboa, como o Centro Hospitalar 
Lisboa Norte ou o Fernando da Fonseca 
(Amadora Sintra) como casos críticos. É 
pedida à Ordem uma intervenção em rela-
ção aos responsáveis clínicos que elaboram 
escalas para as urgências sem as condições 
adequadas de segurança clínica.

Em declarações à Lusa, o secretário-ge-
ral do Sindicato Independente dos Médicos 
(SIM), Roque da Cunha, sugere ao basto-
nário que coloque a questão aos conse-
lhos disciplinares da Ordem, organismos 
com responsabilidade de avaliar discipli-
narmente os médicos e de abrir proces-
sos. Roque da Cunha adiantou ainda que 
na próxima semana o próprio SIM deverá 
apresentar à Ordem nomes de responsá-
veis médicos que estão a permitir ou a ela-
borar “escalas de urgência ilegais”, por não 
terem os números mínimos estabelecidos 
pela própria OM.

JN/MS

Ordem dos Médicos

Grávidas “saltam de hospital em hospital” 
com maternidades a meio gás
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Não sou daquelas pessoas que diaria-
mente expõe o seu quotidiano nas redes 
sociais. Sempre defendi uma certa re-
serva de intimidade que deve ser preser-
vada e mantida fora do olhar de tercei-
ros. Honestamente, nada tenho contra 
quem o faz, mas, pessoalmente, não sin-
to essa necessidade de me expor, nem 
me faz falta a luminosidade dos “likes” a 
piscar porque, por onde me movo, tenho 
as minhas próprias luzes.

É certo que aderi ao “Facebook”, mas 
limito-me a partilhar alguns even-
tos de interesse geral e um ou outro 

apontamento que considero importante 
para os amigos que podem tirar proveito 
dessa publicação. No que às fotos diz res-
peito, só as divulgo quando postadas já por 
outras pessoas e, como tal, do domínio pú-
blico. De resto, alguma memória que con-
sidero importante, embora ressalve que 
a minha autoestima de modo algum vive 
condicionada pelo número de “likes” que 
as fotos possam suscitar.

Uma amiga disse-me uma vez que o 
“Facebook” era o paraíso. Perante a mi-
nha reação de espanto, atalhou logo, em 
modo de explicação, que lá só apareciam 
imagens que retratam os momentos mais 
belos das nossas vidas. Tive de concluir 
que estava cheia de razão! E são esses be-
los momentos a entrarem-me pelo ecrã 
do telemóvel que me permitem saber por 
onde andam e o que fazem aqueles de 
quem sou amiga. 

Esta semana, por exemplo, soube da 
abertura de um novo espaço de restau-
ração em Toronto, designado “Mercado 
Negro”. Gostei do nome e, movida pela 
curiosidade, além de ter lido o texto que 
acompanhava a notícia, vi também as fo-
tos. De imediato se percebe que este res-
taurante pretende recriar o ambiente de 
Portugal, não só pela oferta gastronómi-
ca que a ementa tão bem evidencia, mas 
também pela decoração das salas e terra-

ço, onde não falta uma réplica dos guarda-
-chuvas de Águeda bem como um esten-
dal de roupa, à semelhança dos que vemos 
em qualquer bairro típico de Lisboa.

Acreditem que sempre tive um enor-
me fascínio pelos estendais e, por isso, 
compreendo muito bem a forma como os 
turistas que nos visitam a eles se atiram 
de máquina em riste para captar todos 
os movimentos de um lençol, uma toa-
lha, uma camisa ou qualquer outra peça 
de roupa desfraldada ao vento. Recordo-
-me bem de, em 1989, quando fui traba-
lhar para Helsínquia, a primeira coisa de 
que senti falta na paisagem da cidade foi 
precisamente de um genuíno estendal de 
roupa. Soube, depois, que eram proibidos 
dentro da malha urbana e só os poderia 
ver, de verão, no campo.

Desde que li um texto de Fernando Ve-
ríssimo sobre o lixo, costumo dizer que é 
possível deslindar os hábitos de uma famí-
lia estudando o seu balde de lixo. Ora isto é 
válido igualmente para um estendal de rou-
pa. Tantas mensagens que as peças expostas 
nos enviam! Basta saber descodificá-las.

É óbvio que o deste restaurante, pela sua 
função meramente decorativa, ganha uma 
natureza artificial, porque, de antemão, sa-
bemos que alguém escolheu aquelas peças 
para produzir um determinado efeito. Se 
estivéssemos na presença de um autêntico 
estendal, pendurado na sacada de uma ja-
nela ou varanda, dele poderíamos retirar al-
gumas conclusões. E vou arriscar algumas.

A casa seria habitada por uma mulher 
que vive sozinha, já que, entre as peças ex-
postas, não vemos nenhuma de natureza 
masculina. Nem um par de peúgas! Pelo ta-
manho da roupa interior - cuecas e sutiã – 
deduzimos que a senhora possui um corpo 
que não prima pela elegância, eufemismo 
para designar uma senhora gorda. Trata-se 
de uma idosa, com hábitos bastante antigos, 
não só pelas caraterísticas da roupa expos-
ta, sem marcas de juventude, mas também 
pelo uso do saiote, peça que denuncia práti-
cas que a atual geração já perdeu.

Se é pela alimentação que nos defini-
mos, podemos acrescentar que também a 
roupa e os demais acessórios têm uma lin-
guagem que nos retrata.

Aida Batista
Opinião

Mensagem
de um estendal

Uma das modalidades, senão a mais 
importante modalidade desportiva do 
país, o futebol, ocupa um papel fulcral 
na sociedade portuguesa que muitas 
das vezes parece viver ao ritmo do 
futebol e da sua omnipresença me-
diática, e não tanto da sua valorização 
enquanto festa e prática desportiva 
universal, capaz de aproximar povos 
e culturas. 

A genuína dimensão cultural do 
futebol, expressa numa força ge-
radora de laços e vínculos iden-

titários, encontra-se plasmada nas co-
munidades lusas espalhadas pelos quatro 
cantos do mundo, onde o futebol nacio-
nal, os clubes e a seleção, constituem um 
incontornável elemento de identidade 
popular portuguesa.

Esta realidade da identificação fute-
bolística como um vínculo capital da 
diáspora portuguesa ao país foi mode-
larmente analisada há poucos anos pela 
investigadora alemã Nina Clara Tiesler, 
através do projeto de investigação inter-
nacional “Diasbola”, dedicado ao papel 
do futebol entre emigrantes portugueses 
e lusodescendentes na Alemanha, Fran-

ça, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, 
Canadá, Brasil e Moçambique.

Tendo como principal objetivo carac-
terizar o futebol em comparação com 
outros elementos culturais utilizados 
pelos emigrantes como meios de ligação 
ao país de origem, a coordenadora do 
trabalho “Diasbola: futebol e emigração 
portuguesa”, sustenta que “a identifica-
ção futebolística e a gastronomia são os 
dois elementos da cultura popular mais 
visíveis na diáspora portuguesa”. E com 
“maior capacidade de reunir pessoas de 
classes sociais diferentes, de gerações di-
ferentes e de sexo diferente”.

A terminante conclusão do meio aca-
démico de que o futebol é o principal ele-
mento de identidade entre gerações de 
emigrantes, atingiu o seu apogeu quando 
a seleção portuguesa de futebol ganhou o 
Campeonato da Europa 2016 em França, 
onde vive a maior comunidade lusa no 
estrangeiro. E manifesta-se nos dias de 
hoje, no empenho que os principais clu-
bes portugueses têm tido na inauguração 
de casas, ou na assunção de protocolos e 
parcerias para a abertura de escolas, nas 
comunidades portuguesas.

Empenho esse que tem levado a está-
gios e a participações em torneios fute-
bolísticos cada vez mais frequentes em 
territórios onde a emigração portuguesa 
está fortemente implantada, e que por 
força da distância e saudade dilui as di-
ferentes cores dos clubes portugueses no 
verde-rubro que compõem a bandeira e 
a seleção nacional. 

Daniel Bastos
Opinião

O Futebol e a
Emigração Portuguesa 

Quem vive na sombra, inventa luzes.
Mia Couto

O primeiro-ministro, António Costa, consi-
dera a questão do comboio de alta veloci-
dade (TGV) um tema “bastante tóxico” em 
Portugal, mas argumenta que “a seu tem-
po é uma discussão que voltará” ao país.

Em entrevista ao Canal 11, da Federação 
Portuguesa de Futebol, quando ques-
tionado sobre se uma eventual candi-

datura ibérica à organização do Mundial de 
Futebol de 2030 implicaria infraestruturas 
como uma ligação de TGV entre Lisboa e 
Madrid, António Costa respondeu que o 
tema “é bastante tóxico em Portugal e a seu 
tempo é uma discussão que voltará”.

O primeiro-ministro disse ainda ter “quase 
a certeza” de que a questão voltará à ordem 
do dia, “não numa discussão sobre a ligação 
entre Lisboa e Madrid, mas sobre a inserção 
de Portugal no conjunto da rede de alta velo-
cidade na Península Ibérica”.

O governante defendeu, no entanto, que 
ainda não é altura de o tema do TGV voltar 
à atualidade política: “Não está manifesta-
mente maduro, nem há condições económi-
cas nem condições financeiras no próximo 
quadro comunitário para que esse tema surja. 
Daqui a sete anos, eventualmente, é um tema 
que poderá voltar a surgir”, afirmou.

Ainda sobre o mesmo tema, o chefe do 
executivo lembrou que na atual legislatura a 
Assembleia da República aprovou “por uma 
larguíssima maioria” o Programa Nacional 
de Investimentos para os próximos sete anos 
e que foi restabelecido o Conselho Superior 
das Obras Públicas, “para que haja um bom 
escrutínio técnico e financeiro dos custos de 
oportunidade de cada um dos grandes in-
vestimentos”, que “têm de ser devidamente 
priorizados”, salientou.

“Vamos ter um quadro institucional mais 
robusto para que daqui a sete anos possamos 
ter essa discussão [do TGV] com calma e se-
renidade, já estudada”, disse António Costa.

Na entrevista, com cerca de 20 minutos, 

realizada nas instalações do Estádio Na-
cional, o primeiro-ministro respondeu a 
questões sobre a violência no desporto, que 
disse ser “a negação do próprio desporto, 
daquilo que deve ser o espírito desportivo e 
algo que tem de ser erradicado”, a ativida-
de física em Portugal, o futebol feminino ou 
a viciação de resultados desportivos, que 
classificou de “perversão total do que deve 
ser a verdade desportiva”.

O “capitão de equipa” do Governo socia-
lista, como se definiu evitou, por duas vezes, 
responder se vai pedir a maioria absoluta ao 
eleitorado nas legislativas de outubro, enfa-
tizando apenas que os eleitores “são suficien-
temente adultos e maduros para saberem o 
que hão de escolher”.

“Confio inteiramente e respeitarei essa 
escolha e aguardaremos pelo resultado. E a 
mim compete-me jogar em função das con-
dições. A gestão do próximo Governo far-se-
-á em função das condições que os portu-
gueses nos disponibilizarem para governar”, 
argumentou António Costa.

Já sobre a possibilidade de Portugal e Es-
panha virem a candidatar-se, em conjunto, à 
organização do Mundial de Futebol de 2030, 
referiu que as federações dos dois países es-
tão a desenvolver um estudo, precisamente 
para avaliar as condições de apresentação de 
uma eventual candidatura ibérica, onde se 
incluem as oportunidades relacionadas com 
o evento e as necessidades de investimento.

“Os dois governos [português e espanhol] 
acarinham esse estudo e aguardamos [pelas 
conclusões]”, acrescentou o primeiro-mi-
nistro.
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Saúde

Costa diz que TGV é um tema 
“bastante tóxico” em Portugal
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O Governo dos Açores, através da Di-
reção Regional da Cultura, na tutela da 
Secretaria Regional da Educação e Cul-
tura, lançou um concurso público para 
as obras da empreitada de reabilitação 
da antiga Torre e Sala de Controlo do Ae-
roporto de Santa Maria. 

O anúncio de procedimento, foi pu-
blicado esta quarta-feira (7) em Jor-
nal Oficial e refere que o prazo de 

execução da obra é de oito meses, sendo o 
preço base da empreitada de 342 mil euros, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A empreitada tem como objetivo a rea-
bilitação da antiga torre e sala de contro-
lo, onde será instalado o museu dedicado 
à história do Aeroporto de Santa Maria, 
adianta nota do Executivo.

A requalificação do espaço mantém as 

principais caraterísticas arquitetónicas do 
imóvel, forma, materiais e mobiliário, no 
sentido de remeter o visitante para o ‘mo-
dus operandi’ dos anos de funcionamen-
to da antiga torre do aeroporto enquanto 
ponto estratégico de apoio à Base Aérea 
da Lajes, na ilha Terceira, aquando da II 
Guerra Mundial.

A intervenção tem como pressuposto o 
mínimo de alterações e envolve a recupe-
ração dos elementos estruturais interiores 
e exteriores de madeira ou sua substitui-
ção, conforme o estado de degradação, 
a substituição dos envidraçados, tetos e 
pavimentos, reparação das paredes, pin-
turas, substituição da cobertura, reformu-
lação da instalação elétrica, rede de águas 
e esgotos e sistema de AVAC.

AO/MS

O Secretário Regional da Agricultura e 
Florestas afirmou que as críticas do vice-
-presidente do PSD/Açores, António Ven-
tura, são completamente descabidas e 
infundadas quando acusa o Governo dos 
Açores de estar em silêncio relativamen-
te à defesa dos interesses da Região no 
próximo Quadro Comunitário de Apoio.

João Ponte salientou, nesse sentido, o in-
tenso trabalho realizado pelo Executivo 
na defesa dos interesses dos agriculto-

res açorianos, em particular nos dois últi-
mos anos, considerando que aquelas decla-
rações apenas se podem justificar com uma 
“distração por parte dos dirigentes do PSD/
Açores, certamente com outras preocupa-
ções que não as relativas à agricultura”.

“O Governo Regional, em articulação 
com a Federação Agrícola dos Açores, tem 
trabalhado com muito empenho e de forma 
muito proativa na defesa dos interesses da 
Região e do setor agrícola”, assegurou.

“Defendemos sempre, sem hesitações e 
sem contradições, a necessidade imperati-
va de reforço dos envelopes financeiros, no 
âmbito da PAC, destinados às Regiões Ul-
traperiféricas, em geral, e aos Açores, em 
particular, de modo a colmatar os gravosos 
desequilíbrios provocados por fatores e de-
cisões alheias à Região, como o fim do regi-
me de quotas leiteiras ou o embargo russo 
aos produtos lácteos europeus, em relação 
às quais sempre demonstrámos discordân-
cia”, acrescentou João Ponte.

O titular da pasta da Agricultura lembrou 
que foi precisamente essa a mensagem trans-
mitida ao Comissário da Agricultura, Phil 
Hogan, quando visitou os Açores em 2018.

Na ocasião, Phil Hogan acabou por anun-
ciar que, para os Açores, enquanto Região 
Ultraperiférica, não existirão cortes no PO-
SEI no período 2021-2027, compromisso 
este que o Governo dos Açores espera que 
seja cumprido.

João Ponte afirmou que importa fazer va-
ler os argumentos em defesa dos interesses 
da Região, frisando que “se, em relação ao 
1.º pilar, o orçamento agrícola de Portugal 
cresce 4,8%, na Região, em relação ao PO-
SEI, não é aceitável, nem desejável que os 
Açores tenham qualquer tipo de redução”.

“Na verdade, existe o compromisso polí-
tico ao mais alto nível no sentido de manter 
a dotação deste programa, apesar de en-
tendermos que deva ser assegurado um re-
forço proporcional”, salientou o Secretário 
Regional.

Relativamente ao 2.º pilar, a redução 
prevista presentemente é de 15% para Por-
tugal, o que terá um impacto mais negativo 
do que, em média, na UE-27, uma vez que 
as verbas deste pilar, no total do orçamento 
agrícola, têm um peso de 50% em Portugal 
e de 25% na média da UE-27.

Uma vez que as propostas atuais não as-
seguram o cumprimento do artigo 349.º do 
Tratado de Funcionamento da União Euro-
peia, João Ponte tem defendido que os Aço-
res, enquanto Região Ultraperiférica, com 
especificidades próprias, autonomia política, 
legislativa e administrativa, devem manter 
um plano estratégico próprio, à semelhança 
do que acontece na atual PAC, tanto mais que 
as condições edafoclimáticas, a dimensão 
média das explorações e o isolamento das 
ilhas torna mais difícil a atividade agrícola, 
exigindo abordagens distintas do territó-
rio continental, metas e objetivos diferentes 
para garantir a sustentabilidade ambiental e 
o progresso de zonas rurais.

João Ponte referiu ainda que “o depu-
tado do PSD António Ventura, ao invés 
de levantar falsas questões, procurar pro-
tagonismo e alarmismos desnecessários, 
deve, no mínimo, estar mais atento ao tra-
balho que se tem realizado no setor agrí-
cola da Região”.

A24/MS

Governo lança concurso público
de reabilitação da antiga Torre e Sala de Controlo

do Aeroporto de Santa Maria

João Ponte responde a PSD/A
garantindo “intenso trabalho” do Executivo
na defesa dos agricultores
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O Pico das Éguas, nas Sete Cidades, era 
a terceira opção para a instalação do ra-
dar meteorológico de São Miguel, mas 
devido às condições os Graminhais e da 
Barroso, o IPMA propõe agora ao Gover-
no instalar o radar nesta zona protegida

O Instituto Português do Mar e da At-
mosfera (IPMA) pretende instalar o 
futuro radar meteorológico de São 

Miguel no Pico das Éguas, o ponto mais ele-
vado da Serra Devassa, nas Sete Cidades, a 

cerca de 870 metros de altitude. 
Nesse sentido, o IPMA enviou recente-

mente um ofício ao Governo dos Açores 
no sentido de ser criado um grupo de tra-
balho constituído pelo IPMA, pela Direção 
Regional do Ambiente e pela Secretaria 
Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, 
com o objetivo de analisar os constran-
gimentos ambientais, face às mais-valias 
técnicas da instalação de um radar meteo-
rológico no Pico das Éguas. 

AO/MS

IPMA propõe ao Governo
instalar radar no Pico das Éguas

Viveram-se momentos de pânico, no 
passado domingo (4) , na piscina natural 
da Caloura, em São Miguel, Açores.

Uma onda gigante seguida de várias 
também de forte intensidade arras-
taram alguns banhistas que estavam 

na zona balnear. O momento foi captado e 
partilhado nas redes sociais.

Nos vídeos publicados, é possível ver vá-
rias pessoas, incluindo crianças, a serem le-
vadas pelas ondas. Durante alguns minutos, 

ouviram-se gritos.
De acordo com o relato de testemunhas, 

a rápida intervenção dos nadadores-salva-
dores e de banhistas que ajudaram as pes-
soas arrastadas pela água foi essencial para 
evitar danos maiores que, ao final do dia, se 
terão saldado apenas em três feridos ligei-
ros. A bandeira hasteada seria a vermelha, 
indicando/aconselhando a proibição de ir a 
banhos.

JN/MS

Ondas gigantes
arrastam banhistas nos Açores

AUTONOMIAS
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O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, promulgou na terça-feira 
(6) as alterações ao subsídio de mobili-
dade dos residentes na Madeira, subli-
nhando “a importância” do diploma para 
a coesão social e territorial.

O anúncio da promulgação por parte 
de Marcelo Rebelo de Sousa foi feito 
na terça-feira (6) à noite, na página 

da internet da Presidência da República, 
juntamente com outros 16 diplomas.

“Sublinhando a importância para os 
açorianos e para os madeirenses do passo 
ora, finalmente, dado o Presidente da Re-
pública promulgou o diploma que proce-
de à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
134/2015, de 24 de julho, que regula a atri-
buição de um subsídio social de mobilidade 
aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos 
serviços aéreos e marítimos entre o conti-
nente e a Região Autónoma da Madeira e 
entre esta e a Região Autónoma dos Açores, 
prosseguindo objetivos de coesão social e 
territorial”, lê-se na nota publicada.

A Assembleia da República aprovou em 
19 de julho, por maioria, com a única abs-

tenção do deputado não inscrito Paulo Tri-
go Pereira, uma proposta que fixa em 86 
e 65 euros as tarifas aéreas pagas, respeti-
vamente, por residentes e estudantes ma-
deirenses em viagens para o continente e 
Açores, sendo o restante pago diretamente 
pelo Estado às companhias.

O diploma tinha sido aprovado pela As-
sembleia Legislativa Regional da Madeira e 
apresentado ao parlamento.

Atualmente, os madeirenses pagam o 
valor da passagem até ao teto de 400 euros 
e, só depois de consumada a viagem, são 
ressarcidos da diferença que, no extremo, 
pode ser de 314 euros no caso de residentes 
e de 335 euros para estudantes.

O subsídio social de mobilidade é atri-
buído aos passageiros residentes, residen-
tes equiparados e estudantes das regiões 
autónomas, pelas viagens realizadas entre 
o Continente e as regiões autónomas da 
Madeira e Açores, e entre a Região Autó-
noma da Madeira e a Região Autónoma dos 
Açores, implicando o pagamento e a utili-
zação efetiva do bilhete.

DN/MS

PR promulga alterações ao subsídio de mobilidade
dos residentes na Madeira

O regulamento de incentivo à mobilida-
de elétrica na ilha do Porto Santo, que 
prevê uma dotação de 400 mil euros, 
sendo o valor máximo de incentivo de 10 
mil euros, foi publicado no Jornal Oficial 
da Madeira.

Este regime jurídico insere-se no âm-
bito do Plano de Acção de Mobilida-
de Urbana Sustentável e do Projeto 

“Porto Santo Sustentável - Smart Fossil 
Free Island”, projeto este que “passa por 
aliar a tecnologia à eficiência energética e à 
sustentabilidade”.

A diretora regional adjunta de Eco-
nomia, Patrícia Dantas, explicou que há 
uma diferença grande no valor do incen-
tivo quando comparado com o apoio que 
é dado pelo Governo da República, já que 
para o Porto Santo o incentivo é de 10 mil 
euros, enquanto no continente português 
é de três mil euros.

“A diferença mais significativa é a nível 
do valor financeiro da atribuição do apoio, 
isto é, nós sabemos do apoio a nível nacio-
nal mas, face à experiência que tivemos no 
Porto Santo e uma vez que queremos que 
isto seja verdadeiramente impactante na-
quela ilha, fizemos com que o apoio fosse 
mais significativo para dinamizar e incen-
tivar a procura nesta primeira fase de lan-
çamento do programa”, afirmou.

A responsável clarificou também que du-
rante o resto do ano o valor é apenas para 
as aquisições feitas na ilha do Porto Santo, 
sendo intenção de estender esta medida em 

2020 à ilha da Madeira.
“Esta medida é só e exclusivamente para o 

Porto Santo. Para 2020, já está previsto que 
esta medida seja extensível à Madeira”, disse.

O programa é compatível com outros 
apoios fiscais que possam existir para a 
aquisição de veículos elétricos e só não é 
acumulável com o apoio nacional desta 
mesma tipologia, explicou.

“Ou vão ao programa nacional ou ao re-
gional, não é cumulativo”, explicou.

O regime prevê ainda incentivos para 
veículos de duas rodas ou de quatro rodas 
ou ciclomotores, sendo que neste caso o 
apoio chega aos 1.300 euros por veículo.

Para as pessoas coletivas, o regulamento 
indica um teto de 7.500 euros por veículo e 
de 650 euros para motociclos.

