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Viver em Toronto
Manuel DaCosta
Editorial

Nas eleições de 2014, o presidente da Câmara Municipal,
John Tory fez cerca de 45 promessas, das quais cerca de 50%
foram quebradas. O pilar das suas declarações era criar uma
cidade mais funcional, mais acessível e mais habitável. Parte
dos seus manifestos tinham como intenção acabar com os
engarrafamentos e reduzir o trânsito.

H

oje, os cidadãos desta cidade encontram-se atrasados pelos
engarrafamentos, o que combinado com as construções,
festivais de rua e eventos de caridade conduziu Toronto e
a GTA a uma paralisação.
Decididamente, chegou o momento de tomar ações definitivas, sem mais atrasos. Esta cidade tem sido controlada por grupos
de interesse especiais. Existem 71 BIA’s (Áreas de Melhoramento
Económico) e 38 Associações de contribuintes. Estas organizações
tornaram-se forças poderosas na arena política, elegem políticos
que passam o seu tempo a satisfazer as necessidades de alguns.
Como é que atenuamos os danos gerados pelos encerramentos
constantes? É obvio que não existe uma resposta simples. O presidente da Câmara Municipal e os vereadores estão ocupados a

desperdiçar o seu tempo enquanto os criminosos tomam conta da
cidade. São feitas promessas relativamente à habitação acessível,
mas são poucas as unidades construídas. As ineficiências na construção do trânsito público resultaram no apoderamento desses
projetos pelo Governo de Ontário.
No meio do caos, as celebrações dos Festivais de Comida, os
eventos desportivos e de caridade acontecem perto da nossa rua.
Como proponente das celebrações culturais, devem ser impostas
regras para manter a cidade a movimentar-se. Algumas etnicidades parecem ter a atenção da cidade enquanto outras são ignoradas. Se todas as etnicidades quiserem um “Taste of...”, então
como é que vamos funcionar? É mesmo necessário fechar uma
rua para montar umas tendas, em nome de um grupo étnico que
apresenta um espetáculo musical medíocre e vende comida de
fraca qualidade, com práticas de higiene questionáveis? É esta a
celebração de cultura?
Há muitos anos atrás, as igrejas começaram a organizar procissões nas ruas, pedindo a Deus que perdoasse os nossos pecados.
Talvez os festivais de rua se devessem tornar nisso mesmo, eliminando a gula e as multidões arrogantes que, a qualquer dia, pensam em mandar estas pessoas para casa, de onde vieram.
E, já agora, porque é que não existe um “Taste of Portugal?”
Certamente que Toronto adoraria provar as sardinhas portuguesas congeladas.
Versão em inglês
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Toronto Street Festivals

“Almost a hundred for the public to enjoy”
Michael Thompson – City Councillor
Taste of The Danforth, Dundas West
Fest, Pride Toronto, Taste of Little Italy,
Caribbean Carnival… you name it. There
are hundreds of festivals going on in Toronto throughout the year.

F

Créditos: DR

or us, they are fun, exciting, create
good moments to remember, offer
the opportunity to discover and create a bond with other cultures. But how is it
for the ones who put up these events? What
are the struggles? Do they have enough
support to keep the festivals coming out
every year? This is what we tried to know
more about, contacting Michael Thompson, city councillor for ward 21.

Milénio Stadium: What do you think that are not doing these events to make a prothe main challenges are, when organizing fit. They’re really doing it to bring people
these events?
together, define their community, expose
Michael Thompson: Festivals are really and express the pride of their community
important to the city of Toronto. We have and to allow people to socialize, to get out
almost a hundred festivals and we bring of their homes and to really enjoy our local
these events together for the public to community. Most of the people running
enjoy. They provide great benefits to the these events are not looking to make
social, as well as opportunities for en- profit, but they are hoping to cover their
tertainers to showcase their music. The costs or, at least, to break even. If they
challenge that is being faced is the cost of don’t break even, it’s a challenge to stage
putting these festivals together: the permi- the next year’s event because they woutting, policing costs, security, the logistics, ld be starting in an operating deficit. So,
advertising, promotion and so on. These everyone that I am aware of tends to want
festivals are only put on by community to break even. If they make a little bit of
groups, who are not well financed, and it’s extra, they put it back into the budget for
really important that we realize what the the following year.
benefits are to the city and recognize what
the challenges are. For a lot of community
groups, the stress will have great impact, MS: How does the city benefit from these
events?
it’s very difficult for them.
MT: Toronto is the most diverse city in the
entire world and these events are being put
MS: What is usually the most expensive on with great pride, great love and great
part of the budget?
desire to include all Torontonians, all of
MT: It’s hard to define, it depends on the our citizens, all of our visitors. We know
festival. There are different cost parame- that the city benefits because people come,
ters in terms of specific things. For some visitors and the local residents spend moit’s the entertainment, for some it’s the po- ney, buy things… so it helps the merchanlicing, for some it’s providing the logistics ts, it helps the community all around, it inin terms of resources or even promoting the creases economic prosperity and it leaves a
event itself. A lot of these events are staffed great impact on communities.
by volunteers, so there’s a lot of volunteer
time that’s being given, but I think that, in
general, the three issues around the costing MS: The people who organize festivals, do
of these events are the programming/en- they have enough support to make these
tertainment, the policing and logistic costs events possible?
of bringing in equipment and other types of MT: One of the things that we should be
resources that are necessary to stage.
looking at is how to encourage and how to
support these types of activities. We know
that they bring benefit to the city, both in
MS: Is the organization able to get profits
terms of social inclusion harmony and fior cover the expenses for the festivals?
nancial benefit. For example, Pride brings
MT: I think that all of these organizations in millions of dollars to the city, the Cari-

bbean Carnival generates about four hundred million dollars. The challenge there is
that those benefits, most part, accrues to
the federal and provincial government, not
the city government. Although, the city is
where the event takes place, so I do believe
that the city is trying its best to help in terms of promoting it on our website, some of
them do receive some a small amounts of
resources to help, receive assistance in terms of differing the cost of staging the event
and so on. We have to look collectively at
in terms of how governments can help these events and, of course, we have to have
criteria to make sure that they make sense in terms of staging and the benefits of
them. Also, we have some taxpayers saying
“we don’t want our tax dollars being spent
foolishly” and, in this case, it’s not. Because what we know is that these special
events bring in more money. For example,
the Taste of the Danforth, which happened
recently, brought in millions and millions
of dollars to the city’s coffer.
MS: Have these festivals been growing
over the years? What makes that possible?
MT: Yes, indeed, festivals have been
growing. They are very exciting, they’re
fun, they are great for the public. We’ve
seen an explosion in terms of the growth
of festivals over the last ten years in the
city of Toronto and there is more coming.
What we have to do is figure out how we
can encourage the festivals. We have beer
festivals, the Just For Laughs festival, to
mention a few, and a variety of others.
They promote harmony and promote neighborhoods, promote a great city where
people can engage in and enjoy themselves
during the summer months and even the
winter months.
Telma Pinguelo/MS

4

MILÉNIO | CAPA

www.mileniostadium.com

16 a 22 de agosto de 2019

Entrevista a Howard Lichtman,

relações públicas do
Taste of the Danforth
Howard Lichtman trabalha como relações públicas do Taste of the Danforth
há mais de 10 anos. Em entrevista ao Milénio Stadium, Howard falou-nos sobre
a responsabilidade que é montar uma
equipa que faz acontecer durante três
dias o maior festival de rua do país.

MS: Como é que a organização consegue
juntar dinheiro para criar um festival desta
dimensão?

HL: O Taste of the Danforth custa 1/3 do que
os outros festivais custam. O único governo
que nos apoia é a província de Ontário - se
não fosse por ele não estaríamos aqui. TamTaste of the Danforth decorreu de 9 bém temos outros patrocinadores, mas toa 11 de agosto e é dos festivais prefe- dos os lucros vão para a caridade.
ridos dos torontonianos.
Ao longo destes anos temos doado vários
milhões de dólares para o Michael Garron
Milénio Stadium: O Taste of the Danforth Hospital, mas na realidade são várias as orfoi um dos primeiros festivais de rua de ganizações que beneficiam do nosso festiToronto. Como é que os gregos tiveram val, inclusive clubes locais de futebol.
esta ideia?

O

MS: Este é o maior festival de rua do país.
Quantas pessoas é que vão passar pela 26.ª
edição do Taste of the Danforth?
HL: A nossa dimensão é grande e no ano
passado gerámos um impacto económico
na ordem dos $106,000,000. Este ano ainda não sabemos, mas em 2018 passaram
por cá 1,6 milhões de pessoas. O Taste of
the Danforth é sobretudo sobre Toronto mais de 50% das pessoas que nos visitam
são de outra cultura. No palco “Let’s Dance”, as pessoas vão poder experimentar
danças de várias origens – China, Japão,
Filipinas, Egipto, Pérsia, Grécia, México,
Cuba e Jamaica.

Créditos: DR

Howard Lichtman: Há 26 anos um grupo
de proprietários de restaurantes gregos estava a tomar café e a queixar-se. A comida
e os preços eram bons, mas faltavam clientes. Nesse dia à mesa estava um estudante
universitário que lhes sugeriu que fizessem
publicidade, no entanto os proprietários
disseram que não tinham dinheiro para
investir. O estudante respondeu que se
eles unissem esforços juntavam o dinheiro
suficiente para publicitar. Alguém ouviu a
conversa e disse que não ia investir para os
clientes irem ao restaurante do tio do universitário, ao que ele respondeu que iam
colocar mesas pequenas nas esplanadas
para encorajar as pessoas a provarem a comida grega. E foi assim que o Taste of the
Danforth surgiu e hoje o conceito mantém-se e os menus não vão além dos $6.

mances. Temos uma área dedicada apenas
ao desporto, com o Toronto FC, o Toronto
Maple Leafs, Toronto Raptors; Toronto Argonauts e Toronto Rock.

MS: No ano passado Danforth ficou em
choque com os tiroteios. Este ano a confiança foi restabelecida?

HL: Os tiroteios aconteceram três semanas
antes do festival e o mais triste em Toronto
As crianças têm uma área promovida em
é que agora sempre que ligo a televisão há
exclusivo pelo Cirque du Soleil que vai um tiroteio em qualquer lado da cidade.
apresentar o espetáculo Alegria no Ontario
Nós somos um festival amigável e onde as
Place em meados de setembro.
famílias são bem-vindas. Quero deixar aqui
Temos também o “It’s all greek to me”, o convite para quem nunca veio a Danforth: venham visitar-nos e provem a comida
O festival é gratuito, tem três palcos prin- que é onde os torontonianos podem expegrega que é deliciosa.
cipais – “Greek Stage”; “Showcase Stage” rimentar uma tradição muito grega que é a
Joana Leal/MS
e “Celebrity Stage” - e mais de 26 perfor- de partir pratos.
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26.ª edição

Taste of the Danforth
É o maior festival de rua do país e atrai
todos os anos mais de um milhão e meio
de pessoas. O Taste of the Danforth já
vai na 26.ª edição e o Milénio Stadium
falou com um dos fundadores.

Andonis Artemakis, presidente Greek Community of Toronto
Créditos: Joana Leal

A

ndonis Artemakis nasceu na Grécia
e veio para o Canadá com apenas 16
anos. Hoje mantém-se como presidente da Comunidade Grega de Toronto e
recordou como tudo começou. “Em 1993
esta área chamava-se Vila de Danforth e
a certa altura conseguimos mudar a de-

Adriana Lacerda com as amigas - créditos: Joana Leal

signação para Greektown of Danforth. No
verão as pessoas gostam de passar o tempo
na rua e fazia falta um evento que juntasse
as famílias. O Taste of the Danforth surgiu
com essa finalidade e felizmente tem vindo sempre a crescer e a melhorar ao longo
destes anos”, contou.
O Taste of the Danforth decorre durante
três dias em Toronto e esta é uma oportunidade para provar comida grega a baixo
custo, isto porque o preço de um menu
não excede os $6. Na GTA reside a segunda
maior comunidade grega no estrangeiro cerca de 200,000 pessoas.

Brent Colmer é um blogger canadiano e
admitiu ao nosso jornal que veio pela primeira vez ao Taste of the Danforth. “Conheço esta área, mas nunca tinha tido a
oportunidade de vir até ao festival. Vim
sobretudo para experimentar a comida
grega, que pelo que ouço é autêntica e deliciosa. Quero provar o cordeiro, as batatas
fritas gregas e a baklava. Não sou muito de
doces, mas estou curioso para experimentar esta sobremesa. Pelo que já vi há muitas
atividades para as crianças, música ao vivo
e outras variedades de comida, se por acaso
não forem adeptos da grega”, contou.

O festival atrai todo o tipo de etnias e reflete a diversidade cultural da cidade. Adriana Lacerda nasceu no Brasil, mas já morou
nesta área. “Já morei aqui na Greektown
no passado e gosto muito destes festivais
de comida. Mas vim aqui para dizer tchau
tchau porque estou voltando para o Brasil
neste mês. Gosto muito do molho grego e
da salada, o tempero deles é muito gostoso.
Os festivais de verão são bacanos porque
você pode curtir o clima e ficar com as amigas na rua, porque no frio não dá”, disse.

Ann Mary Artin veio com a amiga Marine
Abibe e ambas têm descendência egípcia.
“Viemos aproveitar o bom tempo e conhecer um pouco mais sobre a cultura grega.
A minha amiga experimentou o souvlaki e
eu provei a shawarma, agora vamos partir
um prato porque segundo os gregos ajuda
a afastar os maus espíritos”, avançou. Já
Marine Abibe disse-nos que os preços são
No ano passado o festival teve um impacto
muito convidativos. “Os menus são muito
económico de $106 milhões de dólares.
baratos e se não gostarem de comida grega
Joana Leal/MS
não faltam opções. Aliás, acho que é ex-

Ann Mary Artin com a amiga - créditos: Joana Leal

Gregos gostam de partir pratos - créditos: Joana Leal

traordinário encontrarmos tanta variedade
gastronómica num festival de rua.
Max Simonique veio com a esposa e com os
três filhos e descobriu o festival por acaso.
“Nasci na Eslováquia, mas já vivo em Toronto há três anos. Um dia saí em Pape, na
linha verde do metro, e percebi que existia
aqui uma área grega. Este é o meu terceiro
festival, os meus filhos já andaram de baloiço e já almoçámos todos comida grega. É
muito bom ter um evento destes gratuito e
para toda a família em Toronto”, explicou.
Os gregos gostam de partir pratos, o costume é muito antigo e continua a ser praticado no Canadá. “Há duas versões - a antiga e
a moderna (risos). Os nossos antepassados
costumavam partir os pratos nas lareiras e
diziam que era bom fazer barulho, era uma
forma de afastar os maus espíritos. Numa
versão mais moderna, se quiserem, é uma
forma de nos divertimos e dizermos Opa”,
informou Andonis Artemakis.

Max Simonique com a família - créditos: Joana Leal
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Toronto Chowfest

Os sabores e misturas das frutas
de Trinidad e Tobago
Milénio Stadium: How did you come up MS: What are the challenges for those who
with the idea of making this event so im- organize street festivals?
portant for Toronto?
ST: We actually partner with restauranSavannah Taylor: Toronto and the GTA has ts to put on our festival so we don’t have
a very big Caribbean population but each the same challenges that street festivals
island is unique in its own way. We wan- may have. This year, our main event will
ted to create something that could cater to be at Kalypso Hut in Mississauga. Howeour Trinidadian community in the city. We ver, our festival is primarily outdoors so
strive to celebrate our Trinidad and Toba- a big challenge for us is the unpredictable
gonian culture and provide a “laid-back” weather! Last year, we got rained on! Even
though we still had a good turn out and a
odo verão, o “Toronto Chowfest”, environment for everybody to enjoy, Trisuccessful event the weather is something
que começou em 2016, traz boa mú- nidadian or not! “Liming” is a big thing
sica, performances ao vivo e o grande in our culture which is really just a group we will have to watch out for this year.
diferencial deste ano é que será realizada a of people hanging out, drinking and liste- “Chow is synonymous with liming in trini
primeira competição de “Chow” de Toron- ning to music. Trinis can lime anytime and culture. it’s a local dish that’s been handed
to, onde ocorrerá uma saborosa disputa do anywhere. Seriously. Anytime! So, we de- down over time and has become part of our
melhor prato apresentado com ingredien- cided to host an all-day lime with our Tri- culture” – Savannah Taylor
tes e frutas típicas. O grande prêmio terá o nidadian dish “chow”, as the focal point.
valor de US $ 250.
MS: What led to the organization to put this
MS: Do you care about reaching a specific event together? What are your motivations
audience? If so, what kind of audience are to keep on hosting this event every year?
Um festival muito aclamado pelo público na cidade é o “Toronto Chowfest”,
que será realizado no próximo dia 24 de
agosto, já vai a sua quarta edição, sendo a primeira deste ano. O festival de
Trinidad e Tobago, que celebra os sabores extremos das frutas, traz pratos
incríveis com misturas dessas diversas frutas, culinárias típicas e grandes
apresentações.