No caso dos particulares, estes podem 
adquirir um veículo e um motociclo e para 
as pessoas coletivas estas podem adquirir 
dois veículos e um motociclo.

Foi criada ainda a possibilidade de, “no 
caso de o veículo elétrico ser introduzido no 
consumo em regime de locação financeira, só 
será admissível esta modalidade de contrato 
se celebrado com reserva de propriedade e 
com a duração máxima de 24 meses”.

Para efeitos de atribuição do incentivo, 
considera o regulamento que o beneficiário 
tem de ser “residente fiscal ou possuir do-
micílio fiscal na ilha do Porto Santo” e ter 
residência habitual “por período superior a 
183 dias”.

DN/MS

Madeira cria regime de incentivo
à mobilidade elétrica no Porto Santo

Decorreu esta quarta-feira (7), no Salão 
Nobre do Governo Regional, a entrega 
de certificados aos alunos que concluí-
ram a sétima edição do Curso Intensivo 
de Verão: Língua, Literatura e Cultura 
Madeirenses, iniciativa dirigida a luso-
descendentes, que resulta de uma par-
ceria do Governo Regional, através do 
Centro das Comunidades Madeirenses e 
Migrações, e a Faculdade de Artes e Hu-
manidades da Universidade da Madeira.

Jorge Carvalho, secretário regional de 
Educação, destacou o papel na valoriza-
ção da cultura e das tradições, além da 

importância da língua portuguesa. “Aquilo 
que nos identifica é a nossa lígua. O nosso 
maior património é a nossa língua, porque 

é com ela que comunicamos e através dela 
que mantemos as tradições e a nossa cultu-
ra ativos e valorizados”, frisou, sublinhan-
do também a sua importância no mundo 
dos negócios. “A língua portuguesa é uma 
língua com valor económico. Basta pensar-
mos nos milhões de pessoas que utilizam a 
nossa língua para comunicar nos diferentes 
continentes”, sustentou.

Esta formação decorreu em julho, com 
um total de 100 horas, divididas entre au-
las de português e trabalho de campo, com 
a realização de visitas de estudo a núcleos 
museológicos, empresas e outras entidades 
públicas.

JM/MS

Lusodescendente recebem certificados de
curso intensivo de língua portuguesa

O Programa de Apoio a Pequenas Cirur-
gias da Câmara Municipal de Santa Cruz 
vai chegar aos idosos que se encontram 
institucionalizados, informa autarquia 
em comunicado.

O anúncio foi feito esta quarta-feira 
(7) pelo autarca Filipe Sousa, que 
visitou as instalações do Refúgio São 

Vicente de Paulo, em Gaula, na companhia 
do vereador Jaime Silva.

Uma visita que teve por objetivo conhe-
cer as melhorias feitas no mobiliário e que 
foram apoiadas pelo Regulamento de Apoio 
ao Movimento Associativo da autarquia, 
lê-se na nota de imprensa.

Filipe Sousa ficou a saber que muitos dos 
idosos institucionalizados estão em lista 
de espera há vários anos e considerou, por 
isso, relevante estender os apoios àquela 
população.

JM/MS

Apoio a pequenas cirurgias chega a
idosos institucionalizados em Santa Cruz

O Município do Porto Santo, através da 
Câmara Municipal, deixou de utilizar 
desde início deste ano herbicidas no 
controle de ervas em toda a ilha.

O processo iniciou-se em 2018 com a 
aquisição de um equipamento para 
o controle mecânico de ervas inde-

sejáveis nos passeios e arruamentos, que se 
tem demonstrado “muito eficiente”.

Desde a mesma altura iniciou-se o aban-
dono gradual de herbicidas, que terminou 
no final do ano passado.

“Passada toda a fase de testes e de adap-

tação dos serviços camarários, podemos ga-
rantir que 2019 foi o ano de total abandono de 
herbicidas no controle de ervas nos espaços 
públicos municipais. Esta medida contribui 
para a melhor conservação dos ecossistemas 
evitando problemas de saúde pública”, diz 
através de uma nota de imprensa.

Refira-se que esta iniciativa enquadra-
-se na candidatura da ilha do Porto Santo 
a Reserva da Biosfera da UNESCO, contri-
buindo para as acções previstas no Eixo 3 
- Conservação da Natureza.

DN/MS

Município do Porto Santo elimina definitivamente herbicidas 
no controle de ervas nos espaços públicos
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Os Estados Unidos vão usar “todas as 
ferramentas apropriadas” para acabar 
com a “ditadura na Venezuela”, garan-
tiu na terça-feira (6) a Casa Branca em 
comunicado, um dia depois de anunciar 
o congelamento dos ativos do Governo 
venezuelano no país.

“A ditadura de Nicolás Maduro tem de 
acabar para que a Venezuela tenha um 
futuro estável, democrático e próspe-

ro”, refere o comunicado.
“Como a Administração Trump expli-

cou, todas as opções estão na mesa” e “os 
Estados Unidos usarão todas as ferramentas 
apropriadas para pôr fim ao controlo de Ma-
duro na Venezuela, apoiar o acesso do povo 
venezuelano a ajuda humanitária e garantir 
uma transição democrática na Venezuela”, 
acrescenta o mesmo comunicado.

Numa carta enviada à presidente da Câma-
ra dos Deputados, Nancy Pelosi e divulgada 
na noite de segunda-feira (5), o Presidente 
norte-americano, Donald Trump, avisa ter 
decidido que era necessário “bloquear os 
bens do Governo venezuelano”, já que “o re-
gime ilegítimo de Nicolas Maduro continua a 
usurpar o poder”.

A proibição aos norte-americanos de 
efetuarem quaisquer negócios com o Go-
verno da Venezuela também entra em vi-
gor imediatamente.

Após o anúncio, Caracas acusou 
Washington de “terrorismo económico” 
e tentou suspender as negociações entre 
representantes do Governo e da oposição, 
que estão a decorrer em Barbados com a 
mediação da Noruega.

“Washington emitiu uma ordem execu-
tiva que pretende formalizar o criminoso 
bloqueio económico, financeiro e comer-
cial já em marcha, que tem ocasionado fe-
ridas na sociedade venezuelana durante os 
últimos anos”, acusa o Governo de Maduro 
em comunicado. 

O documento, divulgado em Caracas 
pelo Ministério de Relações Exteriores, su-
blinha que “o propósito é enforcar o povo 
venezuelano para forçar uma mudança de 
governo, em aberta violação dos princípios 
da Carta das Nações Unidas”.

Na terça-feira (6), o Wall Street Journal 
defende que esta decisão constitui a pri-
meira medida de um embargo económico 
total imposto por Washington contra a Ve-
nezuela, situação que coloca aquele país ao 
mesmo nível da Coreia do Norte, do Irão, 
da Síria e de Cuba.

Os Estados Unidos, em conjunto com 
cerca de outros 50 países, reconheceram 
Juan Guaidó como presidente interino da 
Venezuela.

JN/MS

Venezuela

EUA avisam que irão usar “todas as ferramentas” 
para afastar Maduro
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Includes $484 fare + $143 taxes 
+ $35 fee
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Cientistas escoceses desenvolveram uma 
língua artificial que é capaz de detetar di-
ferenças subtis entre distintas variedades 
de whisky e identificar falsificações.

Num artigo publicado na terça-feira 
(6) na revista britânica “Nanosca-
le”, da Real Academia de Química, 

é explicado como engenheiros e químicos 
das universidades de Glasgow e Strathcly-
de conseguiram construir “um pequeno 
provador” que explora as propriedades do 
ouro e do alumínio para identificar diferen-
ças entre bebidas alcoólicas.

A equipa conseguiu que duas lâminas 
microscópicas de ouro e de alumínio, dis-
postas sobre um tabuleiro para agirem 
como papilas gustativas (aproximada-
mente 500 vezes menores do que os seus 
equivalentes humanos) da língua arti-
ficial, na qual derramaram amostras de 
whisky e mediram como absorvem a luz 
enquanto submersas.

O sistema foi capaz de detetar diferen-
ças entre a mesma marca envelhecida em 
diferentes barris, com mais de 99% de 

precisão e também distinguir entre varie-
dades de 12, 15 e 18 anos.

Alasdair Clark, da Escola de Engenha-
ria da Universidade de Glasgow, disse que 
a invenção foi chamada “língua artificial” 
porque age de maneira semelhante ao ór-
gão humano e disse que, embora não seja 
a primeira, é a que “fornece mais informa-
ções” sobre o sabor de cada amostra e “per-
mite uma resposta mais rápida e precisa”.

O investigador acrescentou que, embo-
ra a experiência se tenha concentrado no 
whisky, “a língua artificial poderia facil-
mente ser usada para testar virtualmente 
qualquer líquido, o que daria uma ampla 
variedade de aplicações”.

“Além de seu óbvio potencial na iden-
tificação de álcoois falsificados, o disposi-
tivo poderia ser usado em testes de segu-
rança alimentar e controle de qualidade. 
Seria realmente útil em qualquer área 
onde seja necessário um método de de-
gustação portátil e reutilizável”, concluiu 
o investigador.

JN/MS

Escócia

Escoceses inventam “língua artificial”
para detetar falsificações de whisky

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva foi autorizado, quarta-feira 
(7), pela justiça a transferir-se da sede 
da Superintendência da Polícia Federal 
na cidade de Curitiba para uma outra 
prisão no estado de São Paulo, anunciou 
fonte judicial.

A decisão foi anunciada pela juíza Ca-
rolina Lebbos, que atendeu um pedi-
do da Polícia Federal do Paraná.

A data da transferência ainda não foi de-
finida e caberá à Justiça Federal no estado 
de São Paulo decidir onde Lula da Silva 
continuará a cumprir o restante da pena de 
oito anos e dez meses de prisão.

A pena aplicada contra o antigo chefe de 
Estado brasileiro diz respeito a um caso jul-
gado em três instâncias da justiça brasileira 
num processo da operação Lava Jato sobre 
a posse de um apartamento de luxo na ci-
dade do Guarujá alegadamente dado ao ex-
-presidente como pagamento de suborno 
pela construtora OAS.

Segundo informações da imprensa local, 
a defesa do ex-presidente discordou do pe-
dido de transferência e defendeu que Lula 
da Silva deveria ser colocado numa unida-
de militar até ao julgamento de um pedido 
de liberdade provisória que está a ser ana-
lisado no Supremo Tribunal Federal (STF).

JN/MS

Brasil

Justiça autoriza a transferência
de Lula da Silva para São Paulo
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A polícia brasileira realizou, na terça-fei-
ra (6), uma operação para desativar o nú-
cleo financeiro do Primeiro Comando da 
Capital (PCC), a maior fação criminosa 
do país, que resultou em 28 detenções.

Cerca de 180 agentes federais estive-
ram envolvidos na operação, cum-
prindo 55 mandados de busca e 

apreensão e outros 28 de prisão.
Em comunicado, as autoridades brasilei-

ras explicaram que o objetivo da operação, 
denominada Cravada, foi “desarticular o nú-
cleo financeiro da fação criminosa responsá-
vel pela recolha, gestão e emprego de valores 
para financiamento de crimes nos Estados do 
Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, 
Roraima, Pernambuco e Minas Gerais”.

O PCC recolhe dinheiro de reclusos 
seus associados e valores obtidos pela 
prática de crimes como tráfico de drogas 
e vendas de armas. Este dinheiro é usado 
para pagar o transporte e a permanência 
de membros e familiares do PCC em lo-
cais próximos às prisões.

Os pagamentos, também chamados de 
“rifas”, foram descobertos pela polícia an-
tes desta operação e eram transferidos para 
o PCC através de várias contas bancárias de 
forma intercalada para impedir o rastrea-
mento do dinheiro.

Segundo as investigações da Polícia Fede-
ral, a fação movimentou cerca de um milhão 

de reais (220 mil euros) por mês em 400 con-
tas que já foram bloqueadas.

As investigações contra o núcleo finan-
ceiro do PCC começaram em fevereiro, 
depois de um departamento de contas do 
grupo criminoso ter sido identificado na 
prisão regional de Piraquara, no sul do Es-
tado brasileiro do Paraná.

As autoridades descobriram que as ativi-
dades daquele pequeno grupo se estendiam 
por várias cidades do Brasil e, por isso, a ope-
ração foi realizada em sete estados.

Fundado no início dos anos 1990 numa 
prisão de São Paulo, o PCC é a maior fação 
criminosa do Brasil.

O grupo pratica atividades relacionadas 
com tráfico de drogas e armas, especial-
mente nas regiões de fronteira, e também 
atua no roubo de carga e contrabando de 
combustível.

O PCC disputa o controlo do tráfico de dro-
gas no Brasil com outros grupos criminosos, 
incluindo o Comando Vermelho (CV), do Rio 
de Janeiro, contra quem tem promovido uma 
guerra dentro das prisões brasileiras.

No final de julho, membros do Comando 
da Classe A (CCA), fação criminosa aliada ao 
PCC, entraram em confronto com membros 
do CV numa prisão na cidade de Altamira, no 
estado do Pará.

Um total de 58 reclusos morreu dentro da-
quela prisão, 16 deles decapitados.

JN/MS

Criminalidade

Polícia prende 28 membros do núcleo 
financeiro do maior gangue do Brasil
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O ministro do Interior e vice-presidente 
do Governo italiano, Matteo Salvini, in-
sistiu, terça-feira (6), perante o primeiro-
-ministro Giuseppe Conte que apresente 
o seu método de repatriamento de imi-
grantes como um “sistema válido” para 
que seja adotado pela União Europeia.

Salvini, líder da Liga (ultra-direita) 
emitiu este pedido numa carta envia-
da a Conte após o parlamento italiano 

ter aprovado na segunda-feira (5), em defi-
nitivo, o seu controverso decreto-lei sobre 
segurança e imigração, que introduz mul-
tas até um milhão de euros às organizações 
não-governamentais (ONG) que entrarem 
em águas territoriais italianas para resgatar 
imigrantes no Mediterrâneo central.

Na sua carta, Salvini destaca “a criação 
de um fundo para as políticas de repatria-
mento” que terá um fundo inicial de dois 
milhões de euros para 2019 e que pode al-
cançar os 50 milhões de euros para projetos 
de cooperação com os países que facilitem 
o regresso dos seus emigrantes que desem-

barcam em Itália.
“Trata-se de um instrumento cuja apli-

cação se revelará crucial na defesa do 
princípio, defendido por nós, de premiar, 
também através de formas idóneas de coo-
peração, os países terceiros que colaborem 
na readmissão de pessoas irregulares” que 
se encontram em Itália, explicou.

O vice-primeiro-ministro italiano res-
ponsável pela pasta do Interior declarou-se 
“convencido” que este mecanismo “pode 
constituir um modelo válido a exportar 
para a União Europeia [UE]” e permitir 
“um salto de qualidade nas relações de co-
laboração sobre os repatriamentos” para 
países terceiros.

O líder da Liga solicita ainda a Conte que 
promova as ações oportunas para “orientar 
nesta direção” a nova Comissão Europeia, 
presidida pela alemã Ursula von der Leyen, 
para “abrir a imediatamente a via a uma 
nova ação para as políticas migratórias”.

Com este novo decreto, Salvini apertou 
o cerco às organizações humanitárias que 
socorrem migrantes no Mediterrâneo cen-
tral, e que podem perder as suas embarca-
ções e arriscar pesadas multas caso entrem 
sem autorização em águas italianas.

Em simultâneo, frente às costas da ilha 
italiana de Lampedusa (sul), o navio da 
ONG espanhola Open Arms aguarda des-
de dia 1 de agosto que indiquem um porto 
seguro para desembarcar em segurança 121 
migrantes resgatados no Mediterrâneo.

Terça-feira (6), o Alto Comissariado para 
os Refugiados da ONU (ACNUR) manifes-
tou “inquietação” após a aprovação pelo 
parlamento italiano desta lei mais repres-
siva contra as organizações que auxiliam os 
migrantes no Mediterrâneo.

Por sua vez, a Comissão Europeia anun-
ciou em simultâneo a intenção de “anali-
sar” a nova legislação italiana para “veri-
ficar a sua compatibilidade com o Direito 
europeu”, precisou um dos porta-vozes.
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Itália

Salvini pretende que UE adote o seu 
plano de repatriamento de migrantes

Da ficção para a realidade: um grupo de 
assaltantes levou 1500 moedas de ouro 
da Casa da Moeda do México, avaliadas 
em mais de 2 milhões de euros, e fugiu 
antes de a polícia chegar, lembrando a 
famosa série “La Casa de Papel”.

Em plena luz do dia e numa das ruas 
mais movimentadas da Cidade do 
México, três assaltantes consegui-

ram executar um roubo milionário e fugir 
da Casa da Moeda antes de a polícia chegar. 
Segundo várias testemunhas, os assaltantes 
entraram diretamente no cofre blindado, o 
que leva as autoridades a suspeitar que te-
rão tido ajuda de pelo menos oito funcioná-
rios da instituição.

Segundo as primeiras informações, os 
assaltantes terão levado 1500 moedas de 
ouro, conhecidas como “centenários” e 
avaliadas em 2,2 milhões de euros.

As autoridades da Cidade do México já 
estão a investigar, recolhendo os relatos 
das testemunhas do assalto e analisando as 
imagens de videovigilância da zona para 
conseguirem identificar os assaltantes.

A Casa da Moeda do México ainda não 
confirmou o valor total do roubo.

É o segundo roubo registado neste orga-
nismo - em 14 de julho de 2018, quatro ho-
mens encapuzados (ainda hoje por identifi-
car) aproveitaram que o edifício estava em 
obras de remodelação e conseguiram fugir 
com moedas no valor de 135 mil euros.

Estes dois incidentes, e o recente caso 
ocorrido no Brasil com o roubo de 750 
quilos em ouro por homens disfarçados 
de polícias, fazem lembrar a famosa série 
espanhola “La Casa de Papel”, na qual os 
protagonistas assaltam a Casa da Moeda 
de Madrid.
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Assalto

Grupo roubou 1500 moedas de ouro 
da Casa da Moeda do México

Uma aldeia na Polónia vai oferecer uma 
recompensa surpresa ao primeiro casal 
que tiver um menino, numa localidade 
com cerca de 300 moradores onde em 
dez anos nasceram 10 bebés do sexo 
feminino.

O presidente da câmara da cidade 
Miejsce Odrzanskie, na Polónia, 
está a prometer um prémio surpresa 

para o primeiro casal que tiver um menino, 
numa aldeia onde só nascem meninas há 

quase uma década.
O autarca, Rajmun Frischko, pai de duas 

meninas, disse à televisão “TVN24”, na 
passada sexta-feira (2), que aqueles que 
forem pais de um menino vão ter uma boa 
surpresa, sem revelar qual é a recompensa.

As autoridades da aldeia, que tem cerca 
de 300 moradores, dizem não compreen-
der a razão de não ter nascido nenhum me-
nino desde 2010 e começam a preocupar-se 
com o futuro no que diz respeito à mão-de-
-obra e aos trabalhos agrícolas.

A chefe da comunidade, Krystyna Zyd-
ziak, disse que nasceram 10 meninas des-
de 2010. As estatísticas mostram que na 
Polónia, ao contrário do que acontece em 
particular naquela localidade, nascem mais 
meninos do que meninas.

Em 2017, por exemplo, nasceram 207 mil 
rapazes e 196 mil meninas.
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Polónia

Cidade oferece recompensa ao 
primeiro casal que tiver um menino
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A paz definitiva está mais perto de Mo-
çambique. Os líderes do governo e da 
oposição assinaram, na terça-feira (6), 
em Maputo, um acordo para selar a re-
conciliação entre os dois partidos e por 
fim ao conflito armado que divide o país 
desde 1977.

A Frente de Libertação de Moçambique 
(Frelimo) e a Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo) tinham-se 

já comprometido formalmente com o fim 
das hostilidades, na semana passada.

Agora, perante representantes da comu-
nidade internacional, Filipe Nyusi e Ossufo 
Momade assinaram o terceiro acordo de paz 
entre as duas partes, após duas tentativas fa-

lhadas em 1992, com o Acordo Geral de Paz 
de Roma, e em 2014. com o acordo de cessa-
ção das hostilidades militares.

O líder do braço armado da Renamo já 
contestou o reatamento de relações. Maria-
no Nhongo recusou-se a entregar as armas 
e avisa que só irá fazê-lo depois das eleições 
para a presidência do próprio partido.

A União Europeia mantém-se, contudo, 
otimista em relação à paz no país. Para a 
concretização do processo, a Comissão está 
a disponibilizar 50 milhões de euros, com 
vista a apoiar o desenvolvimento económi-
co local, reintegrar antigos combatentes e 
promover a reconciliação.
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Frelimo e Renamo assinam acordo 
para a paz definitiva em Moçambique

O Congo, a Namíbia, a África do Sul, An-
gola e Lesoto lideram o ranking de paí-
ses cujas taxas de desemprego são as 
mais elevadas em África.

A África do Sul e o Congo também li-
deram outro ranking: o dos cinco 
países que mais beneficiaram de in-

vestimento direto estrangeiro em 2018.
A questão com que os gestores africa-

nos se debatem diariamente para contra-
por o elevado índice de desemprego é a 
seguinte: qual será o verdadeiro impacto 
do investimento estrangeiro na criação de 
empregos e na vida e bem-estar dos traba-
lhadores locais?

Um estudo feito pela SOAS Universida-
de de Londres em colaboração com a Uni-
versidade Agostinho Neto Angola, a Uni-
versidade Renmin de Beijing e a Ethiopian 
Economics Association vem responder a 
esta questão.

De acordo com Fernandes Wanda, es-
pecialista em Economia Política do CIC, da 
Faculdade de Economia da UAN em Ango-
la, o estudo demonstrou que apesar da an-
golanização do setor ser real podia ter sido 
melhor implementada.

Fernandes Wanda diz que a conclu-
são do estudo considerou preocupantes 
os prazos de execução dos projetos atri-
buídos no setor da construção civil e das 
obras públicas, uma vez que quando o 
executivo determina prazos de execução 
muito apertados as empresas são forçadas, 
tecnicamente, a recrutar pessoas mais 
qualificadas e mais experientes para des-
pacharem e atingirem os prazos de exe-
cução. E quando isso acontece as mesmas 
socorrem-se da mão-de-obra expatriada a 
vários níveis.

Já o investigador principal deste estudo, 
Carlos Joy, professor titular na SOAS Uni-
versidade de Londres, Departamento de 
Estudos e Desenvolvimento de Londres, 
referiu que a pesquisa evidenciou que, 
no caso dos gestores das grandes empre-
sas, existe um forte domínio e predomínio 
de gestores estrangeiros, sobretudo de 
Portugal ou do Brasil, e que isso não é só 
evidente no caso das empresas chinesas 
mas também até nas outras empresas es-
trangeiras e ainda em algumas das grandes 
empresas angolanas nacionais.

Fernades Wanda completa dizendo que 
um dos aspetos que contribui para este 
fenómeno é a própria lei de investimento 
privado angolana, que permite que cer-
ca de 20 ou 30% dos postos de trabalho a 
serem criados pelo Investimento Direc-
to Estrangeiro (IDE) sejam ocupados por 
mão-de-obra expatriada, o que levanta a 
seguinte questão: será que isso é necessá-
rio em todos os setores?

O presente estudo centrou-se nos dois 
setores em que as contribuições na criação 
de emprego podem impactar diretamente 
na redução do índice de desemprego local, 
no caso o da indústria e da construção ci-
vil e teve como estudo de caso Angola e a 
Etiópia por serem os países africanos com 

maior presença de grandes grupos empre-
sariais internacionais.

Foram analisados principalmente os in-
vestimentos chineses, porque o investi-
mento chinês cresceu muito em África, e 
também foram feitos estudos comparativos 
ao investimento português, porque estes 
representam investimentos muito impor-
tantes em Angola. Ao mesmo tempo, foram 
também analisados alguns investimentos 
britânicos e indianos na Etiópia.

O relatório final deste estudo conjunto 
mostra claramente que, independente-
mente do volume de investimento direto 
estrangeiro que os países em África pos-
sam vir a beneficiar, se não houver uma 
regulação direta do estado no que se refere 
à contratação de mão-de-obra local, o ín-
dice de desemprego tende a aumentar, ao 
contrário do que acontece, por exemplo, 
na Etiópia onde o Governo tem uma polí-
tica bem definida e as empresas estrangei-
ras são obrigadas a contratar pelo menos 
90% de mão-de-obra local.

Conclusão do Relatório final 
sobre o impacto do IDE na 
criação de empregos em África

Globalmente, as diferenças salariais e 
de condições de trabalho são mais deter-
minadas pelo setor em que as empresas 
operam e pelo nível de qualificação dos 
trabalhadores do que pela origem nacional 
da empresa.

Dentro destas categorias, o facto de uma 
empresa estar localizada num parque in-
dustrial é um fator explicativo importante.

É muito mais provável que as empresas 
dentro dos parques industriais estejam liga-
das a redes globais de produção sofisticadas, 
servindo geralmente os mercados de consu-
mo dos países de rendimento elevado.

Os compradores dessas redes exercem 
uma forte pressão sobre os seus fornece-
dores no sentido de manterem os custos 
baixos, cumprindo simultaneamente ob-
jetivos exigentes em termos de qualidade e 
prazos de entrega das encomendas. Além 
disso, a natureza das cadeias de valor glo-
bais em questão (vestuário e produtos de 
couro) significa que as margens de lucro 
dos produtores são geralmente baixas. As 
empresas podem perceber que é do seu 
interesse manter os salários baixos, pelo 
menos a curto prazo.

Os parques industriais agem, portanto, 
como espaços particulares de fixação de 
salários e controlo do trabalho. As bar-
reiras físicas em torno do parque propor-
cionam aos gestores de empresas um grau 
muito maior de controlo sobre a sua força 
de trabalho e os órgãos de coordenação 
entre empresas, tais como as associações 
de inquilinos, permitem, pelo menos po-
tencialmente, que as empresas dentro dos 
parques se coordenem entre si. Como o 
acesso aos parques é controlado, os em-
pregadores também acham mais fácil res-
tringir as atividades sindicais nos parques.
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Estudo demonstra origem do
alto índice de desemprego em África
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Os jovens empresários africanos devem 
considerar o investimento privado como 
a chave para desbloquear o potencial do 
continente africano.

A recomendação foi feita pelos princi-
pais participantes no Fórum Tony Elu-
melu, que reuniu milhares de empre-

sários e beneficiários em Abuja, na Nigéria.
“O que acontece em África não fica só 

em África. O que acontece em África pode 
acontecer em outros lugares. A pobreza é 
uma ameaça para todo o mundo. Quanto 
mais nos unirmos para encontrar soluções, 
maior prosperidade e garantias temos para o 
futuro; melhor para o mundo,” considera o 
fundador da Fundação Tony Elumelu, Tony 
O. Elumelu.

Durante os encontros e discussões com os 
jovens empresários, os líderes e parceiros 
africanos convidados pela Fundação sau-
daram a iniciativa e comprometeram-se a 
assegurar o seu sucesso.

“Precisamos ter a capacidade de alimen-
tar o nosso continente. Por isso, também, 
desenvolver o empreendedorismo agríco-
la, especialmente para os jovens. Com uma 
agricultura modernizada, temos centenas 
de milhões de jovens que podem trabalhar 
no setor agrícola, prosperar e desenvolver 
negócios”, afirmou o Presidente do Senegal, 
Macky Sall.

Os selecionados para o Programa Em-
preendedor da Fundação Tony Elumelu 
recebem um capital inicial não reembolsá-
vel de aproximadamente 4500 euros cada e 
acesso a programas de formação.

“A minha intenção é trazer o talento ou 
potencial de cada jovem para que se torne 
um empreendedor e mude o mundo. Estou a 
trabalhar num centro de educação onde vou 
recrutar os jovens e, em seguida, dou-lhes 
formação. Tenho mentores, formadores, 
empreendedores que já são bem-sucedidos 
nas diferentes áreas e que motivarão os mais 

jovens e revelarão o seu potencial,” explica 
o CEO de Education Financière, Korda Hen-
ry Kwame.

“Encontrei um truque para colocar os 
agricultores em contacto com compradores, 
o que torna os seus cereais mais lucrativos, 
agregam valor à cadeia e reduzem as perdas 
após a colheita,” revela a CEO de Farmatrix, 
Nyifamu Ogechi Manzo .

A Fundação Tony Elumelu prometeu 
aproximadamente 90 milhões de euros, em 
2015, para, ao longo de 10 anos, autonomizar 
10.000 jovens empreendedores. Pelo menos 
216.000 pedidos foram recebidos este ano. 
E, até agora, 7.520 jovens empreendedores 
beneficiaram do programa.

“A minha mensagem para todos os em-
presários africanos, e especialmente aos 
empresários da Fundação, é que não há 
melhor momento do que agora para ser um 
empreendedor.” Governos, setor privado, 
políticos, agências de desenvolvimento; 
estamos empenhados em fornecer todo o 
apoio necessário através de formação, ca-
pacitação, financiamento no arranque e 
numa segunda fase, criando um ambiente 
de apoio. Não há absolutamente nenhum 
obstáculo ao sucesso, exceto você mesmo,” 
declarou a CEO da Fundação Tony Elumelu, 
Ifeyinwa Ugochukwu.

Como parte de um acordo de parceria en-
tre a Fundação Tony Elumelu e o governo se-
negalês, as autoridades senegalesas prome-
teram um patrocínio de aproximadamente 
900 mil euros para jovens empreendedores 
ao longo de um período de três anos.

“Após esta troca de ideias e lições sobre 
como fazer avançar a agenda do desenvol-
vimento em África através de jovens em-
preendedores, agora é a hora de nos sentar-
mos e ver se o processo de implementação 
alcançará os resultados desejados,” consi-
dera o jornalista da Africanews em Abuja, 
Nigéria, Elvis Boh.
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Futuro de África
reúne milhares de empresários
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Surto da doença na República Demo-
crática do Congo, iniciado há um ano, já 
matou cerca de 1,8 mil pessoas. A ajuda 
internacional chegou, mas desconfiança 
e ‘fake news’ levam moradores locais a 
atacar profissionais de saúde. “A minha 
equipa foi atacada por fazer o seu traba-
lho”, diz o médico Pascal Vahwere, que 
combate o ébola na República Demo-
crática do Congo (RDC). Em março, ele 
e a pequena equipa de profissionais de 
saúde que coordenava foram cercados 
quando tentavam fornecer vacinas na 
província de Kivu do Norte.

“De repente, uma multidão reuniu-se 
com armas de fogo e facões”, contou à 
BBC. “Não sabemos por que é que eles 

nos queriam atacar. Ficámos com medo, 
mas conversámos com os líderes da comu-
nidade e conseguimos pacificar o grupo.”

Além de vacinar a população contra a 
doença, os profissionais de saúde que estão 
no país identificam aqueles que já estão in-
fetados e encaminham-nos para os centros 
de tratamento. Também ajudam a enterrar 
os mortos. Para muitos, entretanto, essas 
tarefas têm-se tornado cada vez mais ar-
riscadas: pelo menos sete profissionais da 
saúde foram mortos apenas este ano na Re-
pública Democrática do Congo e outros 58 
ficaram feridos.

Boatos 
As multidões revoltadas que muitas ve-

zes recebem os profissionais da saúde que 
tentam conter a rápida disseminação da 
doença no país não raras vezes são esti-
muladas por rumores que se espalham, por 
exemplo, em grupos de WhatsApp. Teorias 
da conspiração e a frustração pela falta de 
uma resposta adequada ao surto da doença 
estão a alimentar ressentimento entre a po-

pulação vulnerável à epidemia.
“A disseminação de informações falsas 

levou as pessoas a acreditarem que o ébola 
é um negócio lucrativo para os políticos”, 
diz Vahwere, que trabalha para o comité de 
resgate internacional na cidade de Goma, 
situada no leste do país. “Alguns até chega-
ram a dizer que o tratamento está, na ver-
dade, a matar as pessoas.”.

Ataques
Segundo Sakuya Oka, gerente de comu-

nicações da OMS, a entidade documentou 
198 ataques a instalações de saúde e pro-
fissionais de 1 de janeiro a 24 de julho de 
2019, com sete mortos e 58 feridos. A lista 
de mortos inclui o epidemiologista sénior 
da OMS, Richard Mouzoko. Ele foi morto 
durante um ataque ao Hospital Universitá-
rio Butembo, no dia 19 de abril. Duas outras 
pessoas ficaram feridas nesse ataque. Em 
maio, moradores do leste da República De-
mocrática do Congo mataram um profis-
sional de saúde e saquearam um centro de 
tratamento. A 15 de julho, dois trabalhado-
res envolvidos na campanha de prevenção 
ao ébola foram assassinados dentro de casa 
na província de Kivu do Norte.

Epidemia
O volume e a letalidade dos ataques es-

tão a comprometer a resposta ao surto, que 
tem se acelerado: foram necessários 224 
dias para que o número de casos chegasse 
a mil, mas apenas 71 dias para que atingisse 
2 mil. “Após cada interrupção nas ativida-
des, há um aumento nas infeções”, diz Amy 
Daffe, diretora-adjunta do Mercy Corps na 
República Democrática do Congo. O ébola 
é transmitido através de fluidos corporais 
de uma pessoa infetada, como sangue ou 

objetos como cobertores e roupas conta-
minados com esses fluidos. Não há cura, 
mas o tratamento precoce de sintomas 
específicos, bem como o uso de terapia de 
reidratação oral e intravenosa, podem au-
mentar as hipóteses de sobrevivência.

Vacinação
Uma vacina recentemente desenvolvi-

da está a ser dada à população da Repú-
blica Democrática do Congo para ajudar 
a prevenir a propagação da doença. Cer-
ca de 170 mil pessoas em contato próxi-
mo com pacientes infectados receberam 
a medicação preventiva, mas os ataques 
provocam interrupções na campanha de 
imunização, o que permite que a doença 
se espalhe ainda mais.

Conflitos armados 
O governo local atribui os ataques às 

dezenas de grupos rebeldes que atuam na 
região em que o surto está a acontecer. 
“A tragédia é que temos os meios técnicos 
para travar o ébola, mas, até que todas as 
partes (em conflito) parem de atacar as 
equipas de saúde, será muito difícil acabar 
com este surto”, afirmou o diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a 
10 de maio, após uma série de ações con-
tra os profissionais. Em Kivu do Norte um 
grupo chamado Mai-Mai foi responsabi-
lizado pelas autoridades locais por alguns 
dos ataques contra centros de saúde e pro-
fissionais.

Outro grupo paramilitar, as Forças Alia-
das de Defesa (rebeldes ugandenses que 
operam dentro da República Democrática 
do Congo) também foram acusados de cau-
sar perturbações generalizadas nas unida-
des médicas. “O desafio de segurança é du-
plo: grupos armados que estão presentes na 
região há décadas e a hostilidade da comu-
nidade. A nossa equipa tem de tomar deci-
sões minuto a minuto sobre quando e onde 
é seguro operar para fornecer serviços es-
senciais”, diz Amy Daffe. Num incidente 
em maio, membros de uma família agredi-
ram profissionais de saúde que estavam a 
supervisionar o enterro dos seus parentes.

Proteção militar
Para tranquilizar os profissionais de 

saúde, o governo está a fornecer seguran-
ça adicional. Homens armados guardam 
agora alguns dos centros de tratamen-
to. “Algumas das clínicas têm proteção 
armada. Isso não é bom. Precisamos de 
ganhar a confiança das pessoas”, diz 
Vahwere. Para ele, entretanto, o medo 
está a diminuir. “Há alguns meses atrás, 
alguns funcionários estavam com mui-

to medo de andar com as suas roupas de 
proteção (e serem identificados como 
profissionais de saúde)”, diz.

Sarampo
Para Kate White, enfermeira que faz 

parte da equipa de resposta a emergências 
da organização Médicos Sem Fronteiras 
(MSF), “a falta de confiança das comuni-
dades vem de mais de 20 anos de conflito 
militar ativo no leste do país, onde o al-
cance do sistema geral de saúde diminuiu 
e as populações em muitas áreas foram es-
quecidas.” Além disso, “o facto de o ébola 
receber tanta atenção enquanto que a có-
lera, o sarampo e a malária também matam 
muitas pessoas contribui para a percepção 
de que há alguma outra razão subjacente 
para a resposta”, diz ela.

Segundo o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), “pelo menos 1.981 
mortes devido ao sarampo foram repor-
tadas à RDC neste ano, mais de dois ter-
ços delas de crianças com menos de cinco 
anos. Até 23 de junho, foram quase 115 mil 
casos suspeitos registados, praticamente o 
dobro dos 65 mil observados em todo o ano 
de 2018.” Embora o sarampo tenha matado 
mais que o ébola, ele tinha vindo a receber 
pouca atenção. Agora, a ONU está a condu-
zir uma campanha de vacinação em massa 
contra a doença na área afetada pelo ébola 
na província de Kivu do Norte.

Aceitação da comunidade
Os profissionais de saúde estão a traba-

lhar com os líderes da comunidade local 
para reduzir o “déficit de confiança”. “Pre-
cisamos de ouvir as preocupações da po-
pulação com a mesma atenção com a qual 
queremos ser ouvidos. A resposta médica 
precisa mudar para se adequar ao feedba-
ck que as comunidades nos dão e atender 
as suas outras necessidades de saúde”, diz 
White. Ela diz que a batalha por “corações 
e mentes” pode ser vencida.

“A confiança não é obtida ao entrar 
numa comunidade e falar sobre o que é o 
ébola e como é que ele é transmitido. É ne-
cessário construir relacionamentos ao lon-
go do tempo”, diz. É isso que o agente de 
saúde Charles Lwanga-Kikwaya está a ten-
tar fazer. A sua equipa foi atacada no dia de 
ano novo num posto de vacinação. Depois 
de passar seis dias no hospital, ele recebeu 
alta. Agora, alguns meses depois, está de 
volta ao trabalho. “Devo continuar a lu-
tar até que a epidemia termine. Não posso 
deixar os meus amigos, os meus irmãos e 
irmãs, morrerem da doença quando eu te-
nho o conhecimento para a travar”.

UOL/MS

Médicos e enfermeiros ameaçados de morte
enquanto combatem o ébola em África

A organização não governamental Hu-
man Rights Watch (HRW) recomenda à 
África do Sul que legalize a prostituição, 
considerando que o governo impede os 
esforços para acabar com a epidemia 
do HIV ao tratar o trabalho sexual como 
crime. No relatório de 70 páginas “Por-
que o trabalho do sexo deve ser descri-
minalizado na África do Sul”, divulgado 
em Joanesburgo, a organização de de-
fesa dos direitos humanos defende que 
as autoridades sul-africanas “deveriam 
descriminalizar a troca de sexo por di-
nheiro praticada consensualmente por 
adultos”, levando em conta o bem-es-
tar e a segurança dos trabalhadores do 
sexo. “Os profissionais do sexo na África 

do Sul enfrentam prisão, detenção, as-
sédio e abuso da polícia, o que também 
os impede de denunciar violações ou 
outros ataques brutais de que são alvo”, 
afirma Liesl Gerntholtz, vice-diretora 
executiva do Human Rights Watch.

“Em todo o mundo, nós e outros grupos 
de direitos humanos encontramos os 
mesmos padrões de abuso onde o tra-

balho sexual é criminalizado”, afirma.
A venda de sexo é ilegal na África do Sul, 

lembra a organização internacional, acres-
centando que a prática foi criminalizada 
em 2007 pelo Governo do Congresso Na-
cional Africano (ANC, sigla em inglês), no 
poder desde a queda do apartheid (regime 

de segregação racial que vigorou no país) 
em 1994. A legislação sul-africana também 
proíbe a propriedade ou frequência a “bor-
déis”, obter rendimentos com a “prostitui-
ção” e persuadir uma mulher para a prática, 
diz a HRW.

Baseado numa pesquisa realizada entre 
maio e junho de 2018 pela Human Rights 
Watch em quatro províncias da África do 
Sul, o levantamento mostra a forma como 
a criminalização do trabalho do sexo “ali-
menta violações dos direitos humanos 
contra profissionais do sexo, inclusive por 
agentes policiais, e impede o seu direito à 
saúde”. “Os profissionais do sexo também 
relataram serem explorados sexualmente 
pela polícia e obrigados a pagar subornos aos 
agentes policiais”, afirma o HRW no relató-
rio. O trabalho destaca ainda inconsistên-
cias profundas entre os diferentes órgãos do 
governo sul-africano na sua abordagem ao 
trabalho sexual.

A organização norte-americana fala dos 
esforços do Ministério da Saúde da África 
do Sul para apoiar as profissionais do sexo 
no acesso à saúde pública, enquanto o sis-
tema de justiça criminal adota “abordagem 
punitiva”. Entre as recomendações, a HRW 
apela ao Ministério da Justiça e Desenvol-
vimento Constitucional para que introduza 
uma nova lei que elimine sanções criminais 
e administrativas contra o trabalho sexual 
voluntário consensual de adultos e dê assis-
tência aos direitos constitucionais dos pro-
fissionais do sexo, incluindo o direito ao tra-
balho de acordo com a legislação. A África 
do Sul tem a maior incidência da epidemia 
de HIV no mundo - 19% da população mun-
dial infectada com o HIV reside no país.

EN/MS

ONG pede à África do Sul que legalize prostituição 

para combater HIV
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 18h30 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30

EspaçoEspaço

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 19h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 19h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30



Suplemento 
Desportivo

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

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

NO Gimmicks!  
For information on my exclusive 

Guarantee Sale Program,  
order a Free Report by calling

FREE Recorded Message  
1-855-798-5085 ID# 2592

or call me direct at: 416-459-2007
Some conditions apply

Free Report reveals what 
you need to know  

before you list your  
Toronto Home for sale.

FREE Recorded Message  
1-855-328-2972 ID# 2403

TORONTO BARGAINS
Free list with photos  

of homes for sale
 

1-855-798-5085 ID# 2150

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage

ULTIMATE AGENTS, ULTIMATE RESULTS
Independently Owned and Operated

Your Home SOLD  
in Under 30 Days  

or I’ll Pay You
$3,000* CASH

*for a limited time

11 COSTLY
HOME

INSPECTION
PITFALLS

Homes Under
$700,000

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

A clear title is a title that is free of encumbrances, such as liens, deed restrictions, easements, and 
encroachments. In other words, the legal ownership is clear and no other ownership claims exist 
against it. A clear title is a necessary requirement in any real estate transaction, and mortgage 
lenders require proof of clear title in order to fund a mortgage loan.

Information courtesy of Candido Faria Realty Report

CLEAR TITLE

Apesar de não ter tido os adversários 
(teoricamente) mais difíceis (Chivas, 
Fiorentina e Milan), o Benfica foi a úni-
ca equipa que apenas somou vitórias na 
International Champions Cup. Só o Man-
chester United poderia tirar a taça das 
mãos da equipa portuguesa, mas para 
isso necessitava de vencer o AC Milan 
por, pelo menos, três golos. A partida en-
tre estas duas equipas acabou empatada 
(2-2) mas os ingleses acabaram por levar 
a melhor na marcação de grandes pena-
lidades. Na tabela classificativa final fica-
ram a apenas um ponto dos encarnados, 
os grandes vencedores da competição.

Esta vitória, no que Luís Filipe Vieira 
considerou “o torneio de pré-época 
mais prestigiante do mundo”, parece 

ter dado o embalo necessário para a com-
petição que se seguia: a Supertaça Cândido 
de Oliveira.

Esta competição, que se disputa des-
de 1979, coloca frente a frente o campeão 
nacional da I Liga de futebol e o vencedor 
da Taça de Portugal. Entre as 41 edições da 
Supertaça temos o Futebol Clube do Porto 
como grande totalista (21 títulos), o Ben-
fica e Sporting cada um com oito vitórias, 

o Boavista com três e o Vitória Sport Clube 
com uma, na época de 1987/1988.

Antes da partida disputada no passa-
do domingo (4) o Benfica estava atrás dos 
leões, com sete taças.

Vamos então aos factos! Afinal o que se 
passou no passado domingo (4) que levou 
as àguias de Lage a conquistar a sua oitava 
Supertaça através de uma derrota (dema-
siado) pesada dos leões?

Resumidamente: muita desconcentra-
ção, na segunda metade do jogo por parte 
da equipa comandada por Marcel Keizer.

No Estádio Algarve, perante 28.636 es-
pectadores, o Sporting foi quase sempre 
superior ao atual campeão nacional duran-
te a primeira parte de jogo. 

Logo aos três minutos, por pouco (que é 
como quem diz graças a Odisseas Vlacho-
dimos) Ferro não marcava autogolo, após 
tentativa de corte de um passe de Bruno 
Fernandes para Bas Dost. Como diria o 
grande jornalista e locutor desportivo Jor-
ge Perestrelo, “o que é que é isso, ó meu?”.

Querida estrutura diretiva do Sport Lis-
boa e Benfica: afinal, qual é a ideia de ain-
da andarem à procura de um guarda-redes 
para “tirar” o lugar a Vlachodimos? Se dú-
vidas ainda existiam, esta partida foi a prova 
de que podem guardar bem guardadinhos os 
“trocos” que ainda vos restam da venda de 
Félix. Se não souberem o que fazer com eles 
eu tenho algumas ideias! Conselho de ami-
ga. Depois não digam que não avisei! 

Bem, como vos dizia: o guardião das re-
des encarnadas foi, sem dúvida, uma das 
figuras desta 41ª edição da Supertaça. Não 
fosse ele e o Benfica não teria, com certeza, 
conseguido chegar ao fim da primeira parte 
(e ao fim do jogo) sem golos sofridos.

Depois de travar o erro de Ferro, o gre-
go-alemão teve ainda duas boas interven-
ções, aos 28’ e 38’, depois de dois remates 
perigosos de Bruno Fernandes.  

Apesar de superior, a apostar num fute-
bol mais objetivo e a aproveitar os momen-
tos de contra-ataque, o Sporting não con-
seguia finalizar. Como diz (e bem) o povo: 
“quem não marca sofre” - e foi exatamente 
isso que aconteceu.

Faltavam apenas cinco minutos para o 
fecho da primeira parte quando Rafa res-
ponde de primeira a um passe magistral 
de Pizzi. Um remate que foi de encontro às 
redes de Renan Ribeiro - estava feito o 1-0.

Merecido ou não, o Benfica chegava 
mesmo ao intervalo “por cima”. Os indí-
cios que o adversário iria “tombar” eram, 
no entanto e de todo, inexistentes.

Apito para o início da segunda parte: as 
águias sonharam (e fizeram sonhar) bem 
alto enquanto que os leões se depararam 
com um verdadeiro pesadelo. A equipa de 
Keizer entrou com garra de leão e saiu… 
com ronronar de gatinho.