T

you looking for?

ST: While Toronto Chowfest is a Trinidad
and Tobagonian festival, we want to reach
anybody that enjoys Caribbean culture and
food. We have partnered with Kalypso hut
and many other restaurants in the GTA,
so that we can reach a wider audience. A
lot of Caribbean restaurants are not found
on the main strips, they are in plazas or
hidden spots across the GTA. So, Toronto
Este evento tão incrível está sendo orga- Chowfest seeks to celebrate our culture,
nizado por Savannah Taylor, que conver- while exposing our audience to new ressou com o Jornal Milénio Stadium sobre a taurants. Although we are primarily based
expectativa e os desafios de realizar mais in the peel region, We plan on expanding
all throughout the GTA.
um evento.

fruit. However, it’s elaborated with particular spices so that it blends with the particular
fruit that’s being seasoned. The most popular
chow is mango but you can make chow out
of any fruit. Especially more tropical (or exotic fruits) like pomerac, pommecythere, and
even the cashew fruit.
MS: What kinds of difficulties do you encounter organizing the festival?
ST: We are a fairly new festival and are
100% family-run, so a lot of the things we
are learning in terms of planning and promotion are very new to us. We are learning
as we grow and having a lot of fun while
doing so. Fortunately, we have not encountered any major issues that we could
not handle.

MS: Is there any support from the people,
the government and the community as a
ST: Toronto Chowfest started as an idea whole?
to bring business to Caribbean bars and
restaurants. Toronto doesn’t really have a ST: Yes! This year we have had a lot of sufestival specifically for the Caribbean bars pport from our community. A lot of people
and restaurants. We strive to celebrate our are sharing the event on social media and
culture and food while supporting our local word of mouth. In addition, with the help of
our sponsors especially UA Local 46, we’ve
Caribbean restaurants.
been working to provide our community
The focal point of our festival is our chow
competition. Every year at Toronto Chow- with a memorable and exciting day.
fest, our restaurants, and the public compete
with their best chow for a cash prize of $250!
Chow is synonymous with liming in trini
culture. it’s a local dish that’s been handed
down over time and has become part of our
culture. Simply put, its a dish of seasoned

Informações sobre o evento:

Saturday, August 24 at 12:00 PM - 8:00 PM
Local: Kaylpso Hut
1455 Britannia Rd E, Mississauga
Adriana Marques/MS
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Caribbean Street Food Festival

“For Caribbean people
and for people interested
in Caribbean food”
Os festivais de rua são eventos constantes
que acontecem em pleno verão na cidade.
A diversidade cultural é presença marcante
através da música, arte e gastronomia.

people together and tells the story of people and culture. Street Food, in particular,
really tells you about who the people are.
It’s unpretentious and down to earth.

possível conhecer, apenas estando em Toronto, todos os países do
mundo através desses festivais,
como é o caso do tradicional Caribbean
Street Food Festival.
O festival, que acontecerá no próximo dia
31 de Agosto, conta com música, dança,
jogos, concursos, e claro, muitas opções de
comida caribenha.

So, this festival is a way to tell Caribbean
stories through food and to connect people.
MS: Do you care about reaching a specific
audience? If so, what kind of audience are
you looking for?

GC: This festival is for Caribbean people
and for people interested in food and CaO evento, que foi realizado pela última vez ribbean things. So, it’s for everyone. This is MS: What are your motivations to keep on
em março deste ano, demonstra extrema just another layer to Caribbean tales.
hosting this event every year?
organização e exige muito cuidado para
GC: We first did the festival in March of
realizá-lo com o objetivo de apresentar ao
público, de forma fiel, a cultura caribenha. MS: What are the challenges for those who this year at the Ralph Thornton Commuorganize street festivals?
nity Centre, 765 Queen St. E. and quickly
Conversamos com uma das organizadoras,
realize the venue was way too small. The
Grace Cameron, para saber como funciona GC: Funding, having enough people/voMarch (16) event was overrun with people.
lunteers
for
all
the
tasks
that
need
to
be
e quais os desafios da produção do Caridone.
And
funding
is
also
a
consideration.
This time, we have a much larger space and
bbean Street Food Festival.
the event will be indoors and outdoors.
Milénio Stadium: How did you come up MS: What led to the organization to put
with the idea of making this event so im- this event together?
portant for Toronto?
GC: Because I want to tell the stories of CaGrace Cameron: I publish a food magazine ribbean people in another way other than
called JamaicanEats (for the past 13 years). music. Food tells us and others a lot about
I mention this because I believe food brings our journey and our history.

We’ll be able to do many of the things we
wanted to do in March. For example, we
are having a special section just for dominoes. We are doing the ‘“Amazing Race”
Caribbean Style with between six and 10
teams of two people.

Créditos: DR
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MS: Is there any support from the people, the
government and the community as a whole?
GC: No government support this time, but
we hope in coming years to access government grants for functions such as these.
The community as a whole is super supportive. The level of interest and response
is through the roof.

Informações sobre o evento:
Saturday, August 31, 2019 at 11 AM – 7 PM
Local: Daniel’s Spectrum
585 Dundas Street East, Toronto, Ontario M5A 2B7
General Admission - Free
VIP Adults - C$40.00
VIP Kids - C$15.00
Adriana Marques/MS

“Cabe à BIA conseguir
colocar o festival na rua”
Edgar Aguiar, uma voz portuguesa na BIA da College
ruas; negociar a criação de esplanadas; tra- 300 empresas, públicas e privadas. O tipo
zer os vendedores até ao festival; organizar o de comércio local é muito variado, vai desde o retalho até à banca. E até temos um
palco principal; contratar cantores, etc.
Service Canada e uma livraria pública. O
Taste of Little Italy ajuda a promover estes
MS: Porque é que estes festivais são tão im- pequenos negócios que têm uma grande
relação de proximidade com os clientes.
portantes para as BIA’s?
A Aguiar Jewellery, por exemplo, comeguiar está na direção da BIA da College há mais de 10 anos e em entrevista EA: Na BIA da College devemos ter mais de çou em 1980 e ainda hoje mantém a porta
ao Milénio Stadium falou-nos sobre
o papel destas organizações na organização
dos festivais de rua.

aberta. Conhecemos os nossos clientes pelo
nome, falamos português, já conhecemos
o seu gosto, temos uma relação antiga de
confiança, é uma espécie de serviço personalizado. Aqui eles têm descontos que
dificilmente encontrariam numa grande
superfície comercial. Os festivais ajudam
a trazer gente mais jovem para esta área e
promovem a nossa cultura local.

Milénio Stadium: Agora os festivais de rua estão um pouco por toda a cidade. Qual é o papel das BIA’s na organização destes eventos?

EA: Somos uma espécie de umbrela para o
pequeno comércio, cada um dos proprietários paga uma taxa anual à BIA que é responsável por organizar eventos que promovem o desenvolvimento desta área que
vai desde a Shaw até à Bathurst.

Edgar Aguiar é um dos poucos portugueses que faz parte da direção da BIA
(Business Improvement Area) da College. Aguiar é um dos proprietários da
Aguiar Jewellery, uma ourivesaria familiar que começou em 1980 e que hoje se
mantém no 716 da College Street.

A

Edgar Aguiar: A nossa BIA começou em
1985, no mesmo ano em que nasceu o Taste
of Little Italy. Hoje temos muitos festivais
de rua, mas naquela altura eramos só nós
e o Taste of the Danforth, que apareceu no
início dos anos 90. O Taste of Little Italy
decorre durante dois dias e meio e surgiu
com o objetivo de promover o comércio local. Com a publicidade conseguíamos trazer mais clientes e ao mesmo tempo colocávamos esta área no mapa da cidade.
Cabe à BIA conseguir colocar o festival na
rua, isto é, somos nós que comunicamos com
a Câmara Municipal de Toronto para encerrar as ruas; contratar policiamento para as

MS: Os festivais de rua ajudam a aumentar
o orçamento das BIA’s?

As BIA’s trabalham em conjunto com a Câmara Municipal de Toronto e só na nossa
cidade existem mais de 80 organizações
deste género. É o maior número de BIA’s
em qualquer centro urbano do mundo, representamos em conjunto cerca de 45,000
membros e geramos mais de $34 milhões
que são utilizados para embelezar e limpar
os passeios, fazer campanhas promocionais, organizar festivais de rua e desenvolver estratégias para prevenir o crime.
Mural na Vollege Street em Toronto - créditos: Joana Leal

Joana Leal/MS
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Katheryn Money - Friends Of Trinity Bellwood

“Street festivals are a known in the downtown area”
festival issue, more of a TTC communication issue. Also, street festivals provide a
safe destination, a chance for local vendors to stretch their marketing reach, and
a chance for residents to sample different
o clarify the local residents’ point of
view in this matter, we spoke to Ka- MS: What would you say that are the pros neighbourhoods as well as different cultutheryn Money, volunteer at Friends and cons of having street festivals being res in Toronto.
Of Trinity Bellwoods - a group that looks held in the area?
after the interests of the local community. KM: Street festivals are a known in the
MS: Would you say that there are more podowntown area, and I think you’d find
sitive or negative aspects?
most local residents are in support. DownMilénio Stadium: How does the commutown residents are typically transit users, KM: In keeping with the Friend’s mandate
nity feel about the street festivals that haplugged into local networks so know thin- of celebrating culture in public spaces, I’d
ppen around the area?
gs are happening. The biggest challenge have to say there’s more pros than cons.
Katheryn Money: I can only speak for the is figuring out your commute when so- Personally, I’m also in support. As a nonFriends of Trinity Bellwoods when I say mething un-planned disrupts something -driver, the challenge of avoiding a small
that our group fully supports the develo- on the streetcar lane, and there’s no sign congestion in the downtown core is easy
pment of a vibrant community and using at your stop telling you clearly what your to do and worth it. And the fun of walking
public parks and space for the betterment options are. But that’s not part of the street my bike through as I get to see the sights
Did you ever have a festival taking place in of the community, including developing
your neighborhood? Perhaps certain as- programming which celebrates the compects, such as noise, loud music, crowds munity ‘flavours’.
or even traffic interruptions bother you.

T

is a highlight of summer for me. I love coming around a corner and running into the
marching band of the church at Bathurst
and Wellington once a year, Momo Walks,
DoWest, etc and always scout it out for the
TinyToms truck in case they also got a spot.
MS: Has the group Friends of Trinity
Bellwoods involved in the organization of
some of these festivals? If not, would you
like to be involved?
KM: The Friend’s mandate ends in the park,
so we’re often not involved. However,
we’re happy to support our BIA and work in
partnership with them to offer the park as a
location for summer events as well.
Telma Pinguelo/MS

Mark Ruta – Carassauga chairman

“It is worth it”
T

his week we interviewed the festival’s chairman, Mark Ruta, to know
how it is like to be in the backstage of
the event.

also such a benefit of volunteering. Also,
some of the difficulties are regarding the
finances, making sure that you have the
revenue to put on a festival for next year,
and it’s always at the back of your mind
how you will approach your sponsors, how
to increase revenue sales of tickets food
sales. Our pavilions continue, of course,
working with the governments to get funding through grants.

MS: Is it difficult for the organization to coMilénio Stadium: What are the main ver the expenses for the festival?
challenges that you face when organizing MR: Usually, Carassauga is not for profievents?
ts. So, we usually end up coming out just
Mark Ruta: The most difficult part is get- covering our costs and having enough to
ting all of the great ideas and putting them continue for the next year. When we butogether to make one great festival. Our dget, we like to look ahead at what our big
festival has a lot of moving parts. Last year expenses will be. Usually, that’s markewe had 29 pavilions, 29 different countries ting and investing in programs that we do
being represented, and having them all be throughout the festival. So, we make sure
represented, using new ideas each year, that we have sponsors and funding for next
that’s always a difficult part.
year and that it will cover those expenses.
The festival business, it can be quite profitable for vendors and people who are inMS: Do you feel enough support to make volved in the festival selling different prothese events possible?
ducts, or sponsors. But as an organizer we
MR: Yes of course. You know, there is tend to come out pretty much at zero, that
always difficulty in finding volunteers. It’s would be a successful year. Usually you
getting harder and harder everyone would end up losing money, because you have to
want to make money and work, but there’s put more into it to get those results.

Créditos: DR

Carassauga is a festival that, every year,
brings the world to Mississauga. In 2019
we had the 34th edition happening, with
29 cultural pavilions showcasing their
countries’ entertainment, food, art and
history across 12 locations in Mississauga. This is Canada’s largest multicultural
festival.

MS: What is usually the most expensive MS: In the end, do you feel like it is worth
it? What motivates you?
part of the budget?
MR: One of the biggest expenses is advertising on radio, TV and now digital
marketing. Another big budget line is
having good entertainment, bringing
them to Carassauga or any other festival is expensive, putting on a nice a nice
stage and a nice production costs a lot of
money. And, in general, all the logistics
of putting on a festival: paying for facilities, for rentals of different equipment
that you need. Also, things like fencing
the area, like electrical expenses which
do tend to be pretty expensive.

MR: Yes, it is worth it. You know, being
proud of your heritage, your culture, that’s
really what continues our spirit. Seeing
other people from around the province,
from around the world. We’ve got visitors
from Europe that come down to Carassauga! You know, seeing them have a good
time and learning about other countries,
different cultures, that really motivates us
to continue and try and do something different every year and try to increase and
bring more people, so that they can have
that experience.
Telma Pinguelo/MS
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Festivais
de
rua?
São para entreter, criar uma experiência comunitária única

Créditos: DR

ou apenas um rendimento estável ou uma forma de “comprar votos”?

José M. Eustáquio
Opinião

Muitos de nós que consideram o congestionamento do trânsito ou o fecho das
ruas como uma inconveniência, deveríamos parar e pensar: como era a vida em
Toronto antes dos “festivais de rua”?

E

u recordo vivamente, nos meus dias
com a Labatt em 1990, quando a proposta de fazer um festival de rua foi
discutida pela primeira vez. A melhor forma de assegurar fundos e artistas musicais
seria através do envolvimento das duas
grandes cervejarias, ou a Labatt ou a Molson. Recebíamos grandes ideias sobre isto
e diziam-nos que o festival de rua queria

assegurar “dinheiro e marketing”. Os primeiros dias dos Festivais de Rua em Toronto devem ser atribuídos unicamente ao
Lido Chidelli, que era proprietário e geria o
Lido on the Beaches, um bar muito bem-sucedido, no bairro das Beaches, na área
da Queen Street East. O Lido era e ainda
é um ícone no que diz respeito ao cenário
dos festivais de rua. Foi o mentor por trás
do Beaches Jazz Festival e eventualmente
seguiu para fazer vários festivais de rua,
como o que temos bem perto, o Toronto
Fiesta na St. Clair West.
Como era no início? Para dizer o mínimo, do ponto de vista de um organizador ou patrocinador corporativo, como
a Labatt, a burocracia e/ou os políticos
eram muitos flexíveis e dispostos a facilitar tudo, desde as permissões das ruas,
encerramento das ruas e cooperação dos

BIA (Áreas de Melhoramento Económico). Os políticos viram esta como uma
oportunidade para garantir mais votos,
enquanto os BIA compravam a ideia de
que os negócios iriam florescer e facilitar
a ressurgência do “espírito comunitário
e movimentação empreendedora”. O renascimento dos festivais de rua elevaram
muitas ruas que, naqueles tempos, eram
pouco movimentadas economicamente.
Pode-se ainda recordar a emergência do
Festival de Rua de Toronto, durante algum tempo pela Yonge Street e depois
pela Mayor Mel Lastman que conduzia
à Yonge Street, tornando-se novamente “seguro” e um destino em Toronto.
E apenas para nomear alguns, o mesmo pode ser dito sobre a Parada Gay na
Church Street, Caribana no Lakeshore, o
Taste of the Danforth, o Riverdale Street

Festival, Taste of Italy na College St e sim,
na St. Clair Avenue West o Toronto Fiesta
Street Festival, durante os anos 90.
As ruas preenchiam-se de experiências
culturais ricas, música que não acabava e
uma excelente representação gastronómica da diversidade cultural da “nossa
cidade”. Toronto tornou-se num destino,
o turismo explodiu e o “orgulho de Toronto” iniciava-se todos os verões para
ser preenchido com memórias estimadas
de celebrações, onde família e amigos
reúnem-se no seu próprio quintal. Toronto era ótimo, era divertido, estava a
acontecer. Sim, mas a que custo? Hoje, a
maioria de nós considera-os um incómodo, um pesadelo de trânsito e nada mais
do que propaganda comercial. Contudo,
“os nossos queridos” políticos consideram-os simplesmente como “votos”...