A bola deixou de rolar como tinha feito 
até então e o Benfica aproveitou para pres-
sionar. Tanto pressionou que chegou onde 

queria aos 60 minutos. Mathieu parecia não 
querer retirar a bola da grande área spor-
tinguista, acabando por perdê-la para Rafa. 
Os papéis inverteram-se e desta vez foi este 
quem assistiu Pizzi para o 2-0.

Daqui até ao terceiro golo benfiquista fo-
ram precisos apenas quatro minutos. Numa 
fantástica marcação de livre, Grimaldo fez 
o terceiro da noite. Lágrimas nas bancadas, 
sem saberem que o pior ainda estava por vir.

Aos 75’, mais um golo construído pela 
dupla da noite: Rafa voltou a servir Pizzi 
que não perdoou e fez o 4-0. O verdadeiro 
“futebol sincronizado”!

Por esta altura já os adeptos sportinguis-
tas tinham virado costas a esta pesada der-
rota - mas ainda não estava tudo visto. 

Idrissa Doumbia ainda foi expulso, aos 
88’, por acumulação de amarelos. Atitude 
imprudente do médio que deixou os leões a 
jogar com 10 e que falhará, na primeira jor-
nada da Liga, o encontro com o Marítimo.

Seferovic estava “danadinho” para fazer o 
gosto ao pé… Mas quando não é para ser, sim-
plesmente não é! Melhores dias virão, amigo!

Apesar de não conseguir marcar, o suíço 
deu a marcar a Chiquinho, recentemente 
entrado em campo, quando já se haviam 
ultrapassado os 90 minutos de jogo.

Tempo agora para os leões lamberem as 
feridas e para as águias desfrutarem da(s) 
conquista(s).

Mas atenção: a época ainda agora começou...

Inês Barbosa
Opinião

Benfica: give me five!
Embalo da ICC leva a vitória de mão cheia na Supertaça
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O Braga enviou, na passada quarta-feira 
(7), um comunicado à Comissão do Mer-
cados de Valores Mobiliários (CMVM) no 
qual explica que a transferência do ex-
tremo brasileiro Galeno custará 3,5 mi-
lhões de euros e detalha como pagará o 
valor ao F. C. Porto.

A transferência do jogador do Dragão 
para o clube minhoto foi anunciada 
oficialmente na passada terça-feira 

(6), mas apenas se sabia que o vínculo assi-
nado seria válido por cinco épocas. No do-
cumento enviado à CMVM fica-se a saber 
não só quanto custou o extremo, como a 
forma como será processado o pagamento: 
em seis prestações, uma de 500 mil euros, 
liquidada já a 30 de setembro, e outras cin-
co de 600 mil euros, que têm de ser pagas 
de forma faseada até outubro de 2022.

“A SPORTING CLUBE DE BRAGA - FU-
TEBOL, SAD, vem nos termos e para os 
efeitos do cumprimento da obrigação de 
informação que decorre do disposto no ar-
tigo 248.º-A do Código dos Valores Mobi-
liários, informar que chegou a acordo com 
a FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, 
SAD para a transferência a título definitivo 
e contratação do jogador WENDERSON RO-
DRIGUES DO NASCIMENTO GALENO, de 
nacionalidade brasileira, natural de Barra da 
Corda (MA), Brasil, maior de idade, nasci-
do a 22/10/1997, mediante o pagamento da 
quantia de 3.500.000,00€ (três milhões e 
meio de euros), acrescida de IVA, que será 

efetuado nos seguintes termos: uma presta-
ção de 500.000,00€ (quinhentos mil euros), 
a 30 de Setembro de 2019, seguida de cinco 
prestações de 600.000,00€ (seiscentos mil 
euros) cada uma, a 20 de Outubro de 2020, 
20 de Fevereiro de 2021, 20 de Outubro de 
2021, 20 de Fevereiro de 2022 e 20 de Ou-
tubro de 2022”, esclarecem os arsenalistas, 
avançando que os dragões ficam com meta-
de do passe numa futura transferência.

“Caso o jogador venha a ser transferido 
pela SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTE-
BOL, SAD para terceiro clube ou sociedade 
desportiva, a título definitivo ou temporá-
rio, a FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTE-
BOL, SAD terá ainda direito a receber 50% 
da mais-valia gerada por essa transferên-
cia, o que, nos termos do acordo celebrado, 
corresponde a 50% da futura receita após 
dedução de 3.500.000,00€ (três milhões e 
meio de euros), dos custos relacionados com 
agenciamento, intermediação ou represen-
tação na contratação do jogador e na sua 
futura transferência a título definitivo ou 
temporário (neste caso limitados a 10% do 
valor total no negócio), bem como de qual-
quer montante que venha a ser suportado 
ou imputado à SPORTING CLUBE DE BRA-
GA - FUTEBOL, SAD a título de mecanismo 
de solidariedade”, refere o documento.

Os braguistas comunicaram ainda que o 
contrato vigora até 30 de junho de 2024 e 
que fica com “uma cláusula de rescisão no 
valor de 15 milhões de euros”.

JN/MS

I Liga
Braga explica à CMVM contornos 
da transferência de Galeno
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O médio benfiquista Gabriel sofreu uma 
entorse no ligamento lateral externo do 
joelho direito no jogo da Supertaça e vai 
falhar o arranque da Liga, embora não seja 
ainda conhecido o tempo de paragem.

No passado domingo (4), o jogador das 
águias teve de abandonar mais cedo 
o encontro com o Sporting, com os 

exames médicos realizados, na passada 
terça-feira (6), a confirmarem a lesão, com 
o nome de Gabriel a ser o único a constar 
no boletim clínico divulgado pelo departa-
mento médico benfiquista.

Embora o Benfica não tenha revelado 
mais pormenores, é certo que o médio, de 
25 anos, vai falhar o arranque do campeo-
nato, devendo estar ausente entre cinco e 
seis semanas.

JN/MS

Gabriel com entorse no joelho 
falha início da Liga

O América anunciou, no passado domingo 
(4), ter chegado a acordo com o F. C. Porto 
para a transferência de Uribe. Em entrevis-
ta a um canal colombiano, o médio falou 
sobre o F. C. Porto e a vontade de atuar em 
competições em que nunca jogou.

“É uma equipa muito importante na 
Europa, creio que em Portugal é a 
maior equipa, é o clube que tem me-

lhores adeptos. Luta sempre pelos títulos 
mais importantes. Não é só ir para a Eu-
ropa, mas sim ir para uma equipa impor-

tante”, disse Uribe a um canal de televisão 
colombiano.

O médio, de 28 anos, que falou no passa-
do domingo (4) aos jornalistas, antes do voo 
para Portugal, salientou o espírito competi-
tivo que vai encontrar nos dragões.

“Sem desprezo para o que é o Club Amé-
rica, agora vou poder participar em provas 
que nunca disputei, como a Liga dos Cam-
peões, a Liga Europa. Acho que isso torna o 
nível um pouco maior”, disse.

JN/MS

Urube:
“F. C. Porto é a maior equipa e com 
melhores adeptos em Portugal”

O treinador do Sporting de Braga, Sá 
Pinto, foi obrigado a desembarcar de 
um avião, que fazia a ligação entre Faro 
e Porto, depois de um desentendimento 
com assistente de bordo.

O avião já se dirigia para a pista quan-
do a funcionária da companhia aérea 
pediu a Sá Pinto para colocar o tele-

fone em modo de voo e o técnico terá recu-
sado, gerando-se a partir desse momento 
uma discussão.

A aeronave teve de voltar à porta de em-
barque e o comandante do voo solicitou a 
presença das autoridades, com a PSP a subir 
a bordo para identificar o treinador dos ar-
senalistas, que foi, depois, identificado por 
aquela força de segurança.

Tudo isto gerou um atraso no voo de cerca 
50 minutos, tendo o avião aterrado no Porto 
já depois das 22 horas de sexta-feira (2).

O JN tentou, sem sucesso, obter uma rea-
ção do Sporting de Braga, que entretanto 
reagiu, em comunicado. “Desde a sua en-
trada no avião que o chefe de cabine teve 
para consigo uma postura arrogante e mal-
-educada”, diz o documento, em que Sá 
Pinto se defende.

“Não obstante este comportamento con-
denável, e tendo-lhe sido solicitado por 
este chefe de cabine que desligasse o tele-
móvel e os auriculares, acatou de imediato 
as instruções e desligou ambos os apare-
lhos”, diz o comunicado, explicando que 
o desentendimento não esteve relacionado 
com o telefone.

Segundo o clube, Sá Pinto reservou e pagou 
um lugar na primeira fila, devido “à impossi-
bilidade de manter o joelho dobrado durante 
o tempo de voo, decorrente das graves lesões 
sofridas nos joelhos enquanto jogador de fu-
tebol”. Foi-lhe ordenado pela assistente de 

bordo que dobrasse as pernas, com Sá Pinto 
a dizer que era impossível e que por isso tinha 
adquirido aquele lugar.

“Perante esta posição devidamente ex-
plicada, a tripulação recusou-se a iniciar o 
voo, o que obrigou ao desembarque do pas-
sageiro Ricardo Sá Pinto”, esclarece o co-
municado. Considerando “absolutamente 
condenável a postura do funcionário desta 
companhia de aviação”, adianta que o trei-
nador do Sporting de Braga irá proceder ju-
dicialmente contra esta empresa e contra o 
aludido chefe de cabine.”

A versão de Sá Pinto foi confirmada por um 
passageiro a bordo do mesmo avião. Segun-
do Alexandre Carvalho, passageiro do voo 
FR5487 do qual o treinador do Braga foi ex-
pulso, o chefe de cabine foi “altivo, arrogan-
te e provocador”. Vários outros passageiros 
estarão disponíveis para serem testemunhas 
abonatórias do ex-futebolista, adianta.

PSP diz que não houve expulsão
“A PSP foi chamada pela tripulação de 

um avião porque havia um homem bastante 
exaltado com uma hospedeira”, disse à Lusa 
fonte da Direção Nacional da PSP, referindo 
que esta força de segurança “desconhece os 
motivos da exaltação”.

Já na aeronave, que tinha como destino o 
Porto, os elementos da PSP pediram a Sá Pin-
to que os acompanhasse.

“Ele acompanhou e foi identificado na 
Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP 
de Faro”, acrescentou a mesma fonte, re-
ferindo que Sá Pinto “não foi nem expulso 
nem detido”.

A PSP adiantou que o ex-futebolista “já 
não embarcou no avião” e esclareceu que, se 
houver queixa por parte da transportadora 
ou da hospedeira, a situação será comunica-
da ao Ministério Público.

JN/MS

Sá Pinto expulso de avião em Faro 
diz que vai processar Ryanair
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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
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Confirmada a transferência de Rafael 
Leão do Lille para o Milan, por 35 milhões 
de euros, Sporting relembra e reclama 
ao clube francês “a compensação” de-
vida por um jogador que considera ter 
rescindido contrato sem razão, na se-
quência dos ataques a Alcochete.

Em comunicado divulgado na passada 
sexta-feira (2) através das redes so-
ciais, a SAD do Sporting insiste que 

continuará a “lutar por fazer valer os seus 
direitos”, sobretudo junto da FIFA.

O Sporting “tudo fará para que os infrato-
res não sejam beneficiados”, lê-se no mesmo 
comunicado.

JN/MS

SAD sportinguista não desiste da sua 
parte pela transferência de Leão

Bruno de Carvalho, ex-presidente do 
Sporting, voltou às redes sociais para 
comentar a decisão do juiz de instrução 
Carlos Delca em levar todos os 44 argui-
dos do caso Alcochete a tribunal.

Num longo texto publicado na conta 
pessoal de Facebook, Bruno de Car-
valho falou sobre a decisão do Tribu-

nal de Instrução Criminal do Barreiro e afir-
mou que a sua família está destruída devido 
à alegada manipulação da opinião pública.

“Num Estado de Direito real só se leva as 
pessoas a tribunal quando se tem a convic-
ção, pelas provas produzidas, que a proba-
bilidade de condenação é muito forte. Esta é 
uma premissa importantíssima para garantir 
os direitos dos arguidos, de todos os cidadãos 
e manter uma sociedade livre e democrática. 
Subverter este princípio basilar do direito é 
condenar a sociedade a um estágio de dita-
dura, neste caso com a conivência do Minis-
tério Público, e de submissão dos interesses 
do estado aos interesses particulares deno-
minando-se isso de estado de corrupção”, 
pode ler-se.

O ex-presidente do Sporting afirma que 
existe uma clara conspiração contra a sua 

pessoa e que não existem provas suficien-
tes para o levar a tribunal. “A partir do 
momento em que irresponsavelmente se 
leva alguém a tribunal sem provas cria-se, 
e com o propósito claro de a criar, a con-
vicção na sociedade que aquela pessoa é 
culpada, faltando apenas a “última etapa”, 
o julgamento, para que lhe seja aplicada a 
pena correspondente”, escreveu.

Já no último parágrafo, Bruno de Car-
valho afirmou que tem a vida “irremedia-
velmente destruída” e que “nada nem nin-
guém pode resolver isso”.

“Conseguiram! A minha vida está irreme-
diavelmente destruída. Nada nem ninguém 
pode resolver isso. É tarde demais. Que pro-
tejam agora pelo menos as minhas filhas e a 
minha restante família. Elas não aguentam 
mais este exercício vil de vexame, calúnia e 
difamação. Já se percebeu que não vão parar 
e que a minha destruição não chega. Têm de 
me colocar num calabouço qualquer e esque-
cer a chave, na esperança que a sociedade me 
esqueça e que deixem bem vincado a todos 
de que quem se meter com o sistema é apa-
gado totalmente!”, concluiu.

JN/MS

Bruno de Carvalho: “Conseguiram!
A minha vida está destruída”

O capitão da seleção nacional, Cristiano 
Ronaldo, concedeu uma entrevista ao 
canal de YouTube do site soccer.com e 
respondeu a algumas questões rápidas 
sobre a carreira e a vida pessoal.

Num diálogo descontraído, Cris-
tiano Ronaldo explicou, entre 
muitas coisas, o motivo de gritar 

“Siiii” sempre que marca um golo. Reve-
lou que gostaria de ter jogado com Eusé-
bio e disse ainda que se não fosse futebo-
lista gostaria de seguir a carreira de ator.

“Se pudesse voltar atrás no tempo, 
com quem jogaria? É uma pergunta difí-
cil (risos). Na minha cabeça tenho muitos 
jogadores com quem queria ter jogado, 
mas vou escolher um do meu país, que 
faleceu há alguns anos: Eusébio. É um 
dos símbolos de Portugal, foi uma pessoa 

incrível. Gostava de jogar ao lado dele na 
Seleção, era uma pessoa incrível”, disse.

E, afinal, como surgiu o carismático 
grito “si”? Ronaldo explica. “Estava nos 
Estados Unidos, jogámos contra o Chel-
sea, eu marquei, e corri, saltei e gritei 
“si!”, mas foi natural, e desde aí comecei 
a fazer e acho que as pessoas e os adeptos 
quando me veem dizem: “Cristiano, si!”, 
e eu fico a pensar que me recordam por 
isso e continuei”.

O avançado português, um dos me-
lhores da história do futebol, aprovei-
tou ainda para falar do que poderia ser 
para além de jogador.”Ator, ou modelo. 
Provavelmente ator, não sei se tenho 
talento para isso, mas quando trabalhas 
e te dedicas, consegues alcançar tudo”, 
concluiu.

JN/MS

Cristiano Ronaldo: “Queria ter 
jogado com Eusébio na seleção”
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O avançado João Félix, que trocou o Ben-
fica pelo Atlético de Madrid, é um dos no-
meados para o prémio de jogador do ano 
da Federação Portuguesa de Futebol, jun-
tamente com Cristiano Ronaldo, Bernardo 
Silva, Bruno Fernandes e Rúben Neves.

Os vencedores dos prémios que a 
Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) atribui em conjunto com a 

Associação Nacional dos Treinadores de 
Futebol (ANTF) e o Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol (SJPF) serão co-
nhecidos na 4.ª edição da Gala das Quinas 
de Ouro, que se realiza em 2 de setembro, 
no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Campeão português com o Benfica, João 
Félix, de 19 anos, marcou 22 golos no clube 
e na seleção portuguesa na época de estreia 
ao mais alto nível, enquanto Cristiano Ro-
naldo foi campeão em Itália no primeiro 
ano na Juventus, anotando 28 golos no to-
tal, e Bernardo Silva ganhou tudo em Ingla-
terra com o Manchester City.

Bruno Fernandes, com 32 golos ao ser-
viço do Sporting, dos quais 23 no campeo-
nato, tornou-se o médio mais concreti-
zador de sempre numa época na Europa, 
enquanto Rúben Neves foi um dos mais 
influentes jogadores do Wolverhampton, 
liderado por Nuno Espírito Santo, que ter-
minou a liga inglesa em sétimo.

Entre os treinadores nomeados estão 
Bruno Lage, que conduziu o Benfica ao tí-
tulo nacional, e Fernando Santos, que le-
vou a seleção portuguesa à vitória na pri-
meira edição da Liga das Nações.

As votações nas 15 categorias dos prémios, 
que serão feitas por treinadores, jogadores e 
adeptos, tiveram início na segunda-feira (5) 
e prolongam-se até 23 de agosto.

Nomeados para os prémios
Quinas de Ouro:

Jogador do ano: Rúben Neves (Wol-
verhampton), João Félix (Benfica/Atlético 
Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), 
Cristiano Ronaldo (Juventus), Bruno Fer-
nandes (Sporting).

Jogadora do ano: Jéssica Silva (Levan-
te/Lyon), Sofia Silva (Sporting de Braga), 
Cláudia Neto (Wolfsburgo), Dolores Silva 
(Atlético Madrid/Sporting de Braga), Va-
nessa Marques (Sporting de Braga)

Treinador do ano futebol masculino: 
Bruno Lage (Benfica), Vítor Pereira (Shan-
ghai SIPG), Fernando Santos (Seleção por-
tuguesa), Paulo Fonseca (Shakhtar Done-
tsk/Roma), Vítor Oliveira (Paços Ferreira/
Gil Vicente)

Treinador do ano feminino: Mara Vieira 
(Valadares Gaia), Madalena Gala (Futebol 
Benfica), João Marques (Benfica/Famalicão), 
José Paisana (Seleção portuguesa feminina 
sub-17), Miguel Santos (Sporting de Braga)

Treinador do ano formação: João Videira 
(Benfica juniores sub-19 fem), Leandro Pires 
(Desportivo das Aves sub-23), Luís Araújo 
(Benfica juvenis), Mário Silva (FC Porto ju-
niores), Pedro Coelho (Sporting iniciados)

Equipa do ano masculino: Sporting, 
Desportivo das Aves sub-23, FC Porto sub-
19, Seleção portuguesa, Benfica

Equipa do ano feminina: Futebol Benfi-
ca, Valadares, Seleção portuguesa sub-17, 
Sporting de Braga, Benfica.

Jogador do ano futsal: Erick (Spor-
ting), Bruno Coelho (Benfica), André Coe-
lho (Benfica), Ricardinho (Inter Movistar), 
Pany Varela (Sporting).

Jogadora do ano futsal: Janice Silva 
(Benfica), Ana Azevedo (Vermoim), Ana 
Catarina (Benfica), Fifó (Benfica), Sofia 
Vieira (Kick Off C5).

Treinador do ano masculino futsal: José 
Luís Mendes (Seleção portuguesa sub-19), 
Pedro Costa (Nagoya Oceans em 18/19), Joel 
Rocha (Benfica), Nuno Dias (Sporting), Or-
lando Duarte (Nikars Riga/ Orchies Pevele)

Treinador do ano futsal feminino: Fran-
cisco Paiva (Vermoim), Rui Ferreira (Spor-
ting), André Teixeira (Novasemente), Bru-
no Fernandes (Benfica), Luís Conceição 
(Seleção portuguesa).

Equipa futsal masculino: Modicus, Sele-
ção portuguesa sub-19, Fundão, Sporting, 
Benfica.

Equipa futsal feminino: Novasemente, 
Quinta dos Lombos, Seleção portuguesa, 
Seleção portuguesa sub-19, Benfica.

Jogador futebol praia: Madjer (Spor-
ting), Coimbra (Sporting), Bê Martins 
(Sporting de Braga), Jordan (Sporting de 
Braga), Torres (Sporting de Braga).

Equipa do ano futebol praia: Sporting, 
ACD O Sótão, Sporting de Braga, Seleção 
portuguesa, Casa Benfica Loures.

JN/MS

Cristiano Ronaldo e João Félix 
nomeados para melhor do ano nas Quinas de Ouro

A segunda eliminatória da Taça da Liga 
trouxe surpresas com a eliminação de 
seis equipas do primeiro escalão.

O Casa Pia, que na época passada dis-
putava o Campeonato de Portugal, 
proporcionou a maior surpresa da 

segunda eliminatória da Taça da Liga, que 
decorreu no passado sábado (3).

Em casa, o recém-promovido à Liga Pro, 
derrotou o Boavista (2-0), graças aos golos 
de Maia e Kenidy, ambos na segunda parte.

O Penafiel, também da LigaPro, elimi-
nou o Tondela (1-0), graças a um golo de 
Pires, enquanto o V. Setúbal derrotou o 

Moreirense pelo mesmo resultado.
Também Aves, Famalicão e Belenenses, 

todas da Liga, ficaram pelo caminho. O 
Aves perdeu em casa com o Gil Vicente (2-
3), o Famalicão foi surpreendido, também 
em casa, pelo Covilhã (0-2) e o Belenenses 
foi afastado pelo Santa Clara.

Marítimo e Chaves, que venceram Leixões 
e Nacional, respetivamente, também estão 
garantidos na próxima fase, tal como o Rio 
Ave, que goleou a Oliveirense (6-1) e o Paços 
de Ferreira, que foi mais feliz do que o Estoril 
no desempate por grandes penalidades.

JN/MS

Boavista, Tondela e Moreirense 
eliminados da Taça da Liga

O Vitória de Guimarães marcou um golo 
e aguentou depois 80 minutos em infe-
rioridade numérica para vencer no ter-
reno do Feirense, por 1-0, e qualificar-se 
para a fase de grupos da Taça da Liga.

No Estádio Marcolino Castro, em San-
ta Maria da Feira, o golo do triunfo 
foi apontado por Bondarenko, aos 10 

minutos, momentos antes de a equipa de 
Ivo Vieira ficar com menos uma unidade, 
devido à expulsão de Rochinha.

O Vitória de Guimarães teve uma entra-

da acutilante na partida, mas seria o Fei-
rense a criar a primeira ocasião de perigo, 
num remate cruzado de João Tavares que 
parou nas mãos do guarda-redes Douglas, 
aos 8 minutos.

Pouco depois, a equipa de Ivo Vieira 
inaugurou o marcador na sequência de um 
canto, com Bondarenko a surgir à entrada 
da pequena área e a cabecear para o fundo 
da baliza à guarda de Caio Secco (10).

Em vantagem, o Vitória de Guimarães 
acabou por ficar reduzido a dez unidades, 
após expulsão de Rochinha, que teve uma 
entrada dura sobre Ruca, aos 13 minutos. 
Apesar disso, os vimaranenses dominaram 
toda a primeira parte, e André Almeida 
quase ampliou o marcador na cobrança de 
um livre direto (38).

Na segunda parte, o Feirense foi mais 
audaz nos minutos iniciais e esteve perto 
do empate, quando Nsor falhou já dentro 
da pequena área, após cruzamento de João 
Tavares (49).

O Vitória de Guimarães acabou por con-
trolar a pressão do Feirense, mas seria no-
vamente a equipa de Filipe Martins a criar 
perigo, quando João Tavares surgiu isolado 
na área e atirou ao lado da baliza de Dou-
glas, aos 65 minutos.

A resposta dos vimaranenses surgiu pouco 
depois, num lance de contra-ataque, em que 
Davidson, num remate de longa distância, 
obrigou Caio Secco à defesa da noite (71).

Nos minutos finais da partida, o Feirense, 
despromovido na época passada à II Liga, 
continuou a pressionar, mas o Vitória de 
Guimarães controlou as investidas da equi-
pa de Filipe Martins, garantindo o apura-
mento para a fase de grupos da Taça da Liga.

JN/MS

Vitória de Guimarães vence Feirense 
e continua na Taça da Liga
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Rúben Dias, central do Benfica, comen-
tou a goleada frente ao Sporting, no Es-
tádio do Algarve. 

O camisola seis do clube encarnado 
mostrou-se surpreendido e garan-
tiu estar feliz nas águias.

Depois de uma boa pré-época, o Benfica 
conquistou a Supertaça ao golear o Spor-
ting por 5-0. Um resultado expressivo e 
que Rúben Dias considera dar “confiança” 
à equipa.

“A pré-temporada é testar e falhar. Cla-
ro que é bom ganhar, mas é diferente che-
gar a contexto oficial e ter este resultado. 
Dá confiança. Nunca se pode antecipar um 
resultado destes [5-0]. Um dérbi é sempre 
um jogo muito competitivo e disputado. 
Até pode haver superioridade de um ou de 
outro, mas nunca me passou pela cabeça ter 
um resultado destes. Favoritismo na Liga? O 
Benfica é um grande favorito por ser o Ben-
fica, é uma questão simples e natural. Não é 

por termos sido campeões o ano passado, é 
por estar instituído no clube”, começou por 
dizer em entrevista à Sport TV.

A somar a terceira época consecutiva 
ao serviço das águias, Rúben Dias tornou-
-se uma peça-chave na defesa encarnada. 
Numa altura de mercado, o central de 22 
anos, que já leva 86 jogos de águia ao peito, 
não se mostrou preocupado com o alegado 
interesse de outros clubes.

“Xerife? Sou apenas mais um para ajudar. 
Estou lá para cumprir o meu dever. Tenho 
contrato até 2024, não me faz confusão que 
se fale ou especule sobre o mercado. Lido 
com isso de forma normal. Estou focado. As 
coisas não estão a acontecer depressa, em-
bora antes houvesse menos oportunidades. 
Está a ser um processo gradual e natural, 
sem precipitações. A parceria com o Ferro 
está a correr bem. A formação é uma apos-
ta, mas tem de haver qualidade”, concluiu.

JN/MS

Rúben Dias e a Supertaça:
“Nunca me passou pela cabeça 
um resultado destes”

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, 
lamenta as alegadas agressões sofri-
das por Miguel Albuquerque, diretor das 
modalidades do Sporting, por parte de 
adeptos das águias.

“Se isso for verdade, lamento bastan-
te”, avançou o dirigente das águias, 
ao tomar conhecimento do sucedido, 

tanto mais que dentro de campo se assistiu 
a “um espectáculo digno e com fair-play”.

“O nosso treinador e o do Sporting já de-

ram uma resposta bastante grande e hoje 
(domingo, 4 de agosto) as duas equipas 
em campo souberam respeitar-se e a arbi-
tragem soube respeitar os jogadores e eles 
próprios a arbitragem”, acrescentou Luís 
Filipe Vieira, salientando ser preciso que “a 
coisas mudem também entre os adeptos”.

“Compete-nos a nós dirigentes e inter-
venientes do espectáculo ajudar a que isso 
aconteça”, finalizou o presidente benfiquista.

JN/MS

Luís Filipe Vieira sobre agressões: 
“Se for verdade, lamento bastante”

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, 
pediu desculpa aos adeptos na passada 
segunda-feira (5) após a derrota frente 
ao Benfica, na Supertaça. O médio dos 
leões afirmou que a equipa deve pensar 
“nos erros que cometeu”.

Após a goleada (0-5) sofrida frente ao 
Benfica, que deu a oitava Supertaça 
ao clube encarnado, Bruno Fernan-

des considerou que os leões devem “refle-
tir” nos erros que cometeram e que é o mo-
mento de a equipa “baixar a cabeça”.

“Não é momento para muitas palavras, 
não é momento de levantar a cabeça, é 
momento de baixar a cabeça e pensar nos 
erros que cometemos e que nunca mais os 

devemos voltar a cometer! É o momento de 
pensar o que fez com que ganhássemos as 
taças que ganhamos o ano passado e que a 
união e companheirismo que tivemos nos 
levou a essas conquistas! Aproveito e agra-
deço e peço desculpa a todos aqueles que 
se deslocaram até ao estádio do Algarve ou 
mesmo desde casa nos apoiaram!”, pode 
ler-se numa mensagem divulgada pelo jo-
gador na rede social Instagram.

O Sporting também já reagiu à goleada 
sofrida. Através das redes sociais, o clube 
leonino deixou uma mensagem aos adep-
tos: “Caímos. Falhámos. Chorámos. Vamos 
erguer-nos. Vamos lutar. Somos da raça 
que nunca se vergará”.

JN/MS

Marcel Keizer, treinador do Sporting, 
falou sobre uma “má noite” dos leões e 
afirmou que o jogo “abriu” depois do se-
gundo golo.

“Foi uma noite muito má para nós. 
Tivemos boas oportunidades na pri-
meira parte, mas depois do segundo 

golo o jogo abriu muito. Estivemos sem-
pre à procura do golo, talvez tivesse sido 
melhor fechar atrás. Fomos atrás do golo 
e, perante uma equipa como o Benfica, 
acabámos por sofrer cinco. Foi uma noite 
má”, começou por dizer.

O técnico do Sporting abordou ainda a 
reação dos adeptos, que considerou normal.

“Não tenho nada a dizer em relação aos 
adeptos. É normal que os adeptos estejam 
desiludidos. Temos que aprender com esta 
derrota. Para a semana começa o campeo-
nato e temos que estar prontos. Vai ser uma 
semana difícil para nós”.

JN/MS

Bruno Fernandes: 
“É momento de baixar a cabeça”

Keizer: 
“Foi uma noite muito má para nós”

O diretor geral do Sporting para as mo-
dalidades, Miguel Albuquerque, vai apre-
sentar uma queixa-crime na sequência 
das agressões de que foi alvo no passado 
domingo (4), após o jogo da Supertaça de 
futebol, em Faro, disse na terça-feira (6) à 
Lusa fonte próxima do processo.

A decisão foi tomada na terça-feira (6), 
dois dias depois de Miguel Albuquer-
que ter dito que foi atacado por cerca 

de 15 adeptos do Benfica após o encontro, 
em que os leões foram goleados por 5-0 
pelo campeão nacional.

“No final do jogo da Supertaça de fute-
bol no Estádio do Algarve e quando me di-
rigia para o meu carro, fui cobardemente 
atacado por cerca de 15 adeptos do Benfica 
devidamente identificados com camiso-
la desse clube, que ao me reconhecerem 
avançaram em grupo desferindo vários 
murros na cabeça, socos e pontapés”, es-
creveu Miguel Albuquerque, no Facebook.

O dirigente leonino classifica a alegada 
agressão como “um ato cobarde de gente 
sem escrúpulos” e agradece todas as men-
sagens de apoio e preocupação que recebeu.

Miguel Albuquerque garantiu que depois 
de descansar vai “continuar a trabalhar” e 
assegurou: “Não será com atos destes que 
me vão desviar de continuar a ajudar o 
Sporting diariamente a lutar pelos seus ob-

jetivos e a defender o clube”.
Após o encontro, disputado no Estádio 

Algarve, o presidente do Sporting tornou 
público o alegado ataque a Miguel Albu-
querque, afirmando que o dirigente foi 
agredido “por 15 cobardes selvagens, que 
não podem estar no desporto, e teve de re-
ceber assistência hospitalar”.

Frederico Varandas apelou às autorida-
des competentes para agirem no sentido de 
“estas situações não se repetirem”.

JN/MS

Miguel Albuquerque vai apresentar 
queixa contra agressores
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A edição 2019/20 da Liga Inglesa de fute-
bol arranca já nesta sexta-feira (9), com o 
campeão Manchester City a partir como 
favorito, mas com o Liverpool, vencedor 
da Liga dos Campeões, a ser um forte 
concorrente, num campeonato que conta 
com dois treinadores portugueses na luta 
pelos lugares europeus.

Os lusos Nuno Espírito Santo, técnico 
do Wolverhampton, e Marco Silva, 
do Everton, têm-se destacado na Pre-

mier League em equipas com ambições de se 
intrometerem na luta pelo “Top 6”, que ga-
rante a presença nas competições da UEFA.

Depois do sétimo lugar no regresso ao 
primeiro escalão, o “wolves” continua a ser 
o mais português dos clubes ingleses, com 
Rui Patrício, Roderick Miranda, Rúben Vi-
nagre, Rúben Neves, João Moutinho e Dio-
go Jota nas fileiras e aos quais se juntaram 
neste defeso Bruno Jordão e Pedro Neto, 
que devem atuar nas reservas. Para além 
destes dois reforços, salienta-se as entra-
das de Patrick Cutrone e Jesus Vallejo.

No conjunto de Marco Silva, que garan-
tiu a permanência definitiva de André Go-
mes, também apostou forte no mercado, 
com as aquisições de Moise Kean e Fabian 
Delph, entre outros.

Contudo, são os “citizens”, treinados 
por Pep Guardiola e com o internacional 
português Bernardo Silva como uma das 
grandes estrelas, os grandes favoritos a 
repetir o feito do vizinho United, última 
equipa a conseguir o tricampeonato, em 
2008/09, ainda sob o comando de Alex 
Ferguson. O conjunto de Pep Guardio-
la manteve a estrutura da época passada, 
reforçando apenas o já fortíssimo meio-
-campo, com a contratação do espanhol 
Rodri ao Atlético de Madrid.

Depois de ter perdido o título em 2018/19 
por apenas um ponto, o Liverpool, orientado 

por Jurgen Klopp, tenta recuperar um troféu 
que lhe escapa desde 1989/90 e, tal como o 
Manchester City, manteve a estrutura do 
ano passado. Campeões europeus, os “reds” 
apenas trocaram de guarda-redes suplente 
- Mignolet saiu e Adrián entrou -, mas co-
meçaram mal a temporada, com a derrota 
na Supertaça, frente ao campeão inglês, no 
desempate por grandes penalidades.

Numa segunda linha de candidatos surge 
o Chelsea, campeão há três temporadas e 
vencedor da Liga Europa, agora sob o co-
mando de Frank Lampard, que sucedeu 
ao italiano Maurizio Sarri, e sem a grande 
figura dos últimos anos, o belga Eden Ha-
zard, tendo contratado para o lugar o nor-
te-americano Christian Pulisic.

Vice-campeão europeu, o Tottenham 
continua a querer imiscuir-se na luta pelo 
título e, ao contrário da última temporada, 
contratou um jogador, o francês Tanguy 
N’Dombélé, mantendo os principais joga-
dores do plantel de 2018/19.

O Arsenal, depois de ter falhado o apu-
ramento para a Liga dos Campeões na épo-
ca passada, foi dos mais ativos do “big-6” 
no mercado, com as contratações de Dani 
Ceballos e, sobretudo, de Nicolas Pépé, 
um dos melhores jogadores da liga france-
sa em 2018/19.

Também o Manchester United, que 
continua a contar com o português Diogo 
Dalot e foi sexto em 2018/19, fez adições 
importantes ao plantel, em especial para a 
defesa com as aquisições de Aaron Bissaka 
e Harry Maguire, que se tornou o defesa 
mais caro da história.

De regresso à “Premier League” está o 
Aston Villa, que foi a segunda equipa a gas-
tar mais em transferências, com cerca de 
150 milhões de euros. Além dos “villains”, 
também ascenderam ao principal escalão o 
Norwich e o Sheffield United.

JN/MS

Manchester City favorito ao título 
mas com Liverpool à perna

Empate entre do Manchester United e o 
AC Milan deu às águias a vitória no tor-
neio de pré-temporada disputado nos 
EUA. Águias ganharam todos os jogos.

O Benfica conquistou no passado sá-
bado (3) a Internacional Champions 
Cup, um dos principais torneios de 

futebol da pré-temporada, seis dias depois 
de completar a prova com o pleno de vitó-
rias, nos jogos três jogos realizados nos Es-
tados Unidos.

A formação comandada por Bruno Lage, 

que bateu os mexicanos do Chivas Guadala-
jara (3-0) e os italianos da Fiorentina (2-1) e 
do AC Milan (1-0), foi a única a fazer o pleno 
de nove pontos, face ao empate (2-2) deste 
sábado entre britânicos e italianos.

Para “desviar” o troféu para Inglaterra, 
os “red devils”, que somavam dois triunfos, 
precisavam de vencer por três ou mais golos 
de diferença - ganhando por três ficavam 
com a vantagem de terem conseguido um 
melhor resultado fase a um adversário co-
mum -, o que não sucedeu.

JN/MS

Os treinadores portugueses Leonardo 
Jardim, Paulo Sousa e André Villas-Boas 
vão desafiar o reinado nas duas últimas 
temporadas do Paris Saint-Germain na 
Liga francesa de futebol 2019/20, que 
arranca nesta sexta-feira (9).

O Mónaco foi a última equipa a “rou-
bar” o título aos parisienses, em 
2016/17, então sob o comando de 

Leonardo Jardim, que voltou ao clube de-
pois de Thierry Henry ter iniciado a épo-
ca passada, terminando o campeonato na 
aflitiva 17.ª posição, a primeira acima dos 
lugares de descida. Gelson Martins, Rony 
Lopes e Gil Dias formam o contingente por-
tuguês dos monegascos, que contam ainda 
com os consagrados Falcão, Fàbregas e Glik 
para contrariar o favoritismo do todo-po-
deroso Paris Saint-Germain.

O alemão Thomas Tuchel é o treinador 
da constelação de estrelas liderada por 
Mbappé e Neymar, depois de um verão em 
que ambos foram dados como reforços dos 
maiores clubes espanhóis, e abrilhantada 
por Verratti, Di Maria, Cavani, Herrera e 
Draxler, depois do regresso do veterano 
guarda-redes Buffon à Juventus. O domí-
nio da formação da capital tem sido avas-
salador, com a conquista de seis dos oito 
títulos de campeão nos últimos sete anos, 

período em que conquistou ainda quatro 
Taças de França, outras tantas Taças da 
Liga francesa e sete Supertaças.

O Lille e o Lyon, agora sob orientação do 
brasileiro Sylvinho, procuram repetir os 
apuramentos para a Liga dos Campeões, 
conseguidas com os segundo e terceiro lu-
gares, respetivamente, na época passada. 
José Fonte, Tiago Djaló e Xeka são algumas 
das armas do Lille, que vendeu Rafael Leão 
ao AC Milan, enquanto o guarda-redes An-
thony Lopes é um dos esteios do Lyon.

É, aparentemente, nesta luta que deve 
aparecer o Mónaco e o Marselha, com André 
Villas-Boas ao leme, depois de uma pausa de 
praticamente dois anos na carreira, contan-
do com o reforço argentino Dario Benedetto.

Já Paulo Sousa, que levou o Bordéus 
a terminar no modesto 14.º lugar, pode 
candidatar-se aos restantes lugares ‘eu-
ropeus’, juntamente com Rennes, Nice e 
Saint-Étienne, ainda recordista de títulos 
com 10 cetros de campeão, apesar de não 
erguer o troféu desde 1981.

Metz e Brest, após uma e cinco épocas de 
ausência, regressaram ao principal esca-
lão, depois de superarem, entre outros, o 
Troyes, então orientado por Rui Almeida, 
atual treinador do Caen.

JN/MS

Benfica conquista 
International Champions Cup

Três treinadores portugueses 
tentam contrariar hegemonia do PSG
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O Flamengo, treinado pelo português 
Jorge Jesus, perdeu com o Baía por 3-0, 
em jogo da 13ª jornada do campeonato 
brasileiro de futebol, resultado fechado 
antes do intervalo, após uma primeira 
parte desastrada da equipa carioca.

Depois de cinco jogos sem vencer 
para o brasileirão, o Baía tirou a 
‘barriga de misérias’ e marcou três 

golos em 45 minutos, depois de nos últi-
mos cinco jogos para o campeonato ter 
concretizado apenas um.

Esta apetência goleadora do Baía teve 
muito a ver com os erros defensivos da 
defesa do Flamengo, o segundo dos quais 
do guarda-redes Diego Alves, que colocou 
a bola nos pés de Gilberto, a grande figura 
da partida ao ‘assinar’ um ‘hat-trick’, aos 

23, 31 e 45+6.
A vencer por 3-0, o Baía baixou mais o 

bloco e procurou gerir a vantagem, com o 
Flamengo a mostrar-se sem soluções para 
romper a organização defensiva da equipa 
baiana, acusando a ausência do seu golea-
dor, Gabriel Barbosa, que está a recuperar 
de uma lesão na coxa.

Com esta derrota, o Flamengo manteve 
o terceiro lugar, com 24 pontos, mas vê 
agora o Santos a liderar com 32 pontos, e 
vê o Palmeiras, segundo classificado, com 
28 pontos, distanciar-se depois da visita 
ao estádio do Corinthians, onde empatou 
1-1, e o Atlético Mineiro, quarto colocado, 
igualá-lo, depois de vencer (2-0) na rece-
ção ao Cruzeiro.

JN/MS

Flamengo e Jorge Jesus 
derrotados por 3-0 pelo Baía

O Manchester City conquistou, no pas-
sado domingo (4), a Supertaça inglesa, 
ao vencer o Liverpool nas grandes pena-
lidades (5-4), após a igualdade a um golo 
no tempo regulamentar.

O avançado inglês Raheem Sterling 
inaugurou o marcador, aos 12 minu-
tos, mas Matip, já na segunda parte (77 

m), restabeleceu a igualdade e levou a decisão 
do encontro para as grandes penalidades.

Já da marca dos 11 metros, o médio ho-
landês do Liverpool Wijnaldum, chamado 
a bater o segundo penálti, permitiu a de-
fesa a Claudio Bravo, que acabou por ser 
determinante. Com esta conquista os ci-
tizens, com o português Bernardo Silva a 
jogar os 90 minutos e a converter um dos 
penáltis, conquistaram a segunda super-
taça consecutiva.

JN/MS

Depois de três conquistas consecutivas, 
os bávaros perderam o troféu com uma 
derrota no Signal Iduna Park.

O Borussia Dortmund entrou a ganhar 
na época 2019/20. Na receção ao 
Bayern Munique, para a Supertaça 

da Alemanha, o vice-campeão triunfou com 
dois golos sem resposta e, três anos depois, 
voltou a saborear a conquista de um troféu.

Os golos da vitória da equipa de Lucien Fa-

vre só apareceram na segunda parte e foram 
apontados por Paco Alcácer e Jadon Sancho.

Renato Sanches foi suplente e entrou em 
jogo quando o Bayern já tinha dois golos de 
desvantagem, enquanto Raphael Guerreiro 
foi titular no Borussia.

Com esta vitória, o Dortmund passa a 
contar seis Supertaças, menos uma do que o 
rival da Baviera.

JN/MS

O português Pedro Emanuel é o novo 
treinador do Almería, em substituição de 
Óscar Fernández, despedido pelo novo 
proprietário, o saudita Turki Al-Sheikh, 
anunciou  o clube da segunda divisão 
espanhola de futebol.

Na época passada, Pedro Emanuel, 
de 44 anos, treinou os sauditas do 
Al Taawon, que levou à conquista 

da Taça da Arábia Saudita e ao terceiro lu-
gar do campeonato, atrás do campeão Al 
Nassr, de Rui Vitória, e do Al Hilal, ex-e-
quipa de Jorge Jesus.

O técnico luso começou a trabalhar na se-
gunda-feira (5) no Almería, que, em 2018/19, 
ficou no 10.º lugar da segunda divisão, com 
60 pontos, em 42 jogos.

Na sua carreira, Pedro Emanuel também 
passou por Académica, Arouca, Apollon 
(Chipre) e Estoril Praia.

JN/MS

Manchester City de Bernardo Silva 
conquista Supertaça nos penáltis

Borussia Dortmund 
tira Supertaça ao Bayern

Pedro Emanuel é o novo treinador 
dos espanhóis do Almería

O PAOK de Abel Ferreira empatou na 
passada terça-feira (6) a dois golos na 
receção aos holandeses do Ajax, na pri-
meira mão da terceira pré-eliminatória da 
Liga dos Campeões.

O atual campeão grego cedo se viu a 
perder, logo aos 10 minutos, por 
causa de um golo do internacional 

marroquino Hakim Ziyech, num livre ba-
tido da direita que entrou diretamente na 
baliza, sem que ninguém tocasse na bola.

O PAOK empatou ao minuto 32, pelo 
avançado Chuba Akpom, e consumou a 
reviravolta no marcador ainda na primeira 
parte, aos 39 minutos, graças a um cabe-
ceamento fulgurante do médio brasileiro 
Leo Matos, após livre cobrado da direita.

Na segunda parte, o campeão holandês, 
semifinalista da Liga dos Campeões na 
época passada, assumiu o comando, mas o 
máximo que conseguiu foi restabelecer o 
empate aos 57 minutos, num lance feliz do 
veterano Klaas-Jan Huntellar.

No banco do Ajax, cujo resultado lhe abre 
boas perspetivas de seguir em frente, este-
ve o guarda-redes português Bruno Varela.

Outro empate, mas este a um golo, acon-
teceu na receção do Dínamo de Zagreb aos 
húngaros do Ferencvaros, com a equipa 
croata a adiantar-se cedo no marcador, 
logo aos 7 minutos, pelo internacional 
sub-21 espanhol Dani Olmo, que na época 
passada brilhou na eliminatória frente ao 
Benfica nos quartos de final da Liga Europa.

O Dínamo já leva três jornadas do cam-
peonato croata, que lidera com nove pon-
tos após três vitórias, a par do Hajduk 
Split, mas, apesar do campeonato húnga-

ro ainda não se ter iniciado, o Ferencvaros 
eliminou da Liga dos Campeões o campeão 
búlgaro Ludogorets, vencendo os dois jo-
gos da segunda pré-eliminatória por 2-1 
(em casa) e 3-2 (fora).

Na segunda parte, o Ferencvaros conse-
guiu igualar o marcador, graças a um golo 
do médio David Siger e parte agora para a 
segunda mão em boa posição para lograr o 
apuramento.

Noutro jogo da terceira pré-eliminató-
ria da Liga dos Campeões, o Club Brugge, 
segundo classificado no campeonato belga 
da época passada, venceu na receção ao 
Dínamo de Kiev por 1-0, graças a um golo 
de penálti cobrado pelo avançado Hans 
Vanaken, resultado que deixa tudo em 
aberto para a segunda mão, na Ucrânia.

Melhor fizeram os dinamarqueses do 
Copenhaga, ao trazerem um empate a um 
golo de Belgrado, frente ao Estrela Verme-
lha, que se adiantou no marcador aos 44 
minutos, pelo avançado Milan Pavkov.

No entanto, o Copenhaga, que lidera o 
campeonato dinamarquês após quatro jorna-
das só com vitórias, conseguiu empatar perto 
do final da partida, aos 84 minutos, na trans-
formação de um penálti por Jonas Wind, re-
sultado que abre boas perspetivas para o jogo 
da segunda mão na capital dinamarquesa.