Living in Toronto

Editorial

Versão em inglês

In the election of 2014, Mayor John Tory
made a total of 45 promises of which
about 50% were broken. A pillar of his
enunciations was to create a more livable, more affordable and more functional city. Part of his vernacular was to
get rid of gridlock and cutting traffic.

planners, socialist purveyors and car haters. The typical citizen suffers in silence
understanding that the socialist city council’s priorities are bike lanes and closures of our streets to celebrate the selling of
ethnic hotdogs disguised as real food.
Decidedly, the time has come to take
definite action without delay. This city
oday, the citizens of this city find has been overtaken by special interest
themselves slowed by traffic gridlo- groups. There are 71 BIA’s (Business Imck which combined with construc- provement Areas) and 38 Ratepayers
tion, street festivals and charity events has Associations. These organizations have
brought Toronto and GTA to a standstill.
become powerful forces in the political
City politicians have no answer for the- arena, electing politicians who spend
se issues and leave the problems to be re- their time appeasing the needs of a few.
solved by business and citizens. Billions How do we mitigate the damage that
of dollars are lost each year in delays and the constant closures generate? It’s obtime losses which are never accounted by vious that there is no easy answer. The

T

Mayor and councillors are busy wasting
time while criminals are taking over the
city. Promises are made about affordable
housing but very few units are ever built. Inefficiencies in construction of public
transit has resulted in the Ontario Government taking over the projects.
In the middle of the chaos, celebrations of Food Festivals, sporting events
and charitable runs close our streets. As
a proponent of cultural celebrations, rules should be put in place to keep the city
moving. Some ethnicities appear to have
the ear of the city while others are ignored. If all ethnicities want a “Taste of…”
then how are we going to function? Is it
really necessary to close a street to set up
a few tents in the name of an ethnic group

which puts on a mediocre musical show
and sells low quality food with questionable hygienic practices? Is this a celebration of culture?
Many years ago, churches started processing through our streets praying to
God to forgive our sins. Maybe that’s
what these ethnic festivals should become which would eliminate gluttony and
overbearing crowds which any other day
will think to send these people home to
where they came from.
By the way – Why is there not a “Taste
of Portugal”? Surely, all of Toronto would
love to taste Portuguese frozen sardines.
Manuel DaCosta/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
Toll Free: 1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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Ontario making changes to the
Blue Box program

LOCAL

Ontario plans to make product manu- in the province that have their own lists of
facturers responsible for the province’s accepted materials.
Blue Box recycling program by 2025.
A government discussion paper released
earlier
this year said shifting the Blue Box
nvironment Minister Jeff Yurek says
the program, which is currently run recycling program to full producer responby municipalities, will be transitio- sibility is estimated to save municipalities
more than $125 million annually.
ned in phases starting in 2023.
Yurek says consultations will begin this
He says the move will encourage industry
to change how it packages products to cut fall on a new framework for the Blue Box
program, including details on how produdown on waste that is sent to landfills.
The new program would also streamline cer responsibility would work.
240 existing municipal Blue Box programs
IHR/MS

Créditos: DR
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High School Teachers
Will Be In Class For First Day Of School,
Union Leader Says
The head of Ontario’s high school teaBischof says he doesn’t expect substantichers’ union says his members will be ve talks to get underway until mid-to-late
in the classroom on the first day of September, and would not speculate about
school, despite not having a new conpossible future job action.
tract by then.
In a speech to the union’s leadership conHowever, Harvey Bischof says he’s not ference today, Bischof rallied members in
optimistic about this round of bargaining.
what he calls a ``fight’’ for public education.
ontracts expire on Aug. 31, but the
He says that the school year will start
Ontario Secondary School Teachers’
with
fewer teachers due to the provincial
Federation is going to the Ontario
government
increasing class sizes, which
Labour Relations Board on Aug. 22 to determine what issues should be bargained will mean fewer course offerings and extracentrally, and what should be deal with at curricular activities for students.
IHR/MS
local tables.

Créditos: DR
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vantagens de ter um apartamento no alg
Saiba 8 m rendimento garantido com a Camil arve
co

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

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

by the creek
3045 Southcreek Road, Mississauga 905-238-9666
renaissancebythecreek.com
#LoveRenaissance

renaissancebythecreek

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

www.camil.ca
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Minister of Transportation and Metrolinx announce

There will also be new year-round
Metrolinx says it is adding dozens of new
GO train trips in the Greater Toronto and weekend GO train service between Niagara
Hamilton area to increase rush-hour, mi- Falls and Union Station.
d-day and evening availability.
Transportation Minister Caroline Mulroney
says core segments of GO’s network
here will be 84 new weekly train trips
across the Kitchener, Lakeshore East and will have two-way, all-day rapid transit
with service every 15 minutes.
Lakeshore West lines starting Aug. 31.
Metrolinx president and CEO Phil Verster
That includes new late-night weekday service between Kitchener and Toronto’s Union says a new express option for Kitchener will
Station and hourly weekday evening service save commuters 20 minutes a day.
between Brampton and Union Station.
IHR/MS

T
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new GO Train trips in GTHA

‘No magic solution’ to gun violence in Toronto,
police chief says

support any initiative that reduces the number of illegal guns on the streets of Toronto.
“If there are less people that are going to
have access to guns in any way, shape or
form, that’s a good day,” Saunders said in an
interview with CBC Radio’s Metro Morning.
“But you have to look at the investment.
How much value it will have is the next
question that needs to be asked and discussed,” he said of a ban.

Créditos: DR

Majority of illegal weapons come from
U.S., Saunders says
Saunders said the majority of guns in the
hands of gang members — an estimated 80
per cent — are coming from the United States illegally.
He noted that the current situation is a
stark departure from the recent past, when
about 50 per cent of illegal firearms were
obtained through “straw purchases,” in
which a person who bought a gun lawfully
would then sell it at a significant mark up.
While every community views gun violence through a different lens, Saunders
said, his perspective is rather straightforward.
“I’m interested in the people that are
motivated to have a gun and shoot at other
people,” Saunders said.
“There are people that are motivated
to shoot people. Those are the people that
my organization is focused on to make the
apprehensions.”

“There is no magic solution” to gun vioSaunders sat down with CBC Radio’s
lence in Toronto, police Chief Mark Sau- Metro Morning to discuss the difficult task
nders said Thursday (15), as public con- ahead of him and the force.
cern mounts amid a spike in shootings
The police chief would not say if he
across the city.
agrees with the Canadian Association of
he chief’s comments coincide with the Chiefs of Police, which recently said it
launch of Project Community Space — would not support a call for a nation-wide
a $4.5-million strategy to curb gun ban on handguns.
Toronto Mayor John Tory has lobbied the
violence that will include beefing up the Infederal government in favour of a ban, but
tegrated Gun and Gang Task Force.
It comes in the wake of a rash of shootin- Prime Minister Justin Trudeau has been coy
gs in city in recent weeks, including several about whether such a measure will be purover a violent Simcoe Day long weekend sued by Ottawa.
Saunders did say however that while there
that left more than a dozen people with
gunshot injuries from 14 separate shootings. is no one solution to gun violence, he would More investment in youth needed

T

Sean Mauricette runs a program in Scarborough that teaches young people multimedia skills.
He said that gun violence is a nebulous
problem and reducing it will be a tremendous challenge. The most effective strategy,
Mauricette said, is to invest more in the city’s young people.
“[Saunders] has no easy task ahead of
him. It’s extremely difficult,” Mauricette
said on Metro Morning.
“When I see money being put to more
boots on the ground, while that may be part
of the solution, I believe it’s a reaction. It’s
not necessarily being preventative,” he said.
“As you invest in police and you invest
in boots on the ground and those security
measures, let’s invest in our youth.”
The Toronto Police Association (TPA), an
officers’ union that has been critical of Saunders’ leadership, described Project Community Space as an interim step in combating gun and gang violence.
“A sustainable solution includes a properly resourced police service and neighbourhood policing model, where officers have
the time, tools and opportunity to do more
than just answer calls for service,” a TPA
statement said.
IHR/MS

Vamos lá esclarecer
Para que não andem enganados
Augusto Bandeira
Opinião

Parece que alguns ficaram preocupados. Sim, preocupados! Para não dizer
todos borrados de medo, desculpem
a expressão, porque andavam mais
preocupados do que eu. Quando assim
é… uma conversa passa a um texto. Eu
até estou admirado!

N

ão, não fui obrigado a sair, nem me
mandaram abandonar o cargo de
presidente da Associação Cultural do Minho como se comentou. Deixei
de frequentar por questões pessoais. Não
senhor, não fui obrigado a não me can-

didatar a outro mandato, pelo contrário
recebi muitas chamadas e pedidos para
continuar. Não me preocupei porque sabia que não faltavam oportunistas para
o lugar, já se notava a vontade de alguns
para voltar. Razões não sei, mas via-se
na aragem o que se passava na carruagem. Por razões pessoais e algo que viria
acontecer num curto espaço de tempo, na
altura eu não tinha tempo disponível para
atender às exigências que a liderança requer. Não deixei de ir como se comentou,
ninguém me deu ordens para deixar, isso
é pura mentira. Infelizmente comentou-se que alguém próximo da minha pessoa
me tinha obrigado a não fazer parte ou
frequentar a casa. Outro comentário que
circulou foi que me tinham proibido de lá
entrar - mas desde quando é que tinham
capacidade para tal? Que há incompeten-

tes que são profissionais a expulsar gente
isso há, mas para expulsar a minha pessoa
não têm categoria. Caros amigos e leitores, quem lhes deu essa notícia se calhar
estava a tentar tirar informação. Desde já
fica informado que nem me foi proibida
a entrada, nem tão pouco me foi pedido
para deixar de frequentar a Associação.
Claro que, antes do início do verão e após
as eleições, não havia disponibilidade de
tempo para o fazer, nem tão pouco havia
interesse por questões pessoais - não via
em certas pessoas lealdade e honestidade.
Mas gostei de ouvir e saber do interesse
de certas pessoas em usar o meu nome e
preocupados com a razão pela qual estava
mais ausente. Mais uma vez que fique esclarecido que nem fui proibido de entrar, nem
me foi pedido para abandonar. Felizmente
sou crescido e sei decidir o que quero e ver

o que é melhor para o futuro, seja pessoal ou
associativo.
Sem ofender ninguém, a razão deste esclarecimento tem a ver com o facto de ter
ouvido dizer por terceiros o que acabei de
explicar, não me tendo sido possível saber
de onde veio, mas também não interessa.
Espero que fiquem esclarecidos. Em breve
e quando houver mais tempo disponível,
voltarei a frequentar a associação que tive a
honra de presidir. Não quer dizer que possíveis projetos culturais não possam aparecer, mas nada do que se comenta (muito se
gosta de atirar o barro para a parede e esperar a ver se cola). O que vier a nascer será
sempre com a colaboração dos clubes, especialmente do Minho e não só, mas isso só
existe apalavrado longe de chegar ao papel.
Força a todos os voluntários e defensores
da nossa cultura em geral.
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Acusada de discriminação
ao se recusar a depilar zona genital
de transexual no Canadá

CANADÁ

Quando decidiu abrir uma sala de depilação em sua casa, Márcia da Silva não
imaginava que seria acusada de discriminação num tribunal de direitos humanos no Canadá.
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Primeiro-ministro do Canadá violou
lei de conflito de interesses
As acusações contra o primeiro-ministro
Justin Trudeau e as demissões das ministras da Justiça e do Tesouro Jane Philpott
estão a causar uma crise de grandes dimensões no Governo canadiano.

O

primeiro-ministro do Canadá violou
a lei quando pressionou a antiga ministra da Justiça a favorecer a maior
empresa de construção do país, num processo de pagamento de subornos, indicou o
comissário federal de Ética canadiano.
O relatório, divulgado na quarta-feira
(14) pelo comissário federal de Ética, Mario Dion, aponta que Justin Trudeau violou
a lei de conflito de interesses ao ordenar
aos ministros que “encontrassem uma solução que protegesse os interesses comerciais da SNC-Lavalin no Canadá”.
As pressões de Trudeau foram confirmadas pela própria ex-ministra da Justiça,
Jody Wilson-Raybould, que se demitiu em
fevereiro passado.
A SNC-Lavalin foi acusada pelo Ministério Público de pagar subornos a altos funcionários do antigo regime do líder líbio
Muammar Khadafi, incluindo a alguns dos
filhos do antigo dirigente, para conseguir
contratos no país africano.
Wilson-Raybould indicou que Trudeau
pretendia um acordo, a ser proposto pelo
Ministério Público, para evitar a penalização da SNC-Lavalin com a exclusão dos
contratos públicos.
Quando o Ministério Público recusou
propor o acordo, Wilson-Raybould, também Procuradora-Geral, disse ter sido
pressionada a obrigar os procuradores a
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mudar de decisão, o que negou fazer.
Segundo Wilson-Raybould, Trudeau
disse-lhe que uma condenação contra a
SNC-Lavalin iria levar a uma possível perda de empregos e que isso teria implicações eleitorais.
As eleições gerais do Canadá estão marcadas para 21 de outubro.
A SNC-Lavalin já foi penalizada anteriormente pelo Banco Mundial por pagar
subornos no Bangladesh.
A empresa também está envolvida no
pagamento de subornos para obter um
contrato para a construção de um hospital
em Montreal.
Horas depois da divulgação do relatório,
o primeiro-ministro canadiano assumiu as
responsabilidades pelos erros que cometeu, embora não concorde com algumas
das conclusões de Mario Dion, recusando-se ainda a pedir desculpas.
“Discordo da conclusão [de Mario Dion]
de que qualquer contacto com o Procurador Geral nesta questão era necessariamente inadequado”, apontou Trudeau.
“Não posso pedir desculpa por defender
os empregos canadianos porque é parte do
que os canadianos esperam de mim, que eu
defenda as nossas instituições e, como o comissário de ética sublinhou, estes dois elementos entraram em conflito de uma forma
infeliz sobre a qual assumo total responsabilidade”, afirmou o primeiro-ministro.
E concluiu: “vamos garantir que isso
nunca aconteça novamente com qualquer
Governo no Canadá”.
TSF/MS
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Jovens suspeitos de três homicídios
encontrados mortos suicidaram-se,
diz polícia

brasileira, que vive com o marido e
os filhos em Vancouver, recusou-se
a depilar Jessica Yaniv, uma mulher
transexual que alega ter sido vítima de preconceito e agora exige uma indemnização
que pode chegar a 15 mil dólares.
Em julho, durante audiência acalorada no
British Columbia Human Rights Tribunal,
Yaniv associou a brasileira a neonazistas e
disse que o tribunal inauguraria um precedente perigoso se não decidisse em seu favor.
O caso abriu discussão entre especialistas sobre até que ponto um prestador de
serviço pode negar-se a atender um cliente com base na identidade de género. Mas
o debate foi além.
Feministas acusam Yaniv de se aproveitar da sensibilidade do tema para prejudicar imigrantes e ganhar dinheiro às custas
de pessoas que estão no país em busca de
melhores condições de vida.
Silva é uma das 16 mulheres processadas
pela transexual apenas este ano. Ela diz que
teve que fechar as portas do seu negócio
diante da repercussão negativa do episódio.
A maioria das acusadas por Yaniv tem
ascendência do Sudeste Asiático, região
que abriga algumas das nações islâmicas
mais populosas do mundo.
As mulheres negam qualquer tipo de
comportamento discriminatório e argumentam que se recusaram a atendê-la por
questões de ordem religiosa e cultural.
Em sociedades que seguem interpretações conservadoras do islão, a interação
entre diferentes géneros é tabu. Casos de
transexualidade desafiam regras sociais e
são recebidos muitas vezes com rejeição.
A brasileira, por sua vez, diz não ter a
técnica necessária para depilar uma virilha masculina e que não quis prestar o serviço também por questões de segurança,
porque, após a recusa, Yaniv teria mandado mensagens intimidatórias a Silva.
“A posição não é sobre género, é sobre
técnica”, afirmou à reportagem Jay Cameron, advogado de Silva. “Ela recusou-se a fazer depilação numa pessoa que se
identificou como mulher, mas tem órgãos
genitais masculinos.
Ela não depila zonas genitais masculinas, não se sente confortável a fazer isso, e
não era um serviço que ela oferecia.”
O advogado é integrante do Centro de
Justiça para Liberdades Constitucionais,
que defende outras quatro mulheres contra Yaniv, três delas imigrantes.
“Não posso especular sobre a motivação
[da transexual]. O que posso dizer é que
um número significativo de pessoas contra
É mais um episódio neste caso mediático
que tem tido várias surpresas. Primeiro a
polícia do Canadá procurou-os por estarem desaparecidos, depois por serem
suspeitos de três homicídios, mas nunca os encontrou. Deixou-os passar numa
operação STOP e acabou por os encontrar
mortos a semana passada no fim de uma
perseguição de mais de duas semanas por
todo o Canadá. Agora, os resultados das
autópsias levam a polícia a suspeitar que
tenham morrido de ferimentos feitos por
eles próprios, recorrendo a uma arma.

F

oi ainda possível confirmar que os
restos mortais, encontrados na manhã de 7 de agosto a norte da província canadiana de Manitoba, pertenciam de
facto a Kam McLeod, com 19 anos e Bryer
Schmegelsky, com 18.
“Uma vez que os indivíduos morreram

quem ela foi a tribunal diz respeito a pessoas estrangeiras. Muitas são pobres e só
prestavam serviços no bairro. Silva teve que
fechar o negócio e outras tantas estão com
problemas como depressão e ansiedade.”
Durante a audiência no mês passado,
Yaniv disse que as esteticistas estavam “a
forçar as suas crenças na sociedade” ao se
recusarem a atendê-la justificando a decisão com razões culturais ou religiosas.
Sobre a brasileira, explica o advogado,
a queixosa chamou de neonazistas aqueles
que não prestavam serviços a pessoas que
têm órgãos reprodutores masculinos, mas
que se reconhecem como mulher.
“Não foi especificamente sobre Silva, mas
ela fez uma comparação, e a minha cliente
tinha se recusado a atendê-la nesse sentido.”
Yaniv seria a primeira cliente de caráter
profissional da brasileira. Antes de abrir a
sala ao público, costumava fazer o serviço
apenas para amigos e familiares.
No ano passado, decidiu colocar um
anúncio no Facebook e foi contatada pela
mulher transexual que agora a processa.
Segundo Cameron, a foto do perfil na
rede social não mostrava Yaniv e somente
com a troca de mensagens via telemóvel
Silva percebeu que se tratava de uma pessoa biologicamente definida como homem.
“O contacto inicial era de alguém que
seria biologicamente mulher, mas depois
que Silva deu o seu número de telefone
percebeu que a pessoa era biologicamente
homem, então informou que não era um
serviço que ela fazia”, diz.
Ainda de acordo com o advogado, após
o cancelamento da sessão, Yaniv continuou a enviar mensagens para constranger a brasileira.
“Pela minha segurança, disse não [ao
serviço]”, afirmou Silva durante audiência em julho.
Cameron diz esperar uma resolução para
o caso até dezembro, sendo que as alegações
finais serão apresentadas a 27 de agosto.
Apesar de estar presente e de ter atividade nas redes sociais, Jessica Yaniv, que
nasceu Jonathan Yaniv, recorreu à justiça
para que o seu nome não fosse divulgado
pela imprensa local, que poderia usar apenas “JY” para se referir a ela.
Na audiência de julho, porém, um integrante do tribunal de direitos humanos
citou o interesse público pelo caso e a atividade online da transexual foi usada para
julgar o pedido improcedente.
Identificada com nome e sobrenome,
Yaniv define-se como ativista de direitos humanos e da causa LGBTQ, mas tem
tido que responder a críticas quase diárias
sobre uma atuação que pode ser danosa a
outras minorias.
Gauchazh/MS
alguns dias antes de serem encontrados, a hora e data exata das suas mortes
são desconhecidas”, esclareceu a RCMP,
a organização policial do Canadá, numa
declaração partilhada esta segunda-feira
(12) e divulgada pelo The Guardian. Ainda
assim, a força policial acredita que os suspeitos estiveram vivos durante vários dias
depois da última vez em que foram vistos.
Os dois jovens foram dados como desaparecidos a 19 de julho, depois de o
seu carro ter sido encontrado incendiado
numa estrada perto do lago Dease, British
Columbia. Kam McLeod e Bryer Schmegelsky foram depois dados como suspeitos
do homicídio de um casal de turistas australiano — Lucas Fowler e Chynna Deese
— e de um outro homem — Leonard Dick
–, tendo os crimes ocorrido na zona onde
o carro foi encontrado.
Observador/MS
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Managing Partner

Police warning

to the public…
Vincent Black
Opinion

It seems that this past year we have had
an incredible number of scams and false
alarms when it comes to trying to defraud the public. In January of this year it
was the scam with the police calling that
if you “don’t return their call, someone
would come and arrest you”.

O

r the scam from Revenue Canada
and that you owed them money and
need to call back a particular number where many folks were duked into
turning over personal funds to someone at
the other end of the line making out to be
someone from Revenue Canada.
These scams go on and on…
The most recent scam came this past
week, that you should be aware that the
police are warning the public not to pick
up calls from a number presenting itself as
a Toronto police line.
The police have warned people not to
pick up incoming calls from a number
pretending to be the Toronto police line
and asking for credit card information.
The Toronto police have warned the
public that this is essentially fraud and that

the public should not give over any information over the phone to these fraudsters
and report it to the police if they have received such a call.
Robocalls are being constantly sent
to residents in the Toronto area that are
showing up as non-emergency number
and the caller tries to convince the person
at the other end to participate in the scam.
Sometimes the calls are made in Mandarin
and these calls in particular are the ones
that ask for credit card information, as
they feel that the vulnerable ethnic community is more likely to fall for the scam.
The Toronto police will never call and
request any kind of information, especially credit card information. These calls are
relatively new and creative and because
they are so convincing, please be aware
and do not give out any type of information, especially financial.
The Toronto Police Services is reminding residents it does not ask for
money to be sent by Western Union or
other similar businesses and does not request the purchase of gift cards.
If anyone has any information about
this scam you can contact 31 Division police at 416-808-3100. Anonymous tips can
be provided through Crime Stoppers at
www.222tips.com or 416-222-8477.
Please stay vigilant and be on your
guard at all times.
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Welcome to
“Big Brother”!

Carlos Monteiro
Opinião

Nas últimas semanas, reacendeu-se a
discussão em torno da privacidade e
dos direitos e liberdades dos cidadãos
no Canadá, com a notícia da utilização,
por parte da polícia de Montreal, de recursos que recorrem à tecnologia de
reconhecimento facial apoiada em inteligência artificial.

O

sistema captura várias fotografias
das pessoas e armazena-as numa
base de dados que irá comparar e
cruzar detalhes. Desta forma, o reconhecimento facial substitui as impressões digitais, usando scans bidimensionais e tridimensionais apoiados num software de
inteligência artificial.
Segundo o vice-reitor da Universidade
de Lisboa, Carlos Ribeiro, num comentário ao Diário de Notícias sobre a utilização
em aeroportos, esta é uma ferramenta que
“pode ter uso abusivo, mas que também
pode ser usada de uma maneira muito interessante e para nos proteger”.
O recurso a este género de tecnologia foi
adotada em maior escala nos últimos anos,
seja para abrir portas, fazer pagamentos e
check-in em aeroportos, pedir empréstimos, desbloquear smartphones ou identificar terroristas. É uma tecnologia cada vez
mais ao serviço do cidadão, com dois fatores essenciais ao seu funcionamento: pessoas e uma base de dados. Se, por um lado,
promete velocidade, autonomia e segurança, por outro, suscita muitas questões:
• De que forma são construídas estas
bases de dados?
• Quem tem acesso à base de dados?
• Como estão as bases de dados a ser
utilizadas?
• Está a privacidade de cada um a ser
devassada?
• Devem os cidadãos ser informados
quando são alvos desta tecnologia no
espaço público?
• Atos que colidem com os direitos e liberdades dos cidadãos são, regra geral, autorizados por um juiz. Porque é
este caso uma exceção?

fe da Polícia de Toronto, Mark Saunders,
apresentou um relatório referindo que o reconhecimento facial está em uso nas forças
policiais locais desde 2018 e que tem sido
uma ferramenta essencial na investigação
policial e identificação de criminosos.
Mas o recurso a esta nova tecnologia não
se fica apenas pelas forças policiais. Também o setor privado recorre ao reconhecimento facial. Os centros comerciais são
um exemplo.
A Cadillac Fairview, proprietária do Eaton Centre, Fairview Mall e do Markville
Mall na área metropolitana de Toronto,
confirmou que testou e utiliza o reconhecimento facial desde junho de 2018 nalguns dos seus centros comerciais.
É importante referir que o reconhecimento facial é limitado no Canadá pelo Personal
Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), que requer que seja
dado consentimento para guardar, usar ou
transmitir informação pessoal privada, mas
não especifica como lidar com casos de inteligência artificial ou tecnologia que recorra
ao reconhecimento facial.
Mais assustador que a realidade da utilização deste género de software parece ser a
letargia em que os governos se encontram
no que toca a novas tecnologias e à legislação que devia antecipar o uso das mesmas.
Quem não se lembra do célebre caso da
Cambridge Analytica nos EUA, que levou os
CEO das maiores empresas ligadas ao ramo
das novas tecnologias, em particular as redes sociais, ao congresso norte-americano?
O caso mediático, que aparentemente parecia prometer mudanças na forma
como se encara a revolução das novas
tecnologias, mostrou apenas o total desconhecimento e incompetência dos políticos norte-americanos nesta matéria.
As sessões no congresso americano foram
alvo de chacota a nível mundial, demonstrando uma inexplicável inaptidão do país
mais desenvolvido do mundo para lidar
com o problema. Se por um lado não se
pode pedir a um congressista que seja perito nesta matéria, não se pode entender
que o seu gabinete não reúna a informação necessária para fazer as perguntas que
o povo americano e o mundo queriam ver
respondidas:
• Há ou não partilha e manipulação de
informação entre as maiores empresas mundiais do mundo tecnológico?

• Em caso afirmativo, o que me parece
óbvio, que informação é partilhada e
• O que impede uma empresa que decomo está a ser utlizada?
senvolve este género de software de
partilhar a informação com terceiros
Não acho que se tenha obtido uma respor uma avultada quantia de dinheiro? posta cabal e esclarecedora a qualquer
Em Portugal, o Diário de Noticias rela- uma delas.
Ao invés, e apesar de ter não ter sido a
tava, em 2018, que esta tecnologia era já
usada pelo Laboratório de Polícia Cientifica única razão para que tenha acontecido, a
para controlo de cidadãos estrangeiros nos União Europeia fez entrar em vigor, em
aeroportos. Já este ano, em Toronto, o che- 2018, o Regulamento Geral de Proteção

de Dados (GPDR). Este regulamento foi
elaborado em 2016 e teve efeitos temporariamente suspensos para que as empresas
tivessem tempo de se adaptar a ele e é o
maior conjunto de regras de proteção à
privacidade online já criado desde o início
da internet. Apesar de não ser um documento final e que, muito provavelmente,
vai sofrer alterações ao longo dos próximos anos, é, sem dúvida, um passo importante no garante dos direitos e liberdades
dos cidadãos e, também, um acréscimo
na responsabilidade das empresas, organizações e instituições na maneira como
tratam e protegem os dados privados dos
cidadãos do espaço europeu. O Canadá, à
semelhança dos EUA, depressa esqueceu o
incidente e as preocupações ligadas às novas tecnologias.
Tão incompreensível quanto a incompetência dos políticos, é a indiferença da
grande maioria dos cidadãos aos desafios e
violações de privacidade das novas tecnologias no século XXI. Será isto um efeito da
exposição global forçada pelo uso generalizado das redes sociais?
Atualmente é raro conhecer uma pessoa
que não tenha uma conta numa rede social
expondo detalhes da sua vida. Tendo isto
em conta, “até que ponto o reconhecimento facial vai mais longe do que aquilo que já
existe?”, questiona António Neves, professor na Universidade de Aveiro, num artigo
do jornal Diário de Notícias. A diferença
parece-me óbvia - o direito de opção.
Será que os cidadãos têm noção do real
valor da informação pessoal nos dias que
correm? Será que entendem que a troca de
informação se tornou num negócio incalculável nos tempos modernos?
Nos últimos anos assistiu-se a um crescimento no número de empresas que reúnem
informação deste género – os Data Brokers.
Recentemente, foi identificada uma aplicação nas redes sociais que estaria a reunir
informação para empresas ou organizações
russas – o FaceApp. Esta aplicação, que permite aos utilizadores alterar fotografias com
recurso a filtros que usam um sistema de inteligência artificial, estaria, alegadamente, a
reunir toda a informação que era carregada
para o sistema, podendo ser utilizada por
terceiros para fins menos legítimos.
Os defensores da privacidade estão a
debater como os cidadãos devem ser informados quando são alvos deste tipo de
tecnologia, tendo direito a optarem não
serem guardadas quaisquer imagens suas,
com exceção óbvia aos atos a que estão
obrigados por lei, como por exemplo a
obtenção de passaporte ou carta de condução. Porém, estes esforços não estão
a impedir as empresas de avançar com a
implementação de reconhecimento facial, até porque é um negócio milionário.
Segundo a CBC e o TheStar, a Polícia de
Toronto e a Polícia de Montreal investiram

quantias a rondar o meio milhão de dólares no teste e implementação deste género
de tecnologias, o que leva a uma questão
pertinente:
• Havendo a utilização de dinheiros
públicos nestes projetos, porque não
estão os cidadãos a ser devidamente
informados, de antemão, dos detalhes da utilização do reconhecimento
facial nas forças policiais?
A falta de transparência não ajuda, definitivamente, à conquista da confiança
necessária à implementação na sua plenitude deste género de tecnologias. Contudo, a questão dos prós e contras quanto ao
reconhecimento facial não se fica por aí.
A sua utilização para, por exemplo, identificar criminosos que estejam indexados
numa base de dados dá aso ao surgimento
de falsos positivos. Em Londres, esta tecnologia identificou erradamente pessoas
inocentes obtendo um total de 96% falsos
positivos, de acordo com o jornal The Independent. Fontes ligadas a estes projetos,
dão conta, também, que a taxa de sucesso
na identificação de sujeitos é substancialmente superior em pessoas caucasianas. A
razão para este resultado deve-se ao facto
do software ser, maioritariamente, desenvolvido por pessoas caucasianas, o que levantará, muito provavelmente, questões
de racismo, quando estiverem em causa
falsos positivos.
Apesar de toda a controvérsia, as grandes multinacionais Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft são exemplos
de empresas que já possuem os seus próprios sistemas de reconhecimento facial,
com taxas elevadas de sucesso. Também
empresas como o Walmart e a Target testaram e implementaram a tecnologia em
determinados locais, pelo que se prevê que
nos próximos anos se ouça falar muito mais
sobre esta realidade. Fica a pergunta: terão
os políticos a coragem, a arte e o engenho
para recuperar o tempo perdido e legislar
no sentido de evitar possíveis usos menos
corretos deste género de tecnologia?
O thriller policial de 2008 - Eagle Eye
(Controle Absoluto), chamava a atenção,
ainda que numa realidade pouco provável, para uma entidade artificial inteligente que perseguia dois fugitivos acusados de
terrorismo. Uma grande conspiração que
envolve computadores de última geração,
exército, governo e forças policiais. Através da rede de telecomunicações dos EUA,
a vida das pessoas passa a ser monitorada
24h por dia. Os telefones tornam-se escutas ao vivo e todas as câmaras estão interligadas, permitindo que se localize qualquer pessoa em qualquer lugar.
Pouco mais de 10 anos volvidos e todos,
de uma forma ou de outra, fazemos parte
daquela realidade pouco provável.
Seja bem-vindo ao “Big Brother”!
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What is this
Beyond Meat Craze?
Vincent Black
Opinion

Everywhere that l turn, l am bombarded
by ads advertising for products that are
being billed as beyond meat. Just what
is this beyond meat craze?