Finalmente, o campeão do Azerbaijão, o 
Qarabag, foi ao Chipre vencer o APOEL no 
próprio terreno, por 2-1, e só aos 90+5 mi-
nutos consentiu o golo aos cipriotas, mar-
cado por Giorgios Merkis. Os golos azeris 
foram marcados por Mahir Emreli e pelo 
médio senegalês Magaye Gueye, aos 54 e 
69 minutos, respetivamente

JN/MS

PAOK de Abel Ferreira arranca 
com empate frente ao Ajax
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Toronto FC got their Canadian Cham-
pionship title defense underway in efficient 
fashion Wednesday (7) night, defeating Ot-
tawa Fury FC 2-0 at TD Place Stadium in 
the first leg to seize a commanding advan-
tage in their semifinal series.

Fielding a reserve-heavy lineup ar-
rayed in what was dubbed a 3-4-3 
formation, TFC mostly kept solid if 

unspectacular control of the proceedings 
against their USL adversaries, who started 
brightly but faded down the stretch. 

Veteran captain Drew Moor handed the 
visitors a priceless leg up in the first half, 
the center back lashing home an impres-
sive scissors-kick finish from close range 
after Ottawa failed to clear a corner kick. 

For most of the game it appeared that 
would be the only goal of the night, though 
the hosts saw a penalty-kick appeal waved 
off after Hadji Barry hit the deck in the pen-
alty box after the break. But then Tsubasa 
Endoh turned the screw with a deflected 
finish in injury time, doubling the Reds’ 
aggregate lead to put Fury FC in a deep hole 
as they contemplate a second-leg rally at 
BMO Field next week.

Goals

• 30’ – TOR – Drew Moor

• 90+1’ – TOR – Tsubasa Endoh

Three Things

• The big picture: Ottawa out-passed and 
out-possessed their favored cross-On-
tario counterparts, but were not quite 
sharp enough in either penalty box to 
pull off the upset. Meanwhile it was so-
mething approaching the best-case sce-
nario for TFC, who rested regulars while 
still posting a clean-sheet victory away 
from home. 

• Moment of the match: Endoh’s late 
strike may prove the series backbreaker, 
but Moor’s acrobatic goal deserves to go 
viral. Not bad for a center back, old man!

• Man of the match: With a finish like 
that and a shutout performance at the 
heart of a new-look defense, Drew 
Moor gets the nod. 

MLS/MS

Ottawa Fury 0, Toronto FC 2

O piloto alemão Mick Schumacher, filho 
do heptacampeão mundial de Fórmula 1 
Michael Schumacher, conquistou a sua 
primeira vitória na Fórmula 2 no circuito 
de Hungaroring, em Budapeste.

“Genial. Penso que isso resume bem o 
que aconteceu. É um alívio, depois de 
muita má sorte. Estava sob pressão, pois 

temos um carro de alta performance e os re-
sultados não estavam a corresponder às ex-
pectativas”, disse o jovem piloto, de 20 anos.

Mick Schumacher venceu a segunda 
corrida do passado fim de semana (3 e 4 de 
agosto) em Budapeste, cuja grelha de parti-

da é feita pela classificação inversa da pri-
meira, o que fez com que o alemão, oitava 
na primeira, partisse da ‘pole position’.

“Os pneus degradaram-se e não foi fácil 
manter a liderança, mas consegui a primei-
ra vitória, que me vai dar muita confian-
ça”, disse Mick, não querendo já falar da 
Fórmula 1: “Tenho de ter a certeza de estar 
pronto quando lá chegar”.

Depois deste triunfo, Mick Schumacher, 
que teve na Hungria o apoio da mãe, da 
irmã e da avó, segue no 11.º lugar do cam-
peonato de Fórmula 2, com 45 pontos, 
contra 196 do holandês Nick de Vries, que 
lidera a competição.

JN/MS

Mick Schumacher,
filho de Michael, conquista 
primeira vitória na Fórmula 2

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) 
conseguiu, no passado domingo (4), a 
oitava vitória da temporada no Mundial 
de Fórmula 1, ao vencer o Grande Pré-
mio da Hungria, graças à estratégia de 
duas paragens nas boxes.

Hamilton, que largou da segunda posi-
ção, chegou ao primeiro lugar na 67.ª 
das 70 voltas da corrida no circuito 

de Hungaroring, ultrapassando o holandês 
Max Verstappen (Red Bull), que partira da 
‘pole position’ e liderava desde o início.

O campeão do mundo garantiu, assim, a 
81.ª vitória da carreira, com 17,796 segun-
dos de vantagem para o piloto holandês, 

que se aproximou do segundo lugar do 
campeonato, do finlandês Valtteri Bottas 
(Mercedes), que foi apenas oitavo.

Sebastian Vettel (Ferrari) foi o tercei-
ro classificado, já a mais de um minuto 
do vencedor.

No campeonato, Lewis Hamilton alargou 
a vantagem, tendo agora 250 pontos, con-
tra os 192 de Bottas e os 181 de Verstappen, 
que ainda somou um ponto extra por ter 
conseguido a melhor volta da corrida, com 
1.17,183 minutos, batendo o recorde do cir-
cuito de Hungaroring, fixado em 2004 pelo 
alemão Michael Schumacher.

JN/MS

Fórmula 1
Lewis Hamilton
regressa às vitórias 
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Miguel Oliveira, piloto português KTM, 
quer “fazer boa figura em frente aos pa-
trões” que vão assistir ao Grande Prémio 
da Áustria de MotoGP, na casa da marca 
que faz alinhar o almadense na Tech3.

Oliveira ocupa a 18.ª posição após 
11 corridas do Mundial, com os 
mesmos 18 pontos do 17.º, o fran-

cês Johann Zarco, da equipa de fábrica da 
KTM, e depois de um 13.º lugar no GP da 
República Checa, no domingo passado (4).

Na Áustria o objetivo do piloto luso é ter 
uma boa prestação. “É muito bom ter uma 
espécie de GP caseiro para todos os parcei-
ros, especialmente a KTM e a Red Bull. É, 
definitivamente, uma corrida onde quere-
mos fazer boa figura, até por ser o público 
caseiro e todos os grandes chefes estarem 
lá para nos ver”, avançou o piloto da equipa 
Tech3, a formação satélite da KTM.

Por outro lado, Oliveira considera que 

“é apenas mais um fim de semana de cor-
ridas”, no qual tem de “trabalhar no duro 
para ter uma boa prestação”. “Estamos no 
bom caminho com a nossa mota e quere-
mos continuar assim”, concluiu o piloto de 
Almada, em declarações reproduzidas pela 
assessoria de imprensa da equipa francesa.

O francês Hervé Poncharal, dono da 
Tech3, admitiu que Miguel Oliveira “gos-
tou bastante das novas peças” testadas na 
segunda-feira (5), em Brno, na República 
Checa, e que “já tinham sido usadas pelos 
pilotos de fábrica”, e que “este, mais do que 
qualquer outro, é o local onde” a equipa 
quer “brilhar”.

O GP da Áustria disputa-se no Red Bull 
Ring, em Spielberg, que tem apenas nove 
curvas, sete delas à direita. Na sexta-feira 
(9) disputam-se duas sessões de treinos li-
vres, a qualificação no sábado (10) e a cor-
rida no domingo (11).

JN/MS

Miguel Oliveira quer fazer boa figura 
na Áustria em frente aos patrões
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HORA CANAL

I LIGA PORTIMONENSE BELENENSES 3:30 PM SPORT TV 1

FRANÇA MONACO LYON 2:45 PM beIN SPORTS

TAÇA ALEMANHA UERDINGEN DORTMUND 2:45 PM SPORT TV 3

HORA CANAL

SANTA CLARA FAMALICÃO 11:30 AM SPORT TV 4

GIL VICENTE PORTO 2:00 PM SPORT TV 1

BENFICA PAÇOS DE 
FERREIRA 4:30 PM BENFICA TV

WEST HAM M. CITY 7:30 AM DAZN

BURNLEY SOUTHAMPTON 10:00 AM DAZN

CRYSTAL PALACE EVERTON 10:00 AM DAZN

WATFORD BRIGHTON 10:00 AM DAZN

TAÇA INT.CAMPEÕES ATLÉTICO MADRID JUVENTUS 12:00 AM DAZN

OLYMP. MARSEILLE REIMS 11:30 AM beIN SPORTS

MONTPELLIER RENNES 2:00 PM beIN SPORTS

ANGERS BORDEAUX 2:00 PM beIN SPORTS

SEATTLE SOUNDERS NEW ENGLAND 4:00 PM DAZN, MLS LIVE

COLUMBUS CREW CINCINNATI 7:30 PM DAZN, MLS LIVE

TORONTO FC ORLANDO CITY 
SC 7:30 PM TSN GO / 4, MLS 

LIVE

DALLAS MINNESOTA 
UNITED 8:00 PM DAZN, MLS LIVE

SPORTING KC REAL SALT LAKE 8:30 PM DAZN, MLS LIVE

CHICAGO FIRE MONTREAL 
IMPACT 9:00 PM MLS LIVE

COLORADO RAPIDS SJ 
EARTHQUAKES 9:00 PM DAZN, MLS LIVE

PORTLAND TIMBERS VANCOUVER 
WHITECAPS 11:00 PM TSN GO / 1 / 4, 

MLS LIVE

HORA CANAL

BOAVISTA DESP. AVES 11:00 AM SPORT TV 5

MARÍTIMO SPORTING 1:30 PM SPORT TV 1

RIO AVE VITÓRIA SC 3:30 PM SPORT TV 3

BRAGA MOREIRENSE 4:00 PM SPORT TV 1

LEICESTER WOLVES 9:00 AM DAZN

M. UNITED CHELSEA 11:30 AM DAZN

FRANÇA LILLE NANTES 9:00 AM beIN SPORTS

ATLANTA UNITED NEW YORK CITY 4:00 PM DAZN, MLS LIVE

PHILADELPHIA UNION HOUSTON 
DYNAMO 6:00 PM DAZN, MLS LIVE

DC UNITED LA GALAXY 7:30 PM MLS LIVE, TSN GO 
/ 1 / 4

LOS ANGELES FC NEW YORK RB 10:00 PM MLS LIVE, TSN GO 
/ 1 / 4

HORA CANAL

I LIGA VITÓRIA SETÚBAL TONDELA 3:15 PM SPORT TV 1

TAÇA ALEMANHA ENERGIE COTTBUS BAYERN MUN. 3:45 PM SPORT TV 2

HORA CANAL
ORLANDO CITY SPORTING KC 7:30 PM DAZN, MLS LIVE

MINNESOTA UNITED COLORADO 
RAPIDS 8:00 PM DAZN, MLS LIVE

REAL SALT LAKE SEATTLE 
SOUNDERS 10:00 PM DAZN, MLS LIVE

LA GALAXY DALLAS 10:30 PM DAZN, MLS LIVE
PORTLAND TIMBERS CHICAGO FIRE 11:00 PM DAZN, MLS LIVE

14 AGOSTO MLS

MLS

INGLATERRA

I LIGA

12 AGOSTO

9 AGOSTO

11 AGOSTO

10 AGOSTO

MLS

FRANÇA

INGLATERRA

I LIGA

Jogos na TV

Tampa Bay manager Kevin Cash 
was blunt after the Rays closed 
out a homestand against Miami 
and Toronto with a 3-2 record.

“Not good enough,” Cash 
said after a 4-3 loss to the 
Blue Jays on Wednesday 

(7). “You’ve got to do better than 
that. Where we’re at, we’ve got 
to find ways to win.”

Reliever Brock Stewart allowed 
two hits over four scoreless in-
nings in his Toronto debut as the 
Blue Jays withstood a late Tampa 
Bay rally in a bullpen day.

Tampa Bay was able to main-
tain its one-half game lead for the 
second AL wild card spot over the 
Oakland Athletics, who lost 10-1 
to the NL Central-leading Chicago 
Cubs at Wrigley Field.

The Rays fell to 31-28 at home, a 
major drop-off from last season’s 
51-30 mark.

“We want to be able to win ball-
games here,” Tampa Bay catcher 
Mike Zunino said. “That hasn’t 
been the case. It’s one of those 
things where we need to separate 
ourselves. We need to play good 
baseball here.”

Blue Jays rookie Bo Bichette set 
a team record with a double in 
eight straight games, breaking the 
mark of seven set by Carlos Del-
gado in 2000.

“Let him keep breaking rec-
ords,” Toronto manager Charlie 
Montoyo said. “That’s pretty cool.”

The 21-year-old Bichette also 
extended his career-opening hit-
ting streak to 10 games.

“I’m excited with how I’ve 
played,” Bichette said. “Hopefully 
I continue to play well and con-
tinue to break more records.”

Stewart (1-0), claimed off waiv-
ers from the Los Angeles Dodg-
ers on July 31, followed opener 
Wilmer Font, who gave up one hit 
over 2 1/3 innings.

“Definitely felt good,” Stewart 
said. “It’s been a grind this year for 
me personally in the minor leagues.”

After Tim Mayza allowed Avisail 
Garcia’s RBI single before getting 
the final out in the eighth, Ken 
Giles gave up Zunino’s two-run 
homer in the ninth before finish-

ing for his 15th save.
Lourdes Gurriel Jr., Randal 

Grichuk and Derek Fisher homered 
for the Blue Jays, who were winless 
in their last 10 series (0-9-1) against 
Tampa Bay before taking two of 
three at Tropicana Field. Toronto 
went 7-3 on a 10-game trip.

Rays two-way player Brendan 
McKay (2-2) gave up three runs and 
six hits in five-plus innings. Tampa 
Bay has won nine of its last 12.

Gurriel put the Blue Jays up 1-0 
on a fourth-inning homer. Since 
returning from Triple-A Buffalo on 
May 24, he has homered 19 times 
in 65 games.

Grichuk made it 2-0 on his 19th 
homer off McKay leading off the 
sixth.

Justin Smoak singled to end 
McKay’s day after a career-high 
93 pitches and scored on Fisher’s 
two-run drive off Colin Poche.

Toronto is among the major 
league leaders home runs since 
June 16 with 91.

Limited Play
Cash didn’t rule it out complete-

ly but indicated that the two-way 
McKay won’t be used as a hitter 
except when pitching in NL parks 
because of rotation injuries. AL Cy 
Young Award winner Blake Snell 
(left elbow), Tyler Glasnow (right 
forearm) and Yonny Chirinos (fin-
ger) are all out until at least Sep-
tember. McKay is lined up to start 
next week at San Diego.

Moving Day
The Blue Jays claimed RHP Zack 

Godley off waivers from Arizona 
and designated RHP David Paulino 
for assignment.

Trainer’s Room
Blue Jays: Montoyo said LHP 

Ryan Borucki (left elbow inflam-
mation) was being examined 
Wednesday (7) by orthopedist 
Dr. James Andrews. Borucki has 
appeared in only two games this 
year. … 3B Vladimir Guerrero Jr. 
and 2B Cavan Biggio were both got 
the day off.

SportsNet/MS

Blue Jays withstand late 
Rays rally to hold on for win
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VENDE-SE
Raised Bungalow em Toronto 

Bungalow elevado, recentemente renovado 
numa excelente localização! Com frente em 
pedra e estuque, é composto por 3 quartos +1, 
2 cozinhas, 2 casas-de-banho e uma cave 
acabada com entrada separada. 

Quintal incrível com piscina—mais de 100k 
investidos em melhoramentos de grande 
qualidade.

Inclui: 2 frigoríficos, 2 fornos, máquina de 
lavar loiça, microondas, máquina de lavar 
roupa e secar. 

“LIST” 
POR APENAS 1% AVALIAÇÃO

GRATIS

Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

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

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com



Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be requiredTraining Centre

LOCAL 183

Construction crews at a job site just 
east of Toronto’s Pearson International 
Airport have their work cut out for them. 
For the next two years, they’ll be digging 
a pair of tunnels under Canada’s busiest 
highway at what’s nearly its widest point.

Crews from EllisDon Corp. and the Ca-
nadian arm of Austria-based Strabag 
SE, are in charge of construction on 

the $116.9 million effort to build the twin 
rail tunnels under Ontario highways 401 
and 409. Officials from Infrastructure On-
tario and transit agency Metrolinx were 
at the Toronto job site July 26 to officially 
kick off construction on the project, which 
is part of GO Transit’s multibillion-dollar 
Regional Express Rail (RER) initiative.

Supplementing an existing tunnel wide 
enough for three tracks, the new tunnels will 
extend approximately 175 metres, far enough 
to get them under all 21 lanes that make up 
the 401/409 interchange in Etobicoke. Each 
new tunnel will add a single track, help-
ing GO Transit increase train capacity on its 
Kitchener Corridor.

Along with EllisDon and Strabag on the 
construction side, the consortium taking 
on the job includes of WSP Canada Inc., Dr. 
Sauer & Partners and Amec Foster Wheeler, 
which are responsible for the design.

“Constructing under one of the busiest 
stretches of highway is no easy task, but by 
working with Toronto Tunnel Partners, we 

are excited to use innovative engineering 
techniques for tunnelling that will allow 
us to bring more trains and more service 
to customers faster, giving them the ser-
vice they need to get them to where they 
need to go,” said Stephanie Davies, exec-
utive vice-president for the GO Expansion 
at Metrolinx, in a release.

To build the tunnels, crews are employing 
the sequential excavation method (SEM) — also 
known as the new Austrian tunnelling meth-
od — Metrolinx said. Unlike tunnel boring 
machines, which typically move only forward 
and install concrete segments behind them to 
support the tunnel walls, the SEM technique 
uses excavators or roadheaders to dig out small 
sections that are then stabilized with shotcrete. 
This basic sequence is repeated until the entire 
length of the tunnel is complete.

Along with the tunnels, the multimil-
lion-dollar project includes work on the 
footings and retaining walls that support 
one of the highway ramps above ground and 
the installation of rail signalling and com-
munications infrastructure.

The overall goal of GO Transit’s RER project 
is to transition what is currently a commuter 
rail network into a two-way, all-day rail ser-
vice. Increasing the number of tracks duck-
ing under the 401/409 interchange is one 
critical component.

Work on the tunnel project is scheduled to 
be complete by late 2021.David Kennedy,

On-Site

The Greater Toronto Airports Author-
ity (GTAA) is getting an investment of 
$491,000 from the Government of Canada 
to build an electric vehicle (EV) charging 
station project at Pearson International 
Airport in Mississauga, Ont.

The project will build a new fast-char-
ging hub to support a fleet of electric 
shuttle buses, identify barriers and 

strategies for electric bus adoption and serve 
as a model for airports across the country.

The funding is part of the Government of 
Canada’s $182.5-million investment to build 
a coast-to-coast charging network for EVs 
and support other zero- and low-carbon 
demonstration and deployment projects as 
well as develop binational (Canada and the 
United States) codes and standards, indicates 
a release. Over 800 EV fast chargers are al-
ready built or being planned, with hundreds 

more expected over the next two years.
Through Budget 2019, a further $130 

million is being invested in charging infra-
structure, and a new incentive, worth up 
to $5,000, is available for Canadians who 
purchase or lease an eligible electric or hy-
drogen-fuelled vehicle, adds the release.

“As the largest airport in the country 
and an important contributor to Canada’s 
economy, Toronto Pearson appreciates this 
significant investment in clean technology 
and electric vehicle innovation,” said Pat 
Neville, vice-president, airport develop-
ment and technical services, GTAA.

“This project compliments Toronto 
Pearson’s ambitious overall environment-
al goals as we continue to plan, prepare 
and build to be an airport that our passen-
gers and the country can count on.”

Daily Commercial News

Ontario’s Minister of Transportation 
Jeff Yurek and Minister of Infrastructure 
Monte McNaughton are calling upon the 
federal government to commit its support 
for the Ontario Line, a new line for the 
Toronto subway which they say will pro-
vide better connections and reduce travel 
times across the city.

The project would create relief on the 
Yonge Line that will enable the Yonge 
North Subway Extension into Mark-

ham and Richmond Hill.
It would also provide an east-west and 

north-south travel route from the Ontario 
Science Centre all the way to Ontario Place.

The province nominated the Ontario Line 
for federal funding in May 2019 and is look-
ing to work with the federal government 

through the summer to secure conditional 
federal support for the project while work is 
done on the full business case analysis, states 
a government release issued June 3.

The Ontario Line subway — which will 
cost an estimated $10.9 billion and could be 
open by 2027 — builds on the existing plans 
for the Downtown Relief Line South and 
will provide connections to other transit 
and transportation options like GO Transit, 
streetcars, bus routes and major roads.

According to the Ministry of Transporta-
tion, the 15-kilometre Ontario Line will be 
longer and more effective — and open sooner 
— than the Downtown Relief Line South and 
have 30 per cent more capacity and more 
frequent trains than the current Yonge Line.

Daily Commercial News

New EV charging hub slated 
for Toronto Pearson Airport

Ontario calls on feds for 
Ontario Line funds

Work starts on major Ontario 
rail project that requires 
tunnelling under 21 lanes of 
Hwy. 401 interchange
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

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

Centenas de milhares de norte-ameri-
canos procuram o México para viagens 
de recreio, em particular nos meses de 
inverno. De Toronto, um voo de poucas 
horas deixa-nos num país com uma lon-
ga costa marítima, que oferece praias de 
branca areia macia e mar em tons de azul 
turquesa e verde esmeralda. 

Na minha primeira estadia na costa 
da chamada Riviera Maya, gostei de 
conhecer nas praias de águas mor-

nas e transparentes, os recifes de corais 
onde se podiam observar peixes multico-

lores. Um santuário de tartarugas, muito 
próximo do hotel, atraía-nos pelo que re-
presenta de um mundo selvagem e puro 
que devemos tentar preservar.  

Mas acho que não se deve ir ao México 
somente para conhecer as praias. É um 
país com uma história e civilizações bas-
tante antigas, com mais de 10 000 anos, 
bem anteriores à chegada dos conquis-
tadores espanhóis, como nos provam os 
muitos vestígios encontrados.

Escolhi, nessa viagem, reservar algum 
tempo da minha estadia para visitar duas 
cidades arqueológicas famosas: Cobá, 
no estado de Quintana Roo, abandonada 
quando os espanhóis chegaram no século 
XVI; e Chichén Itzá, a mais famosa do país, 
datada do século VII, no estado de Iúcatan. 

 Cobá impressiona mais pelo que se adi-

vinha estar ainda enterrado e por desco-
brir, do que por aquilo que já foi escavado 
pelos arqueólogos. Subi com alguma difi-
culdade os 42 metros de uma das maiores 
pirâmides existentes no país, quase perdi-
da na floresta densa e pujante que ali tudo 
acaba por conquistar. Foi uma boa prepa-
ração para a segunda visita. 

Sabe-se que Chichén Itzá foi uma das 
maiores cidades dos Maias, centro religio-
so de grande relevância até ser conquis-
tado pelos Toltecas no ano 1 000. O local 
foi declarado património da UNESCO em 
1988 e, em 2017, considerada uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Moderno.

Fiz a excursão de autocarro, a 11 de dezem-
bro, sem me ter apercebido que era véspera 
de um feriado muito especial para o povo 
mexicano – dia de Nossa Senhora de Gua-
dalupe, padroeira da América Latina. Carros, 
carroças, bicicletas e muita gente a pé ocu-
pavam a estrada de uma só via, obrigando o 
autocarro a seguir em marcha lenta. Os pe-
regrinos dirigiam-se à igreja mais próxima 
da sua localidade, para prestar homenagem à 
virgem de pele escura que, em 1531, se acre-
dita ter aparecido a um pastor indígena. 