T

he meatless meat category is facing a
renaissance, and legacy veggie burger brands are fighting to stay relevant in the market place. Since beyond
meat has arrived on the scene, sales of
meat substitutes among the nine largest
producers have climbed 56%, according to
the Euromomitor International. With more
upstarts entering the market, the share
among companies is spread thinner every
year. Some of the major farm brands have
lost about half of its piece of the pie since
2013, even as its sales have grown.
A fresh focus on plant-based meat
substitutes has encouraged alternative
protein makers to change their recipes,
upgrade packaging and invest in new
plant-based initiatives. Some brands have
extended their scope to meatless chicken,
bacon and sausages to further differentiate in an increasingly crowded veggie
burger aisle.
Plant-based meat that mimics the
real thing is one of today’s buzziest food
trends, seeking to attract flexitarians who
are trying to eat less meat. The experts
have predicted that the plant-based food
market will be worth as much as $140 billion in 10 years. Based on these growing
trends and growth numbers, companies that choose not to invest in developing better meat alternatives are going to
miss out on both the opportunity side of
growth and expose themselves to risk.
With climate change in the picture, the
costs to maintain animal supply chains
will become more expensive.
Beyond is the best-known of a whole
new wave of deceptively meat-like veggie burgers that have captured consumers
imaginations and taste buds. In the United
States alone, sales of plant-based meats
have jumped 42 per cent between March
2016 and March 2019, to a total of US $888
million. It seems that plant based-dieting
has been socially normalized more so than
ever. There is a great deal of these products

being produced and sold and eaten with
lightning speed. Its actually gotten out of
control in my humble opinion.
There is so much demand from all
kinds of eating establishment and restaurants, these products are at least in about
30,000 restaurants across the country
and to deploy these products in such a
short time is amazing. It seems that the
battle is on between the traditional meat
suppliers, and these new innovative beyond meat organizations.
The current meat market suggests
plenty of room for growth. As plant-based
meats were exploding, the virtue theoretically, of satisfying both the craving
for a burger and the desire to cut back on
meat consumption. These new companies
that produce beyond products have spent
many years and lots of R&D dollars to develop this new market place. This industry
has spent a tremendous amount of money
to try and develop meatless products that
will replace meat products and how they
are produced.
Thanks to beet juice and pomegranate
fruit powder, the beyond burger has a
pinkish, raw hamburger hue and, famously, bleed when cut. Thanks to coconut
oil, it sizzles and drips in the pan or on the
barbecue. Other ingredients are involved
to create this beyond meat product which
includes pea and mung bean protein, potato starch and apple extract. Its textures
are juicy and chewy, even gristly, as your
average burger.
These products are also nutritionally
comparable to beef, with each four-ounce
patty containing 20 grams of protein and
270 calories, but no cholesterol.
This sector is expected to account for
25 percent of the value of global meat
consumption.
That could mean big changes for the
environment and agriculture as a whole.
Plant-based meats could help spur a reduction as l have said in meat consumption. To reach those dizzying figures for
market penetration, plant-based firms
can’t just focus on burgers. Other than
burgers, beyond meat also offers ground
beef for making other meat products.
When its all said and done, this new
craze is all about trying to make plantbased meat that is virtually indistinguishable from animal meat.
But is all this change good for you?
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NÃO PERCA!
AOS DOMINGOS ENTRE
AS 10H E O MEIO DIA
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Justiça

Um homem foi detido por ser suspeito da
autoria material de um homicídio qualificado e profanação de cadáver que levou
ao aparecimento de uma cabeça numa
praia de Leça da Palmeira, revelou, esta
quinta-feira (15), a Polícia Judiciária (PJ).

E

m comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que o homem, de 32
anos, foi detido “na fronteira da Turquia com a Grécia” e é um cidadão paquistanês para quem a vítima trabalhava, que
“se ausentou” de Portugal “logo que foi noticiado o aparecimento da cabeça” de uma
mulher numa praia de Leça da Palmeira,
concelho de Matosinhos, distrito do Porto.
A PJ acrescenta que “na origem dos factos, que envolvem também uma mulher detida em abril, estará a existência de uma dívida” que a vítima “insistia em ver saldada”.
“A investigação iniciou-se com o aparecimento de uma cabeça humana no areal
da praia de Leça da Palmeira, Matosinhos,
na manhã do dia 7 de março de 2019. Após

intensas diligências de investigação e cooperação internacional, foi possível identificar e agora deter um cidadão paquistanês, para quem a falecida trabalhava, e
que se encontra indiciado pela coautoria
do homicídio e subsequente profanação de
cadáver”, descreve a PJ no comunicado.
Aquela força policial acrescenta que o
homem foi detido “em cumprimento de
um mandado de Detenção Europeu”.
O homem, de 32 anos, não tem “atividade
profissional conhecida”, acrescenta a PJ.
A 5 de abril, a PJ revelou ter detido uma
mulher por homicídio qualificado e profanação de cadáver, num caso associado ao
aparecimento de uma cabeça humana no
areal da praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, em 7 de março.
Na ocasião, a PJ disse que a suspeita era
uma massagista de 52 anos e de nacionalidade estrangeira para quem a vítima trabalhava, numa atividade não revelada.
JN/MS
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Detido suspeito de cortar
cabeça a mulher em Matosinhos

Padre fotografado em cuecas
muda de religião
Tomou quinta-feira (15) posse em Castanheira de Pêra como padre da Igreja Vetero
Católica o padre Júlio Santos, antigo padre
de Pedrógão Grande, afastado de funções
pela diocese de Coimbra, depois de ter publicado no Facebook uma fotografia onde
surge descontraído, deitado numa cama,
apenas de cuecas e de meias.

minha missão na Igreja Vetero Católica e
tomar posse nos novos cargos no dia dedicado à Nossa Mãe do Céu”. Júlio Santos
sai da diocese sem informar formalmente
o seu bispo: “Não devo obediência ao bispo
de Coimbra, nem tenho que o informar de
nada porque foi ele que me pôs de lado”.
A Igreja escolhida pelo padre Júlio é conhecida pelas práticas de cultos não aceiFui suspenso, e não ponho em causa tes nem reconhecidos pela Igreja Católias Leis do Direito Canónico, mas não ca. “É uma Igreja que não é composta por
consigo viver sem a eucaristia e sem paróquias, mas que forma comunidades
a proximidade com as pessoas”, disse o sa- e tem apenas umas pequenas diferenças
cerdote ao JN. E continua: “Como Coimbra com a Igreja Católica”, frisou o sacerdote.
JN/MS
não me deixa exercer, resolvi continuar a

“

Turismo

Santos populares garantem subida de 10% nos hóspedes
Os santos populares impulsionaram a atividade turística. Em junho, o país recebeu
2,9 milhões de hóspedes e 7,8 milhões de
dormidas, um crescimento de 10,7% e
6,4% face ao mês homólogo, divulgou o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

O

Americanos em força
O mercado norte-americano registou
um crescimento de 25,1% em junho e no
total do semestre aumentou 21,2% posicionando-se como a quinta principal origem de turistas estrangeiros a dormir em
Portugal. Os britânicos voltaram a “fugir”
do país, registando-se uma quebra de 1,3%
nas dormidas em junho, depois de sete meses consecutivos a crescer. Já no semestre,
o indicador de turistas britânicos é positivo, com um incremento de 1,6%.
Os mercados alemão e francês recuaram
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s residentes contribuíram com um
total de 2,6 milhões de dormidas
(mais 12,9%) e os estrangeiros com
5,2 milhões (mais 3,5%).
Com este incremento, o setor nacional
do turismo fechou o primeiro semestre com
quase 13 milhões de hóspedes (concretamente 12,9 milhões), um aumento de 8,1%
face ao mesmo período de 2018. As dormidas cresceram 5,2% para 32,9 milhões. Neste capítulo, os portugueses impulsionaram
as dormidas, com mais 10,2% (mais de 10
milhões de dormidas) e os estrangeiros com
mais 3,1% (22,8 milhões de dormidas).
de junho, as dormidas aumentaram 13,3%
no Alentejo, 12,1% nos Açores, 11,7% no
Norte e 11,4% no Centro. Tanto o Norte
como os Açores receberam mais estrangeiros. Neste período, a região de Lisboa aumentou em 114 mil as dormidas adicionais
face ao mesmo mês de 2018 e o Norte registou um acréscimo de 107 mil dormidas.
Nos primeiros seis meses do ano, o AlenAlentejo e Norte
tejo foi a região que mais se destacou pela
Os santos populares impulsionaram o positiva no aumento de dormidas (11,6%),
crescimento das dormidas em todas as re- seguindo-se o Norte (9,7%). Nesta região,
giões, com exceção da Madeira. Neste mês os estrangeiros pesaram 81,5% nas dormiquer em junho (3,7% e 5,6% respetivamente) quer no primeiro semestre do ano
(6,8% e 3%). No mês dos santos populares, o mercado espanhol cresceu 9,3% e
no semestre 8,6%.
Os 16 principais mercados emissores representaram 86,9% das dormidas em junho.

das do primeiro semestre.
Os estabelecimentos de alojamento turístico apresentaram, em junho, proveitos
totais de 466 milhões de euros, um aumento
de 11,8% face ao mês anterior. No total do
semestre, a atividade totalizou proveitos de
1,781 mil milhões de euros, mais 7,6% face a
igual período de 2018.
O alojamento local faturou 152,6 milhões
no primeiro semestre, mais 21,6% face há
um ano. Em junho, subiu as receitas em
33,8% para 41,2 milhões.
JN/MS
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Opinião

“Nunca enganei ninguém”, diz
Pardal Henriques
greve anterior promovida por aquele sindicato. “Nessa ocasião, fui ao DIAP para
saber se havia alguma investigação sobre
mim, porque qualquer um de nós pode ser
alvo de uma queixa, e fui informado de
que não havia nada”, disse.
“Nunca fui notificado de qualquer investigação”, disse Pardal Henriques.
“Parece-me que há uma campanha para
afastar as pessoas do essencial, que é a luta
dos motoristas”, acrescentou o vice-presidente do SNMMP.
“Continuamos focados nesta causa, que
é legítima e a lutar por quem está nesta situação há 22 anos”, acrescentou.
JN/MS

No decorrer das últimas décadas tem
sido impactante a tendência da emigração de jovens qualificados portugueses que perante a precariedade
laboral, baixos salários e obstáculos
à progressão de carreira, têm optado
pela construção no estrangeiro dos
seus projetos de vida.

N

este campo, tem-se destacado o
fenómeno da emigração de profissionais de saúde, em particular
os enfermeiros, tanto que desde 2010,
números oficiais apontam para que mais
de 14 mil destes profissionais de nível
superior com competências técnicas,
científicas e humanas tenham optado
por sair de Portugal.
A grave crise económica e financeira que o país viveu a partir de 2011, e
que obrigou à intervenção da troika
em Portugal, atingiu duramente este
grupo socioprofissional, assistindo-se
nesse período à saída de 1.175 profissionais, valor que só seria ultrapassado em
2015, com a saída de 2.715 enfermeiros
para o estrangeiro.
A trajetória de recuperação da eco-

nomia portuguesa, e o incremento da
contratação de profissionais de saúde no
Serviço Nacional de Saúde (SNS), ainda
que aquém das necessidades do SNS,
parecia estar nos últimos anos a contribuir para o decréscimo da emigração de
enfermeiros portugueses.
No entanto, dados apresentados no início deste mês pela Ordem dos Enfermeiros, instituição que emite as declarações de
habilitação que estes profissionais precisam para exercer lá fora, há cada vez mais
enfermeiros portugueses a procurar melhores condições de trabalho e de progressão na carreira em países como os Estados
Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, Irlanda, França, Bélgica, Suíça ou Alemanha.
Segundo a mesma, em 2018 a instituição
recebeu um total de 2.736 pedidos de profissionais para exercer no estrangeiro, e o
ano de 2019 pode mesmo ver este número
ser superado, dado que nos primeiros seis
meses do ano, a Ordem já recebeu 2.321
pedidos para obter a declaração de habilitação que permite trabalhar noutro país.
Numa época em que Portugal assiste a
iniciativas que procuram apoiar o regresso de emigrantes ou lusodescendentes ao
país, estas só terão verdadeiro impacto no
nosso futuro coletivo, quando os responsáveis políticos e os agentes económicos
concertarem uma agenda e estratégia que
desde logo, não permita a constante emigração de jovens qualificados, como é o
caso dos profissionais de enfermagem.

Narrativa aberta
Aida Batista
Opinião

Fui com uma amiga ver um filme. À saída
comentámos o enredo - muito atual, voltado para os encontros e desencontros
que as redes sociais podem provocar -, e
o facto de, no final e perante a descoberta da verdade, a narrativa permitir a cada
um de nós as mais diferentes leituras de
acordo com as nossas posturas perante
a verdade. Há quem simplesmente entre
em negação, preferindo, por comodidade, continuar a viver na mentira; há quem
a aceite, mas mantenha uma conduta
como se nunca dela tivesse tomado conhecimento, guardando-a no mais íntimo
de si; e há quem altere radicalmente o
seu plano de vida, em função de rotinas
com que a verdade veio colidir.

S

Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela,mas há
também aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol.
Pablo Picasso
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“

Aguardo para ser notificado e estranho que, uma vez mais, os jornalistas
tenham sido notificados antes do visado”, acrescentou o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias
Perigosas (SNMMP).
Pardal Henriques disse que a questão da
investigação não é nova e recordou que já
havia sido noticiada em abril, aquando da
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O aumento da emigração
de enfermeiros portugueses
Daniel Bastos

“Estou tranquilo, nunca enganei ninguém
nem cometi qualquer burla”, diz Pardal
Henriques, questionado pelos jornalistas
sobre uma investigação que corre no Departamento de Investigação e Ação Penal
(DIAP) de Lisboa e confirmada, quarta-feira
(14), pela Procuradoria-Geral da República.

MILÉNIO | PORTUGAL

eja qual for a decisão, todas elas são válidas quando se acredita que o melhor
caminho é aquele que corresponde a
uma forma de estar na vida que nos faz feliz.
“Quando a verdade rasga”, diz-nos Dulce
Maria Cardoso, “a mentira também serve
para coser. Ou para cicatrizar”, que o mesmo
será dizer que nos cabe adotar a verdade ou a
mentira, segundo a natureza dos rasgões de
alma abertos pela vida. A vida é, por definição e sempre, uma narrativa aberta. É certo
que, antecipadamente, sabemos que estamos
condenados a um fim, mas é igualmente certo que nenhum de nós sabe quando, onde e
como será, nem o caminho que nos falta percorrer até lá chegarmos. Por isso vivemos, e
ainda bem, como se fôssemos imortais.
Se estivermos atentos ao mundo à nossa
volta, cada pessoa com quem diariamente
nos cruzamos transporta consigo uma narrativa aberta sobre a qual tantas vezes no
interrogamos. Acontece-me muito, tal como
naquele dia depois de sair da sala de cinema.
Fui sozinha para casa e apanhei o metro. No

banco à minha frente, estavam duas jovens
com ar maduro. Uma frase ou outra que consegui ouvir permitiu-me concluir que eram
íntimas, embora falassem de trivialidades.
Numa das paragens, uma delas levantou-se,
beijou a amiga, despediu-se e, naqueles segundos breves entre o assento e a saída, voltou-se para trás e despachou “olha, mas eu
ainda não contei nada a ninguém”, ao que a
outra respondeu “mas podes contar”, acompanhando a frase com um sorriso de contentamento. A porta da carruagem fechou-se,
ela encolheu os ombros para furar por entre
a multidão e desapareceu. O sorriso, esse,
manteve-se pendurado na boca da que ficou,
mesmo depois de ter pegado no telemóvel
para ler as mensagens entradas. E foi isso que
me chamou a atenção, porque estes sorrisos
costumam ser instantâneos e desaparecer no
momento em que um dos interlocutores se
afasta e o outro volta aos seus pensamentos.
Comecei, então, a interrogar-me sobre o que
estaria na origem daquele tão prolongado
sorriso. O que poderia ela contar? Que segredo guardavam ambas? Diria apenas respeito
à vida delas ou também à de outras pessoas?
A minha imaginação continuou a trabalhar
e a curiosidade a tentar satisfazer-se com as
mais variadas hipóteses. Um novo relacionamento? Um enlace breve? Uma provável
gravidez? Um novo emprego? Uma promoção? Uma mudança de casa? Uma viagem?
Pelo sorriso, só poderia contemplar um
leque de agradáveis possibilidades! E a lista poderia continuar, não tivesse eu saído
na estação seguinte e, de imediato, a minha atenção ser disputada por alguém que
se me dirigiu com dúvidas sobre a saída
mais adequada a utilizar.
Recolhida nos meus pensamentos, retomei o meu destino, caminhando sobre a
certeza de que as nossas vidas são feitas de
escolhas que funcionam como momentos
de avanço ou recuo na narrativa que diariamente construimos, dependendo esta
da forma como olharmos para as manchas
de que nos fala Picasso.
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Avião colidiu com aves
e obrigou ao cancelamento de
algumas ligações

AUTONOMIAS

Um avião A 320 da Azores Airlines está
imobilizado desde domingo (11) na Terceira, nos Açores, na sequência de uma
colisão com um bando de aves, o que
obrigou ao cancelamento da ligação Lisboa/Pico/Lisboa, anunciou esta segunda-feira (12) fonte da transportadora.
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C

ontactado pela Lusa, o porta-voz da
SATA adiantou que o aparelho estava a fazer “a ligação entre Lisboa e a
Terceira quando, na aterragem àquela ilha
açoriana, colidiu com aves”.
A situação verificou-se “ao final da tarde
de domingo (11)” e devido a esse incidente
“o voo de regresso à capital foi cancelado e
estão a ser avaliados os danos provocados
pelos serviços manutenção”, estando “o
aparelho imobilizado na Aerogare Civil das
Lajes”, acrescentou António Portugal.