Ao chegar à cidade esqueci rapidamente 
as muitas horas da viagem. Ela ocupa um 
espaço de cerca de cinco quilómetros qua-
drados com várias construções arrojadas 
como o El Caracol ou Templo de Vénus, 
a Colunata Oeste ou a Grande Quadra de 
Jogos, datada de 1300 A.C. Mas o que toda 
gente deseja é subir à pirâmide Kukulkán, 
o templo da Serpente Emplumada, ex-li-
bris de Chichén Itzá. Este templo terá sido 
construído sobre um cenote sagrado (um 
poço causado pela queda de um meteorito) 
cujas águas tinham poderes curativos, por 
vezes usado para sacrifícios humanos. 

É muito especial entrar no interior da pi-
râmide e depois olhar do cimo tudo ao nosso 
redor. Como os milhares de turistas que vão 
àquele lugar sagrado, também eu senti admi-
ração pelos conhecimentos ali demonstrados 
sobre arquitetura e astronomia, ainda hoje 
inexplicáveis, que provam a existência de 
povos de civilização avançada. Compreendi 

a razão por que alguns acreditam ter havido 
contacto com seres extratraterrestres.

Foi apenas no século XIX que Chichén Itzá 
foi descoberta por estudiosos norte-ameri-
canos. Muitos dos tesouros desenterrados 
foram levados para os EUA, encontrando-se 
a maioria no Museu Peabody de Arqueologia 
e Etnologia da Universidade de Harvard.  

O México continua a ser um país com 
tesouros por descobrir como provam re-
centes achados – duas novas pirâmides 
dentro da própria Kukulkán e uma gruta 
nas redondezas. 

Vale a pena ir ao México pelas suas 
praias de grande beleza, quer no Golfo do 
México, quer na costa do Pacífico. Passar 
mais algum tempo para conhecer a cultu-
ra pré-hispânica é uma mais-valia que não 
deve ser desperdiçada.

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 
deductible”).
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Tesouros no México
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Riviera Maya

Chinchen Itza
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Celebramos a alegria no 

Toronto Caribbean Carnival 2019

Esta semana:

Apreciamos a arte milenar que marca 
o corpo humano pelo

tatuador Ricardo Souza
Vibramos com o ritmo da música de 

Alceu Valença
Relaxamos no fascinante e belíssimo

Bluffer’s Park
Sentimos o gosto da tradição numa fatia de

Bolo de Ançã
E continuamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais

Domingo, entre as 10h e o meio-dia
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Os grandes fluxos de água doce, que 
fluem pela superfície da Terra, movimen-
tam-se principalmente graças à gravi-
dade. As suas nascentes podem ser de 
águas de chuvas, de degelos ou de fon-
tes de águas subterrâneas emergentes. 
Por vezes identificar a nascente de um rio 
é tarefa difícil, quando muitas pequenas 
nascentes, fontes, riachos ou ribeiras se 
vão juntando, serpenteando por entre as 
rugas da Terra, deixamos de ter certezas 
sobre o sítio onde podemos dizer que co-
meça determinado rio. Geralmente con-
sidera-se a nascente do rio, aquela que 
mais longe se encontra da foz ou aquela 
em que o manancial de água é maior à 
partida. Como uma teia, ou rede viva, to-
dos os pequenos cursos de água vão con-
fluindo, juntando-se para fazerem parte 
de um corpo maior.

Os rios ao longo dos seus percursos 
em direção a oceanos, mares, la-
gos, outros rios ou até desapare-

cerem engolidos novamente pela terra, 
não são só fluxos de água essencial à vida; 
arrastando sedimentos, matéria orgânica, 
animais, plantas, sementes, nutrientes, 
servindo de vias de deslocação a peixes, 
insetos, répteis e outros animais, servindo 
de habitats a milhões de diversos seres, os 
rios são dos expoentes máximos de pro-
moção de vida. Além de tudo o exposto, e 
ainda assim incompleto, os rios são tam-
bém reguladores de clima, de humidade 
do ar, dos solos nas suas margens e ime-
diações, e escultores da paisagem.

Para o Homem, os rios estiveram na sua 
vida desde o alvorecer da sua existência. 
Desde as pequenas comunidades primiti-
vas de hominídeos, dependentes dos rios 
para a sua alimentação, proteção, higiene 
e habitação, até às antigas grandes civiliza-
ções como o Antigo Egito ou Mesopotâmia.

Nos mais antigos escritos e histórias 
surge a referência do rio que nascia no 
Éden e se dividia em quatro outros rios, 
de seus nomes Tigre, Eufrates, Ghion e 
Pison. Dos dois primeiros sabemos ain-
da hoje a sua localização, exatamente 
por isso essa zona se chamava Mesopo-
tâmia – terra entre rios. 

Percebendo o Homem a importância 
dos rios, não é por acaso que estes estão 
em todo o imaginário, tradições reli-
giosas e rituais. Desde os rios do Paraí-
so, passando pelo batismo cristão ou a 
purificação procurada no Ganges pelas 
diversas religiões do subcontinente In-
diano, eles estão presentes como fontes 
de vida, energia e libertação.

Os rios servem o Homem em milhen-
tas coisas: para definir fronteiras, como 
vias de transporte, usar energia dos 
seus fluxos para moer cereais e produzir 
energia elétrica, água para beber e re-
gar e, infelizmente, para se desfazer dos 
seus lixos e efluentes poluídos.

Percebendo a importância que os rios 
têm para a nossa existência e da vida na 
Terra com certeza teremos atitudes e 
sensibilidades diferentes quando pre-
tendermos tirar partido deles.

A poluição nos rios aliada às altera-
ções climáticas, também elas resultado 
de ações humanas inconscientes, podem 
comprometer a vida de milhões de seres. 

Quando despejamos algo num rio, quan-
do atiramos lixo num rio, quando altera-
mos o seu curso, quando usamos egoistica-
mente a sua água não pensando naqueles 
que precisam dela mais abaixo, quando 
criamos barreiras intransponíveis a ani-
mais que dependem do rio para migrar, 
estamos a destruir-nos a nós próprios.

Se num dia quente de verão queremos 
continuar a mergulhar nas águas frescas 
de um rio translúcido de montanha e des-
frutar da sua energia retemperadora da 
alma, só o poderemos conseguir respei-
tando e admirando a natureza.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva
Rios – As Artérias da Terra
Se considerarmos a água como o sangue da vida na Terra, 
os rios serão as suas artérias.

419 a 15 de agosto de 2019www.mileniostadium.com MILÉNIO |  AMBIENTE



MILÉNIO |  PORTUGAL GREEN WALKS

If you are not used to walking for several hours, day after day, planning ahead 
to prepare yourself for the Camino de Santiago will make the experience more 
enjoyable. The terrain is varied and presents some challenges – granite cobbles-
tones, I’m looking at you – and though extremely rewarding, the Camino can be 
physically demanding.
If you’re thinking of embarking on this incredible adventure, read on for our top 
tips to help you get fit beforehand and know what to expect while you’re on the 
Way of St. James. 

www.portugalgreenwalks.com

10 tips to help you prepare 
FOR THE CAMINO DE SANTIAGO

GET A PAIR OF 
WALKING POLES
Once you’ve mastered the techni-
que of walking with two poles, 
you will probably never look back! 
When used correctly, they save you 
energy by propelling you forward 
and help distribute the effort more 
evenly throughout your body. They 
take a lot of pressure off your back, 
knees and hips and you can even 
rest against them when you need a 
brief pause or stretch. 

LEARN SOME 
PORTUGUESE AND SPANISH
The Portuguese Camino takes 
you through some very rural par-
ts of northern Portugal and Spain. 
Although local people will be ac-
customed to seeing pilgrims pas-
sing through their villages, they 
may not speak your language.
The last tip is learning just the ba-
sics of greetings and asking for di-
rections, things in shops and res-
taurants and help if you need it will 
make you feel more confident and 
go a long way towards warming 
the hearts of the people you meet. 

WEAR IN YOUR WALKING 
SHOES
Because of these uneven and at 
times unforgiving surfaces, you 
will need a decent pair of walking 
shoes or boots that are ideally 
well-cushioned, lightweight, wa-
terproof and breathable, as well 
as good quality walking socks 
with no seams.
If you need to buy new footwear 
for this journey, make sure you 
give them plenty of use befo-
rehand to avoid blisters.

CONSIDER CONSULTING 
A SPECIALIST

If you haven’t done much phy-
sical exercise for a long time or 
have problems with any part of 
your body, talk to a health pro-
fessional or fitness trainer to get 
specific advice on how to pre-
pare for the Camino de Santiago 
and protect yourself from injury.

LEARN SOME 
STRETCHING EXERCISES
Prime your body before setting 
off each day to loosen joints and 
wake up your core muscles by 
doing a series of simple stretching 
exercises. When you reach your 
destination for the day, don’t for-
get to do some further stretches 
to unwind and help your body re-
lax and recover.

BUILD UP YOUR STAMINA
If you’re not already fit and active, it’s a good idea to start your training seve-
ral months ahead if possible. This way, you can gradually increase your fit-
ness levels and the distances you can cover. Set yourself a target of walking 
an average of 2 hours per day for at least 2 months prior to your Camino.
Once you are able to cope with full day walks, the next step is to try to fit in 
some multi-day walks to get your body used to the challenge.

PRACTICE WALKING WITH YOUR GEAR
Even if you are using a luggage transfer service for the bulk of your belon-
gings, you will need to be careful not to overload your day pack. Water is 
likely to be the heaviest item you carry and it’s important to stay hydrated but 
other stuff should be limited to daily essentials.
Test the weight of what you think you need and see what you can do without 
or put in your transferred luggage.

GIVE YOURSELF PLENTY OF TIME TO DO 
THE CAMINO DE SANTIAGO
While you may be able to walk an average of 5 km an hour on a relatively 
short, flat route at home, many people manage far less than this on the Ca-
mino de Santiago. Rest stops and pausing to notice or photograph your sur-
roundings are likely to slow you down to around 3.5 km an hour or even less.
When the days are shorter, you will need to make sure you set off early 
enough to reach your destination well before dark at a comfortable pace. 
Otherwise, it may be a better idea to reduce the distance you intend to cover 
each day so that you stay within your physical limits.

WORK ON YOUR CORE MUSCLES
Strengthening the core muscles around your abdomen will take pressure off 
your back, especially when you are tackling hills. It’s a good idea to do some 
yoga, Pilates or other core strength training exercises before and during 
your Camino.

PRACTICE HIKING ON DIFFERENT TERRAINS
The Portuguese Camino is a mixture of tarmac roads, gravel, grass and dirt 
tracks, old stone roads, cobbled roads, sandy trails, narrow footpaths, pave-
ments and wooden boardwalks.
Whichever route you take, there will be some hills so practice walking up 
and downhill to get your muscles used to the strain.
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MILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

Os Expensive Soul juntaram-se em 1999, 
em Leça da Palmeira, no concelho de 
Matosinhos. “B.I.”, “Alma Cara”, “Uto-
pia” e “Sonhador” marcam já 20 anos de 
carreira que estão a ser celebrados com 
um novo álbum. Prometem fazer história 
a 23 de novembro, dia em que assinalam 
o seu 20.º aniversário com aquele que 
vai ser o seu maior concerto em pleno 
Altice Arena.

Milénio Stadium: 20 anos de carreira que 
vão ser comemorados no Altice Arena.

Expensive Soul: Sim, dia 23 de novembro. 
Estamos a preparar um concerto muito es-
pecial, ainda estamos naquela pré-epoca, a 
construir o espetáculo - vai ser um concer-
to de uma vida, de 20 anos, sem dúvida.

MS: “A Arte das Musas” é o quinto traba-
lho do grupo. Um misto de novidades e 
celebração?

ES: É, eu acho que sim. É o culminar dos 
20 anos e é também o quinto disco de ori-
ginais. Calhou ser assim, não foi pensado 
porque o disco já era para ter saído há uns 
anos e foi atrasando. Mas sim, estamos 
num ano de celebração, estamos num ano 
de muitas novidades também para nós: 
estamos a montar o espetáculo novo, esse 
espetáculo do Altice Arena e os do verão 
são completamente diferentes. Estamos 
muito felizes com este quinto disco.

MS: E porquê esta escolha dos singles 
“Limbo” e “Amar é que é Preciso”?

ES: Basicamente foram as que ficaram 
prontas primeiro. Acho que teve a ver com 
isso e também sabíamos que eram canções 
fortes. Mas vêm mais aí!

MS: Neste trabalho podemos sentir tudo o 
que vocês já fizeram anteriormente? 

ES: Eu acho que é um trabalho diferente, 
acho que conseguimos reinventar e vai 
à semelhança da sonoridade Expensive 
Soul, mas acho que conseguimos ir a ou-
tros mundos. 
É um disco muito mais pensado ao vivo 
para esta megabanda que temos. Mas sim, 
é um quinto disco, é uma reinvenção. É 

um disco que nós sentimos que é o melhor 
que nós conseguimos dar até agora.

“A Arte das Musas” é o ál-
bum mais recente e mais 
curto do que o habitual, mas 
mais eficaz e transborda  Ex-
pensive Soul em cada nota.  
Em modo de celebração, 
mais abrangente e com novi-
dades o disco  vai da soul ao 
funk, não esquece o hip hop, 
e consegue manter o recon-
hecido ADN da banda.

MS: E porquê só nove temas neste novo 
trabalho?

ES: Porque os outros discos eram todos mui-
to grandes, tinham 16/17 músicas e é cada vez 
mais difícil conseguirmos tocá-las ao vivo, e 
então resolvemos fazer uma coisa mais curti-
nha, mais incisivo, com as músicas que real-
mente valiam a pena estar no disco.

MS: E a capa deste trabalho? É uma super 
capa!

ES: É uma super capa, de um super pintor 
português que é o João Paramés. Nós vimos 
as pinturas dele, ainda antes de ter a ideia 
que ele viria a trabalhar connosco, e ficá-
mos apaixonados. Achámos que as cores 
dele tinham tudo a ver com a nossa música 

e na altura falámos, até foi numa viagem 
para um concerto, íamos de carro: “E se 
tentássemos o João?”. E foi, foi espetacular. 
É juntar a arte no pleno. Acho que tem tudo 
a ver, a cena da pintura com a música, re-
flete as cores das músicas. Tem tudo a ver.

Com um estilo único em Por-
tugal, Demo e New Max têm 
vindo a conquistar gerações, 
prémios, lugares cimeiros 
nas tabelas de vendas e 
tops de airplay nas rádios. 
Expressam neste novo disco 
a vontade permanente de se 
reinventarem.

MS: Planos para esta tour deste novo 
trabalho?

ES: Temos imensos concertos, estamos 
com uma agenda super preenchida até no-
vembro, vamos estar por todo o lado ba-
sicamente, por Portugal inteiro. Portanto, 
estejam atentos.

MS: E ir ao Canadá?

ES: Estamos à espera do convite. Queremos 
muito ir, temos muita coisa para vos mostrar. 
A banda vale a pena, vale a pena comprarem 
este concerto malta!

MS: Convido-vos agora a deixarem uma 
mensagem para os nossos leitores.

ES: Que continuem a apoiar os Expensive 
Soul, nós estamos muito gratos, abençoa-
dos, sentimos que temos sido muito ama-
dos pelas pessoas. 20 anos a fazer música 
portuguesa, é uma celebração muito gran-
de e queremos muito ir ao Canadá. Ouçam 
“A Arte das Musas” que é um disco que 
vale a pena mesmo (risos).

Paulo Perdiz/MS

Expensive 
Soul
20 anos 
de Soul, Funk e Hip Hop
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Danny Trejo, um ator americano que atuou 
em diversos filmes de Hollywood tais como 
Grindhouse, Predators e Machete, protago-
nizou um verdadeiro ato heroico na passada 
quarta-feira, dia 7 de agosto.
Apesar dos seus papéis na sétima arte serem, 
maioritariamente, de vilões, na vida real o 
ator parece preferir o outro lado. Depois de 
assistir a um acidente automóvel na área de 
Sylmar, em Los Angeles, que resultou no ca-
potamento de um veículo, Danny não conse-
guiu ficar indiferente. Ao perceber que den-
tro do carro se encontrava um bebé, decidiu 
meter as mãos “na massa” e, juntamente 
com um jovem que também se encontrava 
no local, conseguiu salvar a criança.
“Havia um bebé dentro do carro e uma avó. O 
que salvou a criança foi o banco do carro, graças 
a Deus”, disse o ator de 75 anos à ABC News.
Num vídeo captado após o acidente, Trejo 
afirma que “tudo de bom que acontece co-
migo é resultado direto de eu ter ajudado ou-
tra pessoa. Tudo!”.

Kika

Netinho, um conhecido músico de axé brasileiro, pregou 
um grande susto a todos os seus fãs e seguidores na passada 
quarta-feira (7).
Num vídeo publicado na sua conta de Instagram, Netinho 
informou os fãs que fez um cateterismo e que foi obrigado a 
colocar um stent (uma endoprótese expansível, caracteriza-
da como um tubo perfurado que é inserido num conduto do 
corpo) e que se sentia bem, apesar de ainda meio “grogue” 
por conta da anestesia geral. Prometeu ainda, mais tarde, 
fazer um novo vídeo onde explicará tudo sobre este procedi-
mento a que foi sujeito.
“Foi tudo ótimo, graças a Deus e aos médicos. Nada Como Vi-
ver!”, escreveu o cantor, que foi operado no Hospital Sírio-Li-
banês, um complexo hospitalar brasileiro considerado um dos 
mais importantes centros médicos da América Latina. 
Antes de ser internado, o cantor já havia dito que se encontrava 
a realizar uma série de exames de check-up neste hospital. “Já 
tenho quatro (stents): coloquei dois em 2015, dois em 2016 e ago-
ra quem sabe mais um. Quase um Robocop”, brincou Netinho, 
mesmo antes de saber se teria de passar por esta cirurgia ou não.
Desejamos rápidas melhoras a este cantor que fez parte da 
infância e adolescência de muitos de nós!

FORA DAS REDES SOCIAIS
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UM HERÓI NA VIDA REAL
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QUE GRANDE SUSTO!

SARA CARBONERO

Será que o casamento está para breve?
Foi depois de Kylie e Travis terem sido vistos e fotogra-
fados por paparazzis a embarcar num avião privado no 
aeroporto de Van Nuys, “acompanhados” de um vestido 
branco que começaram a surgir rumores de que o casal 
poderia estar perto de trocar alianças. Para além disso, 
também o cantor levou, na bagagem, um fato.
Esta não é a primeira vez que os rumores vêm ao de cima, 
muito por culpa de, em 2018, Travis se ter referido a Ky 
como “esposa” durante um espetáculo da Astroworld 
Tour, e também por causa dos enormes e luxuosos anéis 
que Kylie usa. Parece que a mamã de Stormi Webster 
apenas adora diamantes. Não a podemos julgar, certo?
Vamos aguardar pelos próximos desenvolvimentos. Fi-
quem atentos!

A jornalista espanhola Sara Carbonero tem vivido um verdadeiro 
pesadelo nos últimos tempos. Dias depois de ficar a saber que o 
marido, Iker Casillas, tinha sofrido um enfarte do miocárdio, a 
jornalista teve uma outra péssima notícia: tem cancro nos ovários.
Depois da operação de extração do tumor maligno a que foi sub-
metida no passado dia 21 de maio, seguem-se os tratamentos. 
Apesar disso, Sara parece ter a arma perfeita para combater to-
das as adversidades que lhe vão surgindo na vida: o sorriso. “O 
teu foco determina a realidade”, escreveu na legenda de uma foto 
partilhada na sua conta de Instagram.
Sara Carbonero revelou ainda que o cancro mudou a sua forma 
de ver e de estar na vida.  “De repente, as coisas mais banais e 
quotidianas do mundo deixaram de ser momentos únicos e má-
gicos, muitos problemas desapareceram repentinamente. Porque 
a vida é assim, uma mudança constante, um presente precioso, 
mas envenenado. Uma rosa com espinhos, como a que o meu filho 
me trouxe esta manhã do Martin Park para a cama”, escreveu, na 
legenda da foto da rosa.
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A nova estrela da SIC deixou o seu colega e 
“vizinho” Cláudio Ramos no comando d’O 
Programa da Cristina enquanto partiu de fé-
rias para um local paradisíaco, bem próximo 
de Portugal. Apesar de ter apanhado o avião 
no passado dia 3 de agosto, a apresentadora 
das manhãs da SIC deixou o lugar para onde 
viajava no segredo dos deuses. Entretanto já 
ficámos a saber que o destino escolhido para 
o merecido descanso foi a ilha de Formente-
ra, a mais pequena das ilhas Baleares de Es-
panha, no Mar Mediterrâneo.
Ruben Rua, que já foi apontado como pos-
sível romance de Cristina Ferreira, curiosa-
mente, também se encontra no mesmo des-
tino a passar férias.
“Felicitá”, escreveu a apresentadora na legen-
da de uma foto onde surge muito sensual, sen-
tada num barco de fato de banho branco.
Alugar um barco semelhante ao que Cristina 
partilhou na imagem, em Formentera, pode 
custar cerca de 420 euros por dia. Coisa pou-
ca. As últimas férias da apresentadora foram 
em abril, nas Ilhas Turcas e Caicos, tendo 
demorado mais de 24 horas para lá chegar. 
Nada do que é bom chega depressa nem sem 
esforço, não é verdade?

CRISTINA FERREIRA
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Más notícias para os fãs de Channing Tatum. Parece que 
o ator de 39 anos pretende fazer uma pausa nas redes 
sociais, por tempo indefinido.
“Vou fazer uma pausa e sair das redes sociais por um 
minuto. Tenho tentado ficar inspirado e criar novamen-
te. E para ser honesto não sinto, ou pelo menos não me 
tenho sentido muito criativo nas redes sociais nos últi-
mos dois anos. Vou viver no mundo real por um tempo 
e fora do meu telemóvel”, disse o ator aos seus 17,4 mi-
lhões de seguidores.
A estrela de Magic Mike tranquilizou, no entanto, os 
fãs com a promessa de um possível retorno: “Provavel-
mente vou voltar, mas, se o fizer, quero ter uma direção 
ou um ponto de vista claro do porquê de eu estar aqui e 
do que estou a transmitir para o mundo. Adoro-vos! Até 
daqui a pouco!”
O artista junta-se assim a celebridades como Selena 
Gomez e Demi Lovato que tomaram a mesma decisão.
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Sejamos sinceros: nem sempre há tema, seja para começar ou para dar seguimento 
a uma conversa. Sem problema: eu estou aqui para vos ajudar! Considerem estes 
15 factos verdadeiros “ice breakers”! Mas atenção: há sempre hora e lugar para os 
usarem… por favor não comecem a “atirar” estas curiosidades para o ar se o am-
biente não se proporcionar - será pior a emenda que o soneto!

• O português é hoje a sexta língua mais falada no mundo - existem mais de 240 mi-
lhões de falantes desta língua tida como  oficial em nove países.

• Ao contrário do que se possa pensar, a poluição é responsável por mais mortes anual-
mente do que o tabaco. 

• Em média, o cabelo humano cresce 950 km durante toda a nossa vida. 

• Um humano pesa mais ou menos o equivalente a um milhão de formigas. Mas se jun-
tarmos todas as formigas do mundo (cerca de um milhão de biliões) elas pesarão qua-
se tanto como todos os humanos juntos! Incrível!