O porta-voz da SATA garantiu, no entanto, que os passageiros da ligação cancelada
no domingo (11) “já seguiram noutro voo
logo de manhã”.
A situação obrigou também ao cancelamento da ligação Lisboa/Pico/Lisboa que era
para ser realizada pelo aparelho acidentado.
De acordo com António Portugal, aqueles
passageiros seguem para o Pico, via Terceira, na SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas açorianas.
Esta é a segunda vez que há problemas
com aviões que colidem com aves.
Na passada terça-feira (13), um avião de
passageiros da United Airlines, que partia do Porto rumo a Newark, nos Estados
Unidos, teve de fazer uma aterragem de
emergência, depois de ter colidido com
aves (‘Bird Strike’).
DN/MS

Navio da Marinha resgata velejador
Detenção de dois homens na Terceira
solitário que se encontrava à deriva
suspeitos da prática do crime
no Faial sem comunicações
tro partido e inundado devido a uma tempestade, adianta comunicado.
O NRP João Roby enviou de imediato a semirrígida do navio em direção ao veleiro e
ao náufrago que aguardava por ajuda.
O velejador foi resgatado em segurança e
segue a bordo do NRP João Roby que se enhomem, de 65 anos e nacionalidade
francesa, encontrava-se a bordo da contra de regresso ao porto da Horta, na ilha
jangada salva-vidas depois do ve- do Faial.
leiro onde navegava ter ficado com o masDN/MS

O

Açores aprovam em breve
novo regime jurídico para regular
a atividade de polícia florestal
O executivo dos Açores anunciou esta
quarta-feira (14) que, em breve, será
aprovado em Conselho de Governo o
novo regime jurídico para regular a atividade de polícia florestal, processo que
contou com a auscultação dos guardas
florestais e do seu sindicato.

“

A regulação do exercício das funções
de polícia florestal comporta aspetos
complexos e sensíveis, como seja o
poder de autoridade, o uso da força e o
porte de arma, que exigiram muita reflexão e ponderação jurídica”, disse o secretário regional da Agricultura e Florestas,
João Ponte.
O governante falava à margem de um
módulo de formação de novos guardas
florestais, em Ponta Delgada, ilha de São
Miguel, salientando que o objetivo de
todo este processo é regular o exercício
desta carreira na região.
Segundo uma nota do executivo regional socialista, a carreira profissional de
guarda florestal foi iniciada no arquipélago em 1948, aquando da instalação dos
Serviços Florestais na Região, com o objetivo de implementar a lei que submetia
ao regime florestal os baldios mais próprios para a cultura florestal.
Citado na nota, o secretário Regional da
Agricultura e Florestas salientou a importância da atividade dos guardas florestais,
“uma classe profissional que, diariamente,

está no terreno e dá um contributo muito grande na preservação da floresta, no
acompanhamento de trabalhos de reflorestação, no levantamento de autos de notícia
por infrações e na fiscalização das questões
ligadas à caça”, e no processo de construção
e manutenção de caminhos florestais.
O Governo Regional reforçou o número
de guardas florestais no arquipélago com a
entrada de 12 novos elementos, o que corresponde a uma renovação geracional de
quase 19% nesta classe profissional.
Ainda de acordo com o Governo dos Açores, “entre os 109 candidatos que concorreram ao concurso público para guardas
florestais foram admitidos 14, mas registaram-se duas desistências, pelo que apenas
12 estão a frequentar esta formação”.
“Trata-se de uma formação com uma
componente teórico e outra prática, muito
útil para o cabal desempenho das funções
destes novos profissionais, com duração
de seis meses cada uma, sendo que a conclusão está prevista para agosto de 2020”,
adiantou João Ponte, referindo que, no total, estão em causa 970 horas de formação,
ao longo de 132 dias.
Assim, com a entrada ao serviço destes
novos profissionais, os Açores passam a
contar com 65 guardas florestais, sendo 54
homens e 11 mulheres, com uma média etária de 42 anos.
AO/MS

de tráfico de estupefacientes

A Divisão Policial de Angra do Heroísmo,
através da Brigada de Investigação Criminal, deteve dois homens, na Aerogare
Civil das Lajes, por suspeitos da prática
do crime de tráfico de estupefacientes.

N

o âmbito de uma operação de controlo e abordagem de suspeitos na
Aerogare Civil das Lajes, realizada
no domingo (11), a Divisão Policial de Angra do Heroísmo, deteve dois homens, na
Aerogare Civil das Lajes, de 51 e 21 anos
por tráfico de estupefacientes, tendo sido
apreendidas, 39.080 doses de haxixe,
40.081 doses de heroína e 2.498 doses de
cocaína, refere comunicado.
Os detidos foram presentes a 1º interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
Na Ribeira Grande e no âmbito do controlo de acessos e revistas a que são sujeitos
os participantes no Festival Monteverde, foi
detido, por tráfico de estupefacientes, um
homem de 22 anos, tendo sido apreendidas
cerca de 45 doses de haxixe.
Para além desta detenção, foram detetados tanto na zona de controlo de acessos e

revistas pessoais como no interior do próprio recinto do evento e parque de campismo, 25 situações de consumo de estupefacientes, que culminaram na elaboração de
diversos Autos de Ocorrência; apreendidas
diversas doses de haxixe e num dos casos
um grama de MDMA.
Foi detido, também na Ribeira Grande,
um homem de 20 anos de, por ameaças a
Agente de Autoridade
Noutra frente, elementos da Esquadra de
Intervenção e Fiscalização Policial de Ponta
Delgada, detiveram um homem de 32 anos,
por tráfico de estupefacientes, tendo sido
apreendidas 29 doses de cocaína; 45 euros e
outros objetos de indiciam a atividade ilícita.
Na Horta, foram apreendidas 0,85 gramas de Cannabis Sativa-L, a um homem de
19 anos, sendo elaborado o correspondente
auto de ocorrência e notificação de comparência perante a Comissão de Dissuasão de
Toxicodependência da Horta.
Noutra frente, na Praia da Vitória, foi detido um homem de 23 anos, por danos provocados em vários veículos estacionados na
via pública e no vidro da porta da Esquadra.
DN/MS

Resgate de turista
na Ribeira dos Caldeirões
Os bombeiros de Nordeste resgataram
na terça-feira (13) um turista estrangeiro
na Ribeira dos Caldeirões.

O
Créditos: DR

Na madrugada de terça-feira (13) a corveta João Roby, durante uma ação de
patrulha e vigilância, avistou um facho
vermelho de emergência no mar tendo
detetado uma embarcação com um velejador solitário a pedir auxílio a cerca de
30 milhas (55 km) da ilha do Faial.

alerta foi dado por volta das 12h30
de terça-feira (13) e de acordo com
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste, o turista
estrangeiro – de férias em São Miguel – sofreu uma queda de cerca de 8 metros quando se preparava para praticar canyoning.
De acordo com os bombeiros de Nordeste,
o resgate acabou por ser complexo devido à
dificuldade de acesso ao local. O mesmo ficou concluído por volta das 16 horas.
Foram mobilizados 10 elementos e duas
viaturas, bem como estiveram presentes
dois elementos da viatura SIV.
AO/MS
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Combate à precariedade laboral e novas
contratações resultaram em mais 1.100
postos de trabalho na função pública
O Grupo Parlamentar do PSD destacou,
esta semana, no âmbito de uma reunião com o Sindicato os Trabalhadores
da Função Pública, as apostas que têm
sido feitas nos últimos quatro anos, no
sentido de repor os direitos dos funcionários públicos, depois dos cortes a que
estiveram de ser sujeitos com o Plano de
Ajustamento Económico e Financeiro.

“

O Governo Regional, neste mandato, olhou com muita exatidão para os
funcionários públicos”, afirmou Jaime Filipe Ramos. O líder do Grupo Parlamentar lembrou que este Executivo foi o
primeiro do país a repor os 25 dias de férias
e “foi aquele que repôs o subsídio de insularidade, primeiro no Porto Santo e depois
em toda a Região Autónoma da Madeira”.
Além disso, adiantou, foi possível “dignificar carreiras” e aumentar até o número
das existentes, como foi disso exemplo a
carreira dos rocheiros, “uma situação em
que havia precariedade e falta na Região” e
que levou à sua reposição.
Ainda no que diz respeito às carreiras,
Jaime Filipe Ramos lembrou os descongelamentos e progressões realizadas nas carreiras dos professores, dos enfermeiros e dos
técnicos de diagnóstico.

“Todo esse trabalho foi feito ao longo
deste mandato”, sublinhou o líder parlamentar, acrescentando também uma outra
aposta importante, que se traduz no fim da
precariedade laboral. “O Governo conseguiu repor e vai continuar a fazer esse trabalho”, disse, salientando que “é fundamental
dar condições de estabilidade aos funcionários públicos”, ao mesmo tempo que se efetua novas contratações.” Em quatro anos de
mandato, foram mais de 1.100 trabalhadores que entraram na função pública por via
da regularização da precariedade laboral e
da nova contratação”, afirmou.
Segundo Jaime Filipe Ramos, este foi um
esforço muito grande que o Governo teve de
fazer, mas “é um esforço justo para aqueles
que durante muitos anos foram penalizados”.
“E é esse o caminho que vamos continuar a
fazer, continuar a repor não só os direitos dos
funcionários, como também aumentar, dar
mais dignidade, mas condições e fazer daquilo que é a carreira na administração pública
algo apetecível também aos trabalhadores.
É nesse caminho que o PSD vai continuar a
investir, numa melhor administração, mais
moderna, mais atual e com melhores condições para os seus trabalhadores.”
JM/MS
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Banhistas do Porto Santo

com melhores condições
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“O Governo Regional continua a apostar
na melhoria dos serviços à população”,
disse a secretária regional do Ambiente
e Recursos Naturais, durante a visita às
novas infraestruturas de apoio à praia do
Porto Santo. O objetivo, sublinhou Susana Prada, “é melhorar as condições dos
banhistas nas praias Porto Santo, através da construção de dois balneários,
que faziam falta e que agora vêm dar
resposta aos anseios da população”.

stão colocados em dois pontos estratégicos: Ribeiro Salgado e Pedras
Pretas, dois dos acessos às praias mais
utilizados pelos banhistas, porque possuem
parques de estacionamento e outros serviços nas áreas envolventes;
Os apoios de praia serão constituídos
por um módulo de cabines cobertas, sobrelevadas, com uma arquitetura e materiais inspirados na envolvência, incluindo
apoios sanitários, cabines de vestiário e
lava mãos/lava pés no exterior.
As bacias de receção da água serão providas de sistema de retenção de areias, de
modo a que possa ser feita a limpeza sem o
perigo de introduzir areia no sistema coletor de esgoto e de se perder a areia. Os
dispositivos de descarga e saída de água serão temporizados impedindo ao máximo o
desperdício de água.
O espaço interior será iluminado naturalmente pelas aberturas da cobertura. De
referir que todo o projeto teve em consideração a sustentabilidade ambiental, a eficiência de recursos hídricos e energéticos.
O Governo Regional investiu 55.000€
nos dois apoios de praia.
JM/MS
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Pedro Calado destaca capacidade Cafôfo quer resolver
de produção da Empresa Insular problemas de habitação graves até 2026

O vice-presidente do Governo Regional
visitou a Empresa Insular, uma empresa tradicional madeirense, com capitais
próprios, situada na Zona Franca Industrial, há 27 anos, que representa um volume de facturação superior a 8 milhões
de euros por ano e é responsável pelo
abastecimento de 100% da indústria de
panificação na Região.

P

edro Calado mostrou-se “satisfeito”
com o desenvolvimento desta indústria, mas sobretudo pelo facto de o
Governo Regional ter ido “ao encontro de
uma das grandes necessidades” no que dis

respeito ao apoio à exportação”.
A empresa Insular exporta cerca de 35%
da sua produção total (70%) e, apesar de
ter um volume de negócios elevado, tem
capacidade para crescer se aumentar a
quota de mercado em termos nacionais e
internacionais. Para isso muito contribui
os apoios à exportação. “É isto que temos
feito”, revela o governante, salientando
que depois de ouvir algumas empresas
deste setor, o governo abriu “uma linha de
sistema de incentivos no valor de 10 milhões de euros” que tem sido um “importante instrumento” para reduzir custos na
exportação dos produtos.
Para Pedro Calado, com a conquista de
mais mercado nacional, as empresas baixam custos de produção internos e podem
colocar os seus produtos a preços reduzidos no mercado regional, sendo um grande
contributo para o crescimento do mercado
que “gera mais produção, mais postos de
trabalho e mais riqueza no setor económico”, frisa, destacando o “trabalho contínuo” com as empresas regionais, que permite ouvir as suas “dores” e ir ao encontro
das suas satisfações.
A visita à Insular insere-se na iniciativa
‘Empresas com proximidade’.
JM/MS
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O candidato do Partido Socialista-Madeira à presidência do Governo Regional
esteve, esta quarta-feira (14), no bairro
dos Viveiros, ocasião que aproveitou
para dar conta do objetivo de resolver
os problemas de habitação graves na
Região até 2026.

D

epois de lembrar as necessidades
habitacionais que ainda existem,
referindo que há pessoas que vivem em “condições nada dignas, em casas
muito precárias e em muito mau estado”,
e recordando os valores de mercado para a
aquisição ou o arrendamento, Paulo Cafôfo
adiantou que “a nossa estratégia passa por
resolvermos os graves problemas de habitação até 2026”, quando se vão celebrar os
50 anos da Autonomia.
“A Autonomia é das maiores conquistas
da nossa história e serve para nós, madeirenses, resolvermos os nossos problemas.
A habitação é um problema e nós temos
na Região os meios para poder resolver
esta falta de habitação condigna para as
pessoas”, sustentou.
Para atingir este fim, o cabeça-de-lista do
PS-M às eleições legislativas regionais apontou vários objetivos, um dos quais passa por
construir novos núcleos de habitação social
nos diversos concelhos da Região.
Mas, esclareceu que será habitação social
de qualidade, porque “quem irá habitar estas casas necessita e tem os mesmos direi-

tos de ter uma habitação com a excelência
e com a qualidade de qualquer outra habitação no mercado”.
“Queremos promover equipamentos e
que haja nesses equipamentos estruturas e
espaços para um espírito comunitário, para
relações familiares saudáveis, para uma comunicação intergeracional, acima de tudo
para que haja qualidade de vida para quem
vai ali habitar”, acrescentou. Outros objetivos são criar programas de apoio para recuperação de habitações degradadas, bem
como “um programa para rendas acessíveis”, apoiando aquelas pessoas cujos salários/rendimentos não chegam para cobrir
os custos de uma habitação.
Encontrando-se nos Viveiros, num espaço que foi construído enquanto era presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo lembrou que nos últimos anos a única
entidade que construiu habitação social foi
precisamente a autarquia funchalense, enquanto o próprio foi edil.
Não obstante este trabalho, o candidato
socialista considera que “muito mais há a
fazer” na Região. “Há pessoas que vivem
em situações muito precárias, muito degradantes e não é admissível que, quando
se está a completar 50 anos da nossa Autonomia, não tenham ainda a sua habitação,
que é um direito”, disse, frisando que “nós
vamos, com certeza, realizar esse direito a
uma habitação que seja condigna”.
JM/MS
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Encontradas partículas de microplásticos
pela primeira vez no Ártico

Brexit

O líder dos trabalhistas britânicos, Jeremy
Corbyn, instou os restantes partidos a
apoiarem uma moção de censura ao primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, e a convocação de eleições antecipadas para evitar um “Brexit” sem acordo.

N

uma carta publicada no Twitter na
quarta-feira (14) à noite e enviada
aos líderes da oposição parlamentar
e a vários deputados conservadores que se
opõem a um “Brexit” sem acordo, Corbyn
afirma que se esse plano for bem sucedido
pedirá um adiamento da data prevista para
a saída da União Europeia (UE), 31 de outubro, e convocará um novo referendo.
“Uma vez aprovada a moção de censura, eu, como líder da oposição, pedirei
o apoio do parlamento para um governo
provisório com o objetivo de convocar
eleições e conseguir a necessária extensão
do artigo 50.º” do Tratado da UE.
“Nessas eleições, o Partido Trabalhista compromete-se a uma consulta pública
sobre os termos da saída da UE, incluindo a
opção de permanecer” na União, acrescenta.
Na carta, Corbyn sustenta que o Governo de Johnson não tem mandato para um
‘Brexit’ sem acordo e que o referendo de
2016 não dá a nenhum governante mandato para uma saída sem acordo.
Boris Johnson, que sucedeu a Theresa
May a 24 de julho, prometeu que o Reino
Unido sairá da UE a 31 de outubro, com ou

sem acordo.
A proposta de Corbyn foi considerada
“sem sentido” pela líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, para quem o líder
trabalhista “não é a pessoa que pode construir uma maioria, mesmo que temporária, na Câmara dos Comuns”.
O líder parlamentar do partido nacionalista escocês SNP, Ian Blackford, manifestou o seu apoio a uma moção de censura ao
primeiro-ministro e a deputada do partido
galês Plaid Cymru Liz Saville Roberts disse-se aberta a um governo de unidade.
Da parte do executivo, um porta-voz
de Downing Street reagiu à proposta afirmando que os britânicos estão perante
“uma escolha clara”.
“Ou Jeremy Corbyn como primeiro-ministro, que passará por cima do referendo
e destruirá a economia, ou Boris Johnson
como primeiro-ministro, que respeitará o
referendo e conseguirá mais dinheiro para
o serviço nacional de saúde e colocará
mais polícias nas ruas”, disse o porta-voz.
A possibilidade de apresentar uma moção de censura a Boris Johnson quando a
Câmara dos comuns voltar a reunir-se a
03 de setembro, tem sido evocada por políticos e analistas nos últimos dias.
A ser apresentada e aprovada, o primeiro-ministro disporia de um prazo de 14 dias
para recuperar a confiança do parlamento
e, se não o conseguir, convocar eleições.
JN/MS
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Partido trabalhista propõe moção de
censura ao primeiro-ministro britânico

A contaminação com microplásticos esD’Angelo e Strock explicaram à Efe que
tendeu-se a toda a Terra e pela primeira o gelo age como um filtro natural: a água
vez foram encontradas partículas con- do oceano circula pelos poros de gelo e o
centradas em amostras de gelo da Pas- plâncton acumula-se nos seus cristais.
sagem do Noroeste, no Ártico Canadiano.
Mas da mesma forma que retém o
plâncton,
o gelo filtra e acumula pequenas
ma expedição científica realizada
partículas de plástico que os investigadoentre 18 de julho e 04 de agosto enres acreditam estarem a ser transportadas
controu, pela primeira vez, partí- pelas correntes marítimas do Atlântico e
culas de plásticos nas amostras recolhidas do Pacífico para as regiões árticas.
em perfurações.
D’Angelo acrescentou que toda a vida
A descoberta da expedição, financiada animal na região está a consumir plástipela National Science Foundation, dos Es- cos, de peixes a aves marinhas e a animais
tados Unidos e pela Heising-Simons Foun- maiores, como mamíferos marinhos.
dation, está vertida num artigo publicado na
O que a equipa de pesquisadores também
revista Science Advances e confirma a pre- desconfia é que, embora as amostras de gelo
sença de microplásticos em oceanos, água sejam provenientes apenas da Passagem do
potável, animais e regiões de todo o mundo. Noroeste, perfurações semelhantes em ouO grupo, liderado pelas investigadoras da
URI Alessandra D’Angelo e Jacob Strock, tras regiões do Ártico encontrarão uma preperfurou o bloco de gelo em 18 pontos perto sença similar de microplásticos no gelo.
Cientistas do Centro de Pesquisas Polares e
da Resolute, a comunidade mais setentrioMarinhas
do Instituto Alfred Wegener (AWI),
nal do Canadá, e assim analisou o plâncton,
micronutrientes do oceano que são uma das em Bremenhaven, na Alemanha, e colegas
na Suíça, relataram também hoje num artigo
bases da cadeia alimentar da região.
Após analises de microscópio ao con- publicado na revista Science a descoberta de
teúdo de cinco das 18 colunas de gelo pro- indícios de que a atmosfera transporta granduzidas com as perfurações, até dois me- des quantidades de microplásticos.
Partículas de plástico que são então detros e contendo gelo acumulado em anos
diferentes, a equipa descobriu micropar- positadas na superfície da terra quando
tículas de plástico, algumas de até um mi- neva ou chove, acrescentaram.
JN/MS
límetro de tamanho, relatou.

U

Crime

Um cidadão de nacionalidade portuguesa está detido em Espanha, por suspeita de ter violado uma mulher durante as
festas da aldeia raiana de La Codosera,
em Badajoz.

S

egundo as primeiras investigações,
o homem atacou uma jovem cerca
das 7.30 horas da manhã de domingo (11), numa rua onde estavam instalados
sanitários portáteis, no centro de La Codosera, após a grande noite das festas locais.
Já era de dia quando a jovem foi alegadamente agredida. Segundo testemunhas,
o suposto agressor foi perseguido por um
grupo de jovens locais, que o apanhou e
manietou até à chegada da Guardia Civil,

que procedeu à detenção.
Presente a tribunal, na segunda-feira
(12), o suspeito ficou em prisão preventiva, apesar dos pedidos do advogado, que
solicitou ao juiz que ouvisse as amigas da
vítima e os polícias que detiveram o cidadão português, um homem sem cadastro.
O causídico, pediu, ainda, ao tribunal que
convocasse um médico forense para avaliar
o relatório médico efetuado no hospital que
atendeu a jovem após a alegada violação.
O alcaide de La Codosera, Joaquín Tejero Barroso, lamentou o crime, que abalou
“um povoado que sempre foi muito tranquilo” e elogiou “a pronta ação dos jovens
locais, que conseguiram reter o agressor”.
JN/MS
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Prisão preventiva para português
suspeito de violar mulher em Badajoz
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Condenado a prisão perpétua há 20
anos foi considerado inocente
Um juiz decidiu que um homem do Estado do Missouri detido há mais de 20
anos, por um duplo homicídio, estava
inocente e que deve ser ou libertado ou
julgado outra vez.

R
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icky Kidd foi condenado por duas
acusações de homicídio em primeiro grau, relativas às mortes, em fevereiro de 1996, de George Bryant e Oscar
Bridges, em Kansas City. Foi então condenado a prisão perpétua.
Os registos judiciais mostram que Kidd
disse às autoridades que estava com a sua

namorada na altura das mortes. As testemunhas que depuseram contra ele retrataram-se mais tarde.
Na sua decisão, tomada na quarta-feira
(14), o juiz do condado de DeKalb, Daren
L. Adkins, mencionou provas “claras e
convincentes” da inocência de Kidd.
Adkins ordenou que o Estado libertasse Kidd, se este não for julgado outra vez
dentro de 30 dias.
Um porta-voz do gabinete do procurador-geral, Eric Schmitt, adiantou que a
sentença está a ser analisada.
JN/MS

Homem agride e abusa sexualmente
da mãe de 76 anos

O
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crime aconteceu terça-feira (13),
na localidade de Parla, nos arredores de Madrid. Segundo relata o “El
Pais”, o homem de 56 anos, com um vasto
cadastro por roubos violentos, maus-tratos e agressões sexuais, chegou a casa da
mãe completamente embriagado e agrediu a progenitora, tendo mesmo forçado a

idosa a praticar sexo oral.
Foi uma vizinha quem ouviu os pedidos de ajuda da mulher e chamou as autoridades, que, quando chegaram ao local,
encontraram a vítima com a cara desfigurada. Foi brutalmente agredida pelo filho,
que ainda a tentou violar. A polícia encontrou o suspeito deitado na cama, com ferimentos na cara e nos braços, devido às
tentativas de defesa da mãe.
Foi detido e um juiz decretou-lhe prisão
preventiva. Está indiciado por abuso sexual e agressões.
JN/MS

Comércio hostil
entre EUA e China
Peter Ferreira
Opinião

Os mercados reagiram, recentemente,
de forma nervosa, em todo o mundo
devido a um reacendimento das tensões comerciais entre os EUA e a China

e a um afundamento do yuan chinês.
Embora o “selloff” tenha sido chocante,
algumas perspetivas estão em ordem,
pois muitos em posições-chave acreditam que a economia dos EUA não está
em perigo de uma recessão iminente,
mas a volatilidade pode persistir.

D

epois de uma trégua de um mês,
a disputa comercial entre os EUA
e a China recomeçou novamente

Créditos: DR

Um espanhol de 56 anos foi colocado
em prisão preventiva, por ter desfigurado a mãe e abusado sexualmente dela,
depois de uma noite regada com muito
álcool, num bar. A mulher de 76 anos sofreu ferimentos graves.

com mais uma rodada de restrições comerciais e algumas retóricas acaloradas,
impactando os mercados financeiros em
todo o mundo. As ações comerciais parecem ser menores e mais cautelosas do
que à primeira vista.
A mais recente tarifa de 10% dos EUA
sobre os $300 bilhões de mercadorias chinesas é um incentivo firme e não um duro
golpe. Esta tarifa pode ser vista, em grande parte, como uma tentativa de exercer
pressão psicológica sobre a China. Isso aumenta o risco de que a Casa Branca acabe
indo “all-in” aumentando a tarifa de 10%
para 25% ou mais nos próximos meses,
como o presidente Trump já ameaçou.
Numa base prática, supondo que a tarifa de 10% seja implementada no princípio de setembro, a economia da China
poderá perder mais força, principalmente devido às incertezas de que tarifas ainda mais altas poderiam estar próximas,
embora o governo chinês e o banco central ainda tenham alavancas para puxar.
Para os EUA, essa nova tarifa é apenas
um pontinho na tela do radar. Embora os
preços de alguns bens de consumo possam subir modestamente, o impacto total
seria equivalente a apenas 0,1% - ou seja,
um décimo de um por cento – da economia norte-americana de $21 trilhões.
A retaliação da China é mais estratégica e política do que económica. A China
também está a aplicar pressão psicológica.
Eles contrabalançaram a tarifa de 10% em
duas áreas importantes para Trump, suspendendo as compras agrícolas dos EUA e
permitindo que sua moeda enfraquecesse.
Na minha avaliação, não há caminho para
a reeleição de Trump sem os estados das
grandes fazendas. Penso que os líderes
chineses entendem isso. Mas aqui, novamente, é improvável que esse movimento

tenha um impacto percetível na economia
dos EUA. As exportações agrícolas para a
China desceram 54% de 2017 a 2018 devido a tarifas anteriores, e mesmo assim a
economia americana continuou a crescer.
Para todo o ano de 2018, as exportações
agrícolas norte-americanas para a China
foram inferiores a uma fração de um por
cento do PIB. Assim, acredito que a economia em geral pode absorver novas quedas, embora, infelizmente, as restrições
chinesas continuem a limitar alguns produtores agrícolas.
A designação “manipulador de moeda”
é mais simbólica do que de substância.
Pela primeira vez em 25 anos, o Departamento do Tesouro dos EUA designou um
importante parceiro comercial como um
“manipulador de moedas”. Isso alimenta
as disputas comerciais e já provocou retórica de “guerra cambial”, mas é improvável que tenha muito impacto prático, no
curto prazo, na minha opinião.
Essa designação fará com que os EUA
negociem questões cambiais com a China ou persigam seu caso com o Fundo
Monetário Internacional. Os EUA já têm
muitas tarifas e restrições sobre a China, e algumas das penalidades prescritas para manipuladores de moeda não se
aplicam à China.
Uma das minhas principais preocupações é que quanto mais tempo a disputa
comercial persistir, maior será o risco da
confiança dos consumidores e das empresas desapareça, o que poderia mudar
o panorama do investimento. Enquanto
as tensões comerciais não aquecerem ao
ponto de uma recessão global ou norte-americana se tornar uma ameaça credível,
acredito que o mercado acionário possa
funcionar nesse período volátil.
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Adolescentes nigerianos fazem filmes
de ficção científica com smartphones

ÁFRICA

Num complexo no estado de Kaduna,
no noroeste da Nigéria, Godwin Josiah
e os seus primos penduram tecido verde
num portão enquanto se preparam para
filmar uma cena de cinema.

Angola aposta na revitalização
do setor mineiro

D

e acordo com Diamantino de Azevedo, ministro dos Recursos Minerais e
Petróleos de Angola, o concurso visa
dar cumprimento ao que está estabelecido
no código mineiro angolano, bem como relançar e revitalizar o setor.
As condições técnicas de acesso ao referido concurso serão apresentadas em
Luanda, Dubai, Londres e Pequim.
Serão licitadas cinco concessões mineiras, sendo duas de diamantes nas províncias angolanas da Lunda-Norte e Lunda-Sul, uma de ferro, no Kwanza-Norte, e
duas de fosfatos, em Cabinda e Zaire.
Setor Mineiro em Angola e visão da
SADC para o seu desenvolvimento
O setor mineiro em Angola tem vindo a
passar por um processo de reestruturação
que, segundo o ministro dos Recurso Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino de
Azevedo, poderá culminar na alteração do
modelo de governação.
O objetivo do estado Angolano é reduzir
o seu papel na gestão da economia extrativa e, à semelhança do que foi feito no setor

petrolífero, tem em vista o surgimento de
uma agência nacional de recursos minerais
que irá exercer a função de concessionária,
papel até aqui exercido pela Endiama que
atua como árbitro e operador no setor diamantífero e a Ferrangol em relação à exploração e comercialização do ouro.
Outra alteração ao setor, que está em fase
de avaliação, é a criação de uma bolsa de
diamantes em Angola que deverá cuidar da
parte da comercialização desta pedra preciosa. Recentemente, foi elaborada e aprovada uma nova política de comercialização
bem como o seu regulamento técnico.
A 8 de setembro de 1997 os chefes de Estado e de governo da SADC assinaram, em
Blantyre, República do Malawi, um protocolo para assegurar, através da cooperação
e colaboração, o desenvolvimento dos recursos mineiros da região com objetivo de
melhorar o nível de vida da população.
A SADC tem vindo a apelar aos países
membros para adotarem uma posturas
socialmente responsáveis aquando da implementação de políticas para o desenvolvimento do setor mineiro nos países
membros, e defende mesmo a necessidade
de utilização dos meios de investigação e
técnicos, já existentes na região da África
Austral, uma estratégia que denominou de
“trabalho em rede”.
EN/MS

“Ébola mata
mas cura rapidamente”,
diz médico congolês

Dois doentes com ébola que foram trata- ferência de imprensa em Goma.
“Estes casos foram detetados muito rapidados com novos medicamentos na cidade
de Goma, no leste do Congo, foram decla- mente. O marido foi infetado, ficou em casa
por 10 dias e a sua esposa e filho foram infetarados “curados” e regressaram a casa.
dos”, disse Muyembe. “Assim que as equipas
s médicos que lutaram contra o
de resposta detetaram esses casos, trouxeÉbola usaram rapidamente o caso
ram-nos para o centro de tratamento. Nós dede terça-feira (13) para transmitir a
mos-lhes um tratamento que é eficaz e daqui a
mensagem de que as pessoas podem recu- pouco tempo ambos estarão curados”.
perar da doença potencialmente mortal se
Muyembe disse que duas novas drogas
procurarem cuidados adequados.
“estão agora a ser usadas para tratar pa“O ébola é perigoso, mas também é curá- cientes com ébola porque, de acordo com
vel com tratamento correto”, disse o Dr. os estudos e os resultados que obtivemos
Jean-Jacques Muyembe, diretor do Instituto no laboratório, essas são as duas drogas que
Nacional de Pesquisa Biomédica do Congo.
são eficazes”.
“O Ébola mata rapidamente e o Ébola
Muyembe e outros cientistas anunciaram
cura rapidamente. Essa é a mensagem a ser esta semana que os resultados preliminatransmitida”, disse Muyembe, numa con- res de dois estudos no Congo encontraram