• Os flamingos não nascem cor de rosa - são originalmente brancos e só ganham essa 
cor por comerem muito camarão!

• Mais de 480 milhões de pessoas de todo o mundo já jogaram o famoso jogo de tabu-
leiro Monopólio.

• As libelinhas têm uma visão 360º - quer isto dizer que conseguem ver em todas as 
direções, ao mesmo tempo.

• Se somarmos os lados opostos dos dados chegaremos sempre ao número sete.

• Na Mauritânia a escravatura apenas foi banida em 2007. O Global Slavery Index esti-
mou que, apesar da proibição, ainda existiam 43 mil pessoas vítimas de escravatura 
nesta nação africana em 2016.

• Os tubarões, que tecnicamente nunca dormem, têm oito sentidos - os humanos têm cinco.

• As Bahamas são o único país do mundo com uma estação de correios subaquática.

• Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra.

• Hipopotomonstrosesquipedaliofobia, um neologismo de origem desconhecida, é 
uma doença psicológica que se caracteriza pelo medo irracional (ou fobia) em pro-
nunciar palavras grandes ou complicadas. Esta palavra foi criada por brincadeira mas 
acabou por ser bastante divulgada na internet.

• A capital de Portugal, Lisboa, é mais antiga do que Roma, mais precisamente quatro 
séculos.. É,  aliás, a segunda capital europeia mais antiga, antecedida de Atenas.

• Lembram-se do Bo, o cão do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama? Este 
cão não foi “escolhido” ao acaso! O Bo é um cão de água português e é considerado 
“hipoalergénico”, sendo recomendado a pessoas com alergia ao pêlo dos animais ou 
com problemas respiratórios, como é o caso de uma das filhas de Obama.
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-Kika

459 a 15 de agosto de 2019www.mileniostadium.com



Estou aqui sentada, depois de uma re-
feição bem feita. Polenta crocante com 
cogumelos e uma taça de vinho bran-
co gelado, do tipo que fica difícil não 
se deliciar em pleno verão de Toronto. 
Após um dia intenso de trabalho, estou 
eu aqui sozinha sentada nessa mesa de 
restaurante.  Um restaurante charmoso 
e cheio de casais ou grupos de amigos 
à minha volta. Coincidentemente, hoje é, 
segundo os Maias, um dia para se medi-
tar e colocar os objetivos em suas inten-
ções através dos pensamentos.

E começo a refletir sobre o fato de 
que alguns anos atrás eu tinha um 
verdadeiro pânico de estar sen-

tada saboreando uma refeição sozinha. 
Chegava ao ponto de comer sem masti-
gar direito só para sair logo de lá. Hoje 
aprendi a lidar um pouco melhor com 
esse sentimento, pois estou percebendo 
as diferenças entre solitude e solidão.

Muitas pessoas sentem verdadeiros ca-
lafrios só de pensar em estarem sozinhas 
num cinema, restaurante, ou até na acade-
mia. Pasme! Já conheci pessoas que sentem 
pavor de malharem sozinhas. Será que o 
fato de estarem a sós  seria uma forma de se 
perceberem a si mesmas? E porque perce-
ber a si mesmo gera tanto conflito e medo?

A necessidade de outras pessoas para se 
sentirem completas é algo muito comum na 

nossa sociedade, principalmente a ocidental. 
Mas vamos entender a diferença entre 

solitude e solidão. 
A solitude, segundo o dicionário, “é o 

estado de privacidade de uma pessoa, não 
significando, propriamente, estado de so-
lidão”. Já a solidão, “é um sentimento no 
qual uma pessoa sente uma profunda sen-
sação de vazio e isolamento”.

Conheço muitas pessoas cheia de amigos, 
conhecida por todos os cantos, mas que, no 
fundo,  sentem um estado de profundo va-
zio. Porém, estar sentada no restaurante sa-
boreando uma bela polenta e vinho branco 
gelado não faz de mim uma pessoa sozinha. 
Aliás, esse momento faz de mim uma pessoa 
experimentando o estado de solitude, que é 
fundamental para o amadurecimento.

Precisamos perceber os pensamentos, 
de entrar em contato com um eu que não 
enxergamos na correria do dia a dia, os 
monstros internos, a criança que ainda 
mora dentro do nosso ser e, assim, a gen-

te começa a adquirir uma coisa chamada 
“independência”. 

Não acho que devemos nos isolar do 
mundo para aprendermos a conviver com 
o nosso eu, a proposta definitivamente 
não é essa, afinal, vivemos em sociedade e 
precisamos uns dos outros para crescer. O 
exercício que procuro fazer comigo mes-
ma é a autoanálise. Identificar se me sinto 
desconfortável por não ter o celular na mão 
quando não sei o que falar ou por não ter al-
guém para ser a minha bengala da auto su-
ficiência. O fato é que estar sozinho é uma 
ótima oportunidade para a gente se tornar 
nossos próprios melhores amigos.

Quer melhor amigo do que aquele que 
mora dentro da gente? 

Como diria um cantor e compositor bra-
sileiro, Lobão, “As cortinas transparentes 
não revelam, o que é solitude, o que é soli-
dão”. Então abra essa cortina, identifique 
suas diferençås e aproveite a delícia que é 
ter um momento só seu.

MILÉNIO |  SAÚDE 6 BEM-ESTAR

1325 St Clair Ave W, Toronto  |  416-535-1924  |  flightstoportugal.ca
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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

A Solitude e Solidão 

C
ré

di
to

s:
 D

R

Adriana Marques
Opinião

9 a 15 de agosto de 201946 www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  SAÚDE E BEM-ESTAR

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Sim, comer pode sem dúvida ser um vício. Mesmo que não tenhamos noção disso! 
A Universidade de Michigan levou a cabo uma investigação que tinha como objeti-
vo perceber a alimentação “viciada” de 504 pessoas. A pesquisa foi feita em duas 
fases: na primeira participaram 120 estudantes universitários. Foi-lhes solicitado 
que classificassem 35 alimentos diferentes e considerados “problemáticos”, recor-
rendo à Yale Food Addiction Scale.

De seguida, foi-lhes apresentada uma série de imagens de alimentos e estes deveriam 
identificar aqueles com os quais tinham mais problemas, tais como comer em excesso ou 
ter a “incapacidade” de parar de comer.

Na segunda etapa os investigadores pediram a 384 voluntários da comunidade que 
classificassem os mesmos 35 alimentos numa escala de 1 (nada viciante) a 7 (extrema-
mente viciante).

Os resultados não causaram grande surpresa: os alimentos apontados como “culpa-
dos” dos maiores vícios eram aqueles que apresentavam uma maior concentração de 
gorduras e açúcares, industrializados e/ou processados. 

Curiosos em saber alguns dos alimentos que mais nos viciam, de acordo com esta pesquisa? 

Carne

Há quem sinta muita necessidade de comer carne se estiver algum tempo sem a con-
sumir: isto acontece porque a mesma contém hipoxantina, um estimulante semelhante à 
cafeína que nos faz sentir satisfeitos. 

Gomas

As gomas fazem parte do grupo dos alimentos altamente processados e contêm um 
elevado teor de açúcar e/ou gordura.

Cereais de pequeno-almoço

É muito comum que este tipo de alimento tenha um efeito “hiperpalatável”, que nos 
leva a uma “falsa” sensação de felicidade quando o ingerimos. Algumas variedades inte-
grais também têm a capacidade de produzir esse efeito.

Pipocas 

Sim, aquelas pipocas, doces ou salgadas, aparentemente inofensivas - afinal, é só mi-
lho, não? Não! Carregadas de manteiga e/ou açúcar, este “snack” é realmente viciante… 
sobretudo se estivermos com ele à frente da TV!  

Pão

A ingestão de alimentos viciantes equivale a uma grande quantidade de calorias que 
causam desequilíbrios do nível de açúcar no sangue. Tal pode resultar em desejo de in-
gestão de hidratos de carbono.

Queijo

Com este confesso que fiquei um pouco surpresa! Este alimento está na lista pois con-
tém opióides, tais como caseínas e casomorfinas.

Refrigerantes

Um grande número de refrigerantes presentes no mercado contêm cafeína na sua 
composição que, como sabemos, é altamente viciante.

Muitas bebidas com gás contêm também corantes, ácido fosfórico e muito açúcar ou 
xarope de milho rico em frutose.

Gelado

Os investigadores Kyle S. Burger e Eric Stice, do Instituto de Pesquisa de Oregon (EUA),  
mostraram um desenho de um milkshake a 151 adolescentes de forma a medir os seus de-
sejos antes mesmo de lhes entregarem um para consumo.

Através da medição da atividade no centro de prazer do cérebro enquanto consumiam 
a bebida, os investigadores perceberam que os participantes que tinham consumido mui-
tos gelados nas semanas anteriores não ficaram tão animados por consumir o milkshake 
quanto os que não o tinham feito. 

Da mesma forma que ocorre com o uso de drogas pesadas, os adolescentes que haviam 
consumido mais gelado necessitavam de um maior número de milkshakes de forma a 
alcançar o mesmo nível de satisfação dos outros.

Bolachas e biscoitos

O princípio é o mesmo: concentração de açúcares e gorduras! Quem é que se fica ape-
nas por um biscoito?

Snacks salgados

Estes possuem, na sua grande maioria, um conservante chamado glutamato monossó-
dico, responsável pelo sabor apelativo, agradável e viciante.

Digam lá, existe sempre espaço para mais uma batata frita, certo?

Chocolate

A sensação de prazer associada à ingestão deste alimento torna-o extremamente esti-
mulante e viciante e é muitas vezes comparada ao efeito da heroína e da morfina. Incrível!

Pizza

São poucos os que dizem que não a uma fatia de pizza. Esta possui, no entanto, gorduras 
saturadas e carboidratos que causam dependência (principalmente na sua versão pro-
cessada) e contém açúcares refinados, gorduras e farinhas capazes de proporcionar um 
efeito calmante. Razões suficientes para que o nosso corpo peça mais e mais...

Fica prometida, para a semana, uma lista dos alimentos que menos viciam! Quem é 
amiga, quem é?

Inês Barbosa/MS

C
ré

d
ito

s:
 D

R

O vício da comida
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LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga

LOURO

MOSTARDA

CANELA

ALHO

ALECRIM

VINAGRE

MENTA

AZEITE

GENGIBRE

AÇÚCAR

BAUNILHA

CAMOMILA

CEBOLA

COENTROS

COLORAU

 O A O T F O N T F R B A I C B
 R A Z G B J A C U C A R T V T
 U L G E O F C A N E L A O A S
 O I E P I I S D L A A E P H C
 L M N O C G B C H F G X J L F
 M O G A L O B E C C D T Q I H 
 O M I A S F L L C Q W A S N E
 S A B A O Z C O C L S N B U A
 T C R A I D E M R O G G C A O
 A I E E X N I E D A G E Y B A
 R R C B T R P O J T U I G I Z
 D N P R C I X P Y P R T I Z E
 A F O E Q K K F O W R G Y Z I
 M S L L L U O V A T N E M O T
 K A O H L A V I N A G R E T E

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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Ingredientes:

• 1kg de lombo de porco 
• 500g de amêijoas
• 200g de camarões 
• ½ chouriço de carne
• 2 cebolas grandes
• 1 pimento vermelho
• 1 pimento amarelo
• ½ lata de tomate aos quadrados
• 4-6 dentes de alho 
• 3 folhas de louro
• 1 copo de vinho branco
• azeite q.b.
• colorau q.b.
• sal, piripiri, pimenta preta q.b.
• 1 molho de coentros 

Modo de preparação:

Cortar a carne aos quadrados, temperar com 
sal, piripiri, colorau, dois dentes de alho pi-
cados, folhas de louro e um pouco de vinho 
branco. Deixar marinar algumas horas.
Na cataplana, colocar o chouriço às rodelas 
juntamente com um fio de azeite e deixar 
fritar. Entretanto, cortar as cebolas às ro-
delas, picar dois dentes de alho, cortar os 
pimentos às tiras e picar os coentros. Adi-
cionar os legumes ao chouriço, na catapla-
na, temperar com sal, pimenta e deixar os 
legumes refogarem. Refrescar com vinho 
branco e adicionar o tomate. Deixar refogar 
mais uns minutos, em lume brando. 
À parte, numa frigideira, verter um fio de 
azeite e corar a carne, previamente tempe-
rada, de ambos os lados. Acrescentar a carne 
corada ao preparado dos legumes, envolver e 
deixar ferver em lume médio. Deixar cozinhar 
durante cinco/seis minutos. Retificar os tem-
peros e dispor os camarões por cima. Fechar a 
cataplana e deixar cozinhar mais cinco minu-
tos. Entretanto, numa frigideira, verter um fio 
de azeite, acrescentar dois alhos esborracha-
dos com casca e deixar alourar. Acrescentar 
as amêijoas e deixar que abram as conchas. 
Regar com um pouco de vinho branco, deixar 
ferver alguns minutos e reservar.
Quando a cataplana estiver pronta, acres-
centar as amêijoas e polvilhar com coen-
tros picados.  
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

Carne de porco
c/ameijoa e camarão 
na cataplana
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Caça palavras

SudokuPalavras cruzadas

Horizontais

1. Que é próprio e particular de cada pessoa;
3. Passado no nome de alguém (cheque, 

título de crédito etc);
6. Que contém ou revela maldade; cruel, 

desumano, mau;
7. Cuja temperatura varia entre o quente 

e o frio; pouco aquecido;
9. Que tem grande força física; robusto, 

vigoroso;
10. Desprovido de beleza, de aparência 

desagradável;
12. Que vive segundo as regras de uma re-

ligião;
15. Aquilo que possui baixa temperatura;

Verticais

2. Que ou quem não é dependente, age 
com autonomia;

4. De pequena estatura; de pouca extensão 
vertical;

5. Quieto, sossegado; não apresenta agi-
tação, perturbação);

8. Aquele que revela ignorância ou pouca 
familiaridade com determinado assunto;

11. Aquele que não tem ou não demonstra 
ter medo; bravo, destemido, valente;

13. Sempre vê as coisas pelo lado bom, 
mesmo nas situações mais difíceis;

14. Que tem gordura acima da usual; obe-
so, cheio, corpulento.

9 a 15 de agosto de 201948 www.mileniostadium.comMILÉNIO |  PASSATEMPOS



Joe & Andrew Amorim
3737 Rutherford Road

(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

590 Keele Street
(Keele & St. Clair)

Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893
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SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Graças a Marte e Júpiter, afirmará 
corajosamente as suas necessidades. 

Agirá em função das suas vontades e quando 
se tratar de mostrar o seu talento inspiração 
não lhe faltará!    
Se for de férias Cupido não falhará em lhe 
acertar com uma flecha. Vénus e Júpiter ins-
pirá-lo/a-ão e propor-lhe-ão uma relação 
surpreendente com uma pessoa de cultura 
diferente. Curioso/a?

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Saberá gerir todo de maneira sim-
ples e eficaz. Saturno impedi-

-lo/a-á de duvidar das suas capacidades. 
Graças a Mercúrio a sua contabilidade será 
mais clara e a comunicação com os seus 
colaboradores simplificada.  
Mercúrio favorecerá a comunicação no seu ca-
sal. Mesmo se, por vezes, faltar romantismo.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Estará de humor mais otimista e li-
geiro. Acabou o tempo em que car-

regava o peso do mundo às costas. Consagra-
rá mais tempo às atividades artísticas.
À medida que a semana avance os laços da 
vossa relação irão consolidar-se cada vez mais. 
Solteiro/a, a Lua despertará o seu romantismo.

PEIXES 20/02 A 20/03
Acreditará na sua intuição e na sua 
inspiração para se destacar dos 

outros! No meio da semana a Lua e Neptu-
no guiá-lo/a-ão por caminhos onde mui-
tos não vêm o potencial.  
Contatos e encontros amigáveis ou familia-
res não faltarão. No amor, Vénus em Leão 
ajudá-lo/a-ão um pouco. Desconfiará das 
paixonetas de Verão, preferirá ser discreto/a. 

LEÃO 22/07 A 22/08
Graças a Marte avançará a passos 
de gigante! Quinta-feira, a Lua e 

Júpiter favorecerão as suas finanças ou a 
expansão dos seus negócios.
Tudo aquilo que quer irá obter, sem esforço. 
Nesta semana de aniversário os planetas só 
terão olhos para si. Estará no momento ideal 
para se reconciliar com uma velha amiga ou 
começar uma história inédita.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Saturno estruturará o seu quadro 
laboral e ajudá-lo/a-á a ganhar 

um tempo precioso através de uma orga-
nização perfeita!
Vénus e Marte envolvê-lo/a-ão num turbi-
lhão de emoções nada agradável! Neptuno 
por sua vez permitir-lhe-á de ver a situação 
com mais clareza. Portanto a prudência será a 
palavra-chave para não fazer asneira. 

BALANÇA 23/09 A 22/10
Desde o início da semana dinamis-
mo não lhe faltará! Sexta-feira a Lua 

e Júpiter apoiar-lho/a-ão sem condições em 
um projeto que tanto queria começar!
Encontros e reencontros em prospetiva… 
amigáveis é verdade: no caminho para ir de 
férias encontrará provavelmente uma pes-
soa de quem goste imenso mas havia perdido 
contato. Ou encontrará alguém com quem 
poderá iniciar uma amizade duradoura!

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Não passará despercebido esta 
semana. O Sol e Vénus atirarão a 

atenção sobre si. No final da semana rece-
berá um pequeno bónus financeiro.
De férias, deverá evitar os lugares muito 
frequentados, pois poderá deixar-se levar 
por emoções menos conviviais.

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
Júpiter enviar-lhe-á boas ondas. O 
seu otimismo e a sua coragem fá-

-lo-ão abrir todas as portas. Continuará com 
esta determinação até o final da semana.
O Sol, Vénus e Marte continuarão a ilumi-
nar o seu amor. Solteiro/a, de férias, uma 
história de amor começará numa noite 
quente ao luar.

TOURO 21/04 A 20/05
Mercúrio e Plutão amplificarão o 
seu sentido psicológico. Se precisar 

de negociar um cargo ou um negócio não 
hesite em pedir ajuda alheia, pois será sur-
preendido/a pela positiva.
Vénus e Úrano complicarão a sua vida 
amorosa. Não se sentirá pronto/a para se 
comprometer.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
O seu “orçamento de férias” irá 
preocupá-lo/a imenso estes tem-

pos pois parece que, apesar dos seus es-
forços, não cresce. Deverá optar por férias 
menos dispendiosas.
Segunda-feira seja acessível: uma boa notí-
cia acerca da sua família poderá encantá-lo. 
Durante toda a semana, Marte fará de si uma 
pessoa cheia de iniciativas.

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Mercúrio conceder-lha-á um 

grande poder imaginativo, uma intuição 
acentuada e uma excelente memória. De 
férias, passará as tardes quentes na fres-
cura de um museu ou de uma exposição. 
A tradição, a história, o passado são para si 
tópicos fascinantes.
A sua relação amorosa passará uma sema-
na harmoniosa, cheia de amor e carinho 
dado e recebido.

Soluções
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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ClassificadosAgenda comunitária

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

920-A Dundas Street (East of Cawthra) 
Is looking for kitchen help and serving staff. 
Please call Julio Santos at 905-0566-5326

Necessitamos de motorista para entregas, 
a tempo inteiro, para fazer entregas em 
Toronto e arredores. Trabalho de segunda 
a sexta-feira, a começar às 6:30 da manhã 
e que requer manuseamento de caixas. É 
necessário ter carta de condução G, cartão de 
trabalho,  registo limpo com as seguradoras e 
falar inglês. Se estiver interessado/a telefone 
(416) 259-4349.

Precisam-se empregados para churrasqueira 
portuguesa em Hamilton. Cozinheiro, 
ajudantes de cozinha e empregados de 
balcão. Contacto: Steven - 905-746-7840.

Wanted: concrete drivers with DZ licence to 
start immediately. Good salary and benefits. 
Contact: Rene @ ML Group, 29 Judson St 
Toronto - 416.603.7878 - rene@mlgroup.ca

Precisa-se ajudante de cozinha para 
churrasqueira portuguesa. Para mais 
informações: 416-710-1515.

416-900-6692
info@mileniostadium.com

Rancho Folclórico 
“Os Camponeses” de Toronto
Inscrições  Abertas 
O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de 
Toronto está aceitar crianças e adultos que 
estejam interessados em dançar no seu gru-
po infantil e adulto. Contacte o Steven, 416-
678-2201 para mais informações

Casa da Madeira
Nossa Senhora do Monte   
Madeira Park
Sábado e domingo, 17 e 18 de agosto

Casa do Alentejo 
Noite de Fado   
Sábado, 7 de setembro
Atuações de Luís Capitão, vindo de Portugal 
e Elizabeth Gouveia 
Jantar a partir das 19h30

Luso-Can Tuna
Angariação de fundos   
Pearson Convention Centre
Sábado, 14 de setembro, às 18h30
Com o nosso jantar, esperamos angariar 
fundos para comprar instrumentos musi-
cais, mas também para trazer a TAUA ao 
Canadá, para mostrar à comunidade portu-
guesa, e especialmente aos jovens da comu-
nidade, a tradição académica do nosso país.

Casa do Alentejo
Baile das Vindimas
Sábado, 21 de setembro, às 19h30
Atuação de DJ Julio Lourenço, vindo de 
Montreal
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2019 CHEVROLET BLAZER

15% of MSRP
CASH PURCHASE CREDITS ON SELECT 2019 MODELS

UP
TO

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

PREFERRED
PRICING

$500 COSTCO
CASH CARD*+

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

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417   |  tcarvalho@applewoodauto.com

*Costco Member Exclusive Offer consists of Preferred Pricing and $500 Costco Cash Card. To qualify for the Preferred Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since 
July 2, 2019 or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible 
new or demonstrator in-stock 2019 Chevrolet: All-New Silverado 1500, Silverado 1500 Limited, Blazer (excl. 2.5L), Camaro (excl. ZL1), Corvette (excl. ZR1), Colorado, Equinox (excludes LS), Tahoe, Traverse and Suburban; 

delivered from July 3, 2019 to July 31, 2019. In addition, to receive a $500 Costco Cash Card by e-mail, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction 
survey. Costco will validate your membership at the time of registration and survey completion to determine eligibility.  Please allow three weeks for Costco Cash Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; 

including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Cash Cards will be emailed to the email address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does 
not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% reward.  Offer may not be redeemed for cash and may not be combined with some other GM Canada incentives. Limited time offer. Conditions and 

limitations apply. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Preferred Pricing.



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 fl oor features engineer 
hardwood thru out, updated kitchen, open con-
cept with en-suite laundry on upper level

Asking $ 888,000. Open house this sat/sun 2-4pm. 
Original owner, fi rst 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

Incredible investment opportunity, current use me-
chanic shop can be used for multiple purposes. Pre-
mium lot 36 by 120 feet, corner exposure high traffi c 
area, rare opportunity to update existing structure, 
renovate, build or take advantage of existing use. 
Property is being sold “as is” condition! 3 bedroom 
bungalow currently tenanted willing to stay

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 fi rst 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

Just Listed
521 Keele St, St Clair / Keele

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 fl oors, heat-
ed fl oors in all bath rooms and basement, private 
drive, separate entrance to basement, fl oor to 
ceiling windows and much more...
Contact Fernando Ferreira 416-528-4724

FOR SALE 
Investment property

SOLD

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

Asking 959 000

Mississauga
403 e Hwy 10

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

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.

SOLD