O

les começam por usar um smartphone e um tripé feitos de um suporte de
microfone partido. Um soprador gera
ar em direção ao ator que, no filme, vai estar a voar.
Hoje em dia, os filmes de ficção científica
são feitos utilizando softwares sofisticados.
Mas os filmes criados por estes adolescentes usam itens reciclados todos os dias e os
seus trabalhos catapultaram-nos para as
redes sociais.
“Queremos fazer algo louco, queremos fazer
algo grande, algo que nunca foi feito antes.”
“Bem, o objetivo principal não era que as
nossas coisas se tornassem virais, só queríamos que as pessoas vissem que existem
crianças em Kaduna a fazer algo diferente
- esse era o objetivo principal. Então, de repente, aconteceu. Ficámos loucos e muito
felizes!”, disse Godwin Josiah, de 19 anos.
Os Críticos, como a equipa de oito pessoas se autodenomina, fez o seu primeiro
filme, “Redenção”, em 2016. Eles pouparam durante um mês para comprar o tecido
verde para a chroma key e aprenderam a
fazer efeitos visuais através de tutoriais no
YouTube. Lutando contra a internet lenta e
os cortes de energia, eles criaram uma história sobre dois rapazes que criam um biocombustível orgânico.
O setor multimilionário da Nigéria,
Nollywood, é o segundo maior do mundo,

depois de Bollywood, em quantidade de
filmes produzidos. Os temas mais populares são o canibalismo, a bruxaria e as namoradas chorosas que amaldiçoam os seus
namorados errantes.
Mas estes jovens cineastas encontraram
um nicho de mercado na ficção científica. As suas 20 curtas-metragens de até 10
minutos de duração são principalmente
sobre super-heróis, alienígenas e poderes
sobrenaturais. Não há custos envolvidos,
viston que fazem tudo sozinhos, mas eles
têm que manter os seus trabalhos curtos caso contrário, demorariam muito tempo a
carregar.
Os seus esforços impressionaram tanto
a produtora de filmes de Nollywood, Kemi
Adetiba, que ela fez um tweet sobre eles,
entusiasmada, em junho. Os estudantes,
conhecidos online como @thecritics001,
tornaram-se virais desde então.
Uma campanha de financiamento para
estes jovens acumulou donativos de cerca
de $5.800 - e estes terão como fiz a atualização dos seus equipamentos. Josiah pretende agora enfrentar Nollywood.
“Um dos objetivos que pretendemos
para os próximos anos é fazer o maior filme
da Nigéria e provavelmente mais além”,
diz ele. “Queremos fazer algo louco, queremos fazer algo grande, algo que não foi feito antes, e pelo que está a acontecer agora,
acreditamos que vai acontecer em breve”.
Os jovens estão a trabalhar num novo
filme, mas não podem revelar o enredo até
que esteja pronto.
AN/MS
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Angola prepara-se para lançar a 27 de
agosto o primeiro concurso público internacional para atribuição de licenças
de exploração e prospeção de diamantes, ferro e fosfato.
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dois medicamentos - feitos pela Regeneron
e pelos Institutos Nacionais de Saúde dos
Estados Unidos da América - que parecem
estar a salvar vidas.
Investigadores afirmam que são necessários mais estudos para determinar quão
bem estes dois compostos funcionam. Os
medicamentos são anticorpos que bloqueiam o ébola. No ensaio, morreram significativamente menos pessoas entre os
que receberam o medicamento Regeneron
ou os NIH’s, cerca de 30%, em comparação
com os que receberam outro tratamento.
Esperance Nabintu regozijou-se com o
facto de ela e o seu filho mais novo terem
sobrevivido ao ébola.
“Eu e o meu filho estávamos doentes
com ébola, mas Deus acabou de nos curar.
Meus irmãos, não devemos duvidar. O
ébola existe”, disse Nabintu, cujo marido
foi a segunda vítima do ébola a morrer em
Goma. Nenhuma outra morte por ébola foi
detetada desde então.
Há menos perigo de que o ébola se espalhe por Goma, a capital da província
de Kivu Norte, com mais de 2 milhões de

habitantes, porque cerca de 200 contatos
e casos suspeitos foram identificados e receberam medicação adequada, segundo
Muyembe.
Jean-Jacques informou também que as
pessoas que chegam a Goma estão a ser
monitorizadas nos pontos de entrada da
cidade. “As pessoas que vêm de Beni e Butembo (cidades próximas onde existem
muitos casos de ébola) devem ser cuidadosamente examinadas. Todos os 200 casos
que estamos a seguir encontram-se bem”.
As autoridades sanitárias também vacinaram dezenas de milhares de pessoas no
Congo e nos países vizinhos na tentativa de
deter o surto, mas o vírus continua a espalhar-se há mais de um ano.
Os esforços de resposta têm sido repetidamente dificultados por ataques aos
profissionais de saúde e pela desconfiança
contínua entre as comunidades afetadas;
muitas pessoas na região não acreditam
que o vírus seja real e optam por ficar em
casa quando adoecem, infetando aqueles
que cuidam deles.
AN/MS
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Marchas de mulheres
indígenas e camponesas
se unem em pressão
a Bolsonaro

A

s trabalhadoras demandam igualdade de gênero, o fim da violência
contra a mulher, agricultura sustentável, restrições ao uso de agrotóxicos
e reforma agrária, entre outras questões. E
não pouparam críticas aos presidente Jair
Bolsonaro e ao ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles.
O ex-candidato Fernando Haddad (PT)
e as ex-ministras Eleonora Menicucci (Secretaria de Políticas para Mulheres) e Tereza Campello (Desenvolvimento Social e
Combate à Fome), além de alguns deputados e senadores, estiveram presentes.
Neste ano, pela primeira vez, não entregaram ao governo a pauta de reivindicações. Em vez disso, escreveram uma
plataforma política com dez eixos temáticos para compartilhar com a socieda-

BRASIL

de. “Construímos uma plataforma com o
modelo de sociedade que as margaridas
defendem. Não está alinhada com o que o
governo está fazendo, que é retirar os direitos das trabalhadoras e das mulheres”, diz
Mazé Morais, coordenadora geral da Marcha. “Continuaremos marchando até que
finalmente reconheçam nossos direitos e
nos respeitem”, diz.
Marcha das Margaridas
O que é: ato de trabalhadoras rurais criado em homenagem à sindicalista Maria
Margarida Alves, assassinada em 1983. É
realizado a cada quatro anos
Quando: a 6ª edição será realizada nesta
quarta (14) em Brasília. Organizadores esperam 100 mil pessoas
O que querem: preservação do meio ambiente, justiça social e fim da violência de
gênero, do racismo, da homofobia e da intolerância religiosa.
Marcha das Mulheres Indígenas
O que é: ato organizado pela Apib (Associação dos Povos Indígenas do Brasil) com
cerca de 3.000 mulheres, segundo elas, de
120 povos indígenas de diferentes estados
Quando: a caminhada foi realizada pela
primeira vez nesta terça (13) em Brasília
O que querem: preservação de terras indígenas, sistema de saúde de qualidade e
garantia de direitos aos índios.
Yahoo/MS

Bolsonaro promete

“varrer esta turma
vermelha do Brasil”
em evento no Piauí
O presidente Jair Bolsonaro (PSL), durante inauguração de uma escola em
Parnaíba no Piauí, voltou a falar sobre
tirar uma suposta ameaça comunista do
país e prometeu “varrer a turma vermelha do país” na próxima eleição. Ao lado
do prefeito Francisco de Moraes Souza,
o Mão Santa (MDB), o presidente inaugurou uma escola militarizada batizada
com o seu nome.
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Delação dá munição a Lava Jato de SP
para apurações sobre CPTM e linha 4
A recém-firmada delação de Sérgio Brasil,
ex-diretor do Metrô em gestões tucanas,
deu subsídios à Lava Jato de São Paulo
para apurações que avancem sobre supostos esquemas na CPTM (estatal de
trens) e na construção da linha 4-amarela.
Na sexta (9), a Justiça Federal aceitou
uma primeira denúncia que usava elementos da delação do ex-diretor -que acusa 14
pessoas de corrupção nas linhas 2-verde,
5-lilás e 6-laranja do Metrô paulista. Tanto
a linha amarela, como a CPTM (Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos) não foram incluídas na denúncia.
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Trabalhadoras rurais e pescadoras uniram-se a mulheres indígenas na Esplanada dos Ministérios na manhã desta
quarta-feira (14) em protesto para pressionar o governo Jair Bolsonaro (PSL).
O encontro marca o encerramento da
1ª marcha das Mulheres Indígenas, cujo
mote é “Território: nosso corpo, nosso
espírito”, e o início da marcha das Margaridas, com o tema de “luta por um Brasil com soberania popular, democracia,
justiça, igualdade e livre de violência.” A
Polícia Militar estima a participação de
20 mil pessoas. Já os organizadores falam em 100 mil, de mais de 40 entidades
de diferentes estados e países.
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No entanto, a partir da delação de Sérgio
Brasil, a força-tarefa diz haver sinais de um
“eventual equivalente espelho” de irregularidades em outros projetos --ou seja, favorecimentos a empreiteiras em troca de
vantagens indevidas.
Sobre a linha 4-amarela, a primeira do
Metrô a ser concedida à iniciativa privada, há
apurações sobre sua licitação e obra. A investigação não trata da concessão e operação.
Sérgio Brasil, além de principal delator, é um
dos réus e obteve aval da Justiça para ter vantagens em sua pena em troca da colaboração.
Ele foi gerente de compras do Metrô entre

Quando vemos no Brasil alguns governadores querendo separar o Nordeste do Brasil, esses caras estão no
caminho errado. O caminho do Brasil é só
um povo, uma só raça e uma só bandeira
verde e amarela. O Mão Santa disse que vamos acabar com o cocô no Brasil, com essa
raça de corrupto e comunista”, afirmou o
presidente. Bolsonaro também voltou a
prometer o porte de arma no país durante o discurso. A fala veio em um momento
em que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) defendeu
amenizar o projeto.
“O Brasil tem sua vocação, cultura, tradição judaico-cristã, é um povo que ama liberdade e o que esse povo de esquerda sempre quis foi roubar nossa liberdade. Por isso

1994 e 2008, depois diretor e, em 2010, se
tornou assessor de parceria público-privada
da Secretaria de Planejamento do Estado.
Nome recorrente em investigações criminais, antes da Lava Jato já aparecia na
Operação Castelo de Areia, que foi anulada
pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em
2011, sob o codinome “Mel de Abelha”. Já
nas planilhas da Odebrecht era apelidado
de “Brasileiro” ou “Encostado”.
O ex-diretor é apontado como uma espécie de “Paulo Preto do Metrô”: um agente
público que, em troca de propina, intermediava as concorrências e mantinha contratos das empreiteiras em obras do estado.
Ao negociar a delação, Brasil apresentou a cadeia hierárquica da suposta organização criminosa e apontou como líder o

eu defendo a posse de arma de fogo. O povo
armado jamais será subjugado”, disse.
Bolsonaro ainda voltou a falar sobre a
situação da Argentina e da derrota de seu
aliado Mauricio Macri para a chapa de
oposição nas eleições primárias, que tem
Alberto Fernández como candidato à presidência e a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. O presidente afirmou que o
país vizinho começou a trilhar o rumo da
Venezuela.
“Juntos vamos colocar o Brasil no lugar
de destaque que ele merece. Juntos vamos
varrer a corrupção e o comunismo do Brasil. Olha o que está acontecendo na Argentina, começa a trilhar o rumo da Venezuela.
Bandidos de esquerda começaram a voltar
ao poder”, afirmou.
O presidente também concedeu entrevista coletiva a veículos locais durante o
evento em Parnaíba e disse ainda não ter
um nome escolhido para o próximo procurador-geral da República. “O PGR não deu
tempo ainda, é difícil escolher, são bons
nomes. Não tem nome A, B ou C”, disse.
UOL/MS
ex-presidente do Metrô Luiz Carlos Frayze
David, que o teria apresentado a Gandolfo.
David tem 75 anos e as acusações contra ele
foram consideradas prescritas.
Brasil também aceitou pagar R$ 6,6
milhões aos cofres públicos para ser beneficiado em processos. Imediatamente,
propôs depositar R$ 200 mil. Outros R$ 5
milhões serão ressarcidos em três anos. E
uma multa de R$ 1,4 milhão será paga em
48 parcelas.
Antes de fechar a delação com o Ministério Público Federal, Sérgio Brasil já havia
sido alvo de ações civis e criminais do Ministério Público do Estado, o que deve levantar discussões a respeito da competência das ações na Justiça.
Yahoo/MS
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O alto voo da águia,

o galo do dragão e o (novo) tropeção leonino
Inês Barbosa
Opinião

A I Liga está de volta e com ela chegaram
emoções (muito) fortes! As surpresas
não se fizeram esperar e, enquanto uns
arrancaram da melhor forma, outros parecem ter-se esquecido que o período de
férias já acabou…

A

época 2019/2020 arrancou com o
nulo entre o Portimonense e o Belenenses, no Estádio Municipal de Portimão. Apesar do resultado, esta foi uma
partida bastante disputada e onde existiram diversas oportunidades para ambos os
lados. Nota para Hervé Koffi, guarda-redes
de 22 anos emprestado pelo Lille ao Belenenses, que logo aos 3 minutos evitou a
concretização de um remate de Paulinho.
Quem também não foi além do empate a zero
foi o Vitória de Setúbal na recepção ao Tondela.
Já o Famalicão regressou à I Liga em grande, 25 anos depois, tendo vencido fora o
Santa Clara. O primeiro golo do campeonato surgiria pelo pé direito de Toni Martínez
(5’), muito por culpa de um de muitos erros
defensivos dos açorianos nesta partida. Um
deles viria mesmo a ser a causa de mais um
golo - aos 75’, Anderson fez o 2-0 nos Açores.
Um jogo em que a falta de pontaria não

ajudou os açorianos e em que pudemos verificar a grande qualidade da equipa de Famalicão - vale a pena seguir de perto este
grupo, “leiam” o que vos digo!
Em Barcelos jogou-se o que, provavelmente, foi o jogo mais impressionante desta jornada - tudo por causa do resultado.
Como é que hei-de explicar… Foi um grande galo para os portistas, percebem? Então
não é que esta equipa, também ela recém-chegada à I Liga, venceu os dragões por
duas bolas a uma? Apesar de os portistas
terem entrado determinados em assumir
o jogo (o que, de facto, fizeram), a equipa
comandada por Vítor Oliveira acabou por
acordar e reagir.
Marchesín mostrou-se (e bem), aos 28
minutos de jogo, evitando o golo de Sandro
Lima e, na recarga, de Rodrigo Prado.
Mas os golos só surgiram, de facto, na segunda parte: aos 60 minutos, Marega perde
a bola e permite arrancada de João Afonso
que, posteriormente, isolou Lourency, que
não vacilou.
Passados cerca de 13 minutos Rodrigo
jogou a bola com a mão e Nuno Almeida assinalou penálti, convertido por Alex Telles.
A partida parecia relançada. Mas ficou só
mesmo pelo parecer - à passagem do minuto 77, Lourency colocou o esférico em
Kraev que selou o resultado final em 2-1.
Manafá não mereceu a titularidade, Soares desperdiçou tudo o que havia para desperdiçar e Marega começou no banco e por

lá deveria ter ficado. Faltou, sem dúvida,
“fogo” aos dragões… Será que a crise dos
combustíveis em Portugal afetou, em especial, a cidade do Porto?
Já no Estádio da Luz as águias lançaram-se em altos voos. Parece que as goleadas
começam a tornar-se num hábito… Tipo
chapa-cinco! A goleada começou com
um golaço de Nuno Tavares, aos 26’, sem
chance para Ricardo Ribeiro.
Cerca de cinco minutos depois, Manuel
Oliveira assinalou grande penalidade a favor
das águias, depois de mão na bola de Bruno
Santos. Pizzi aumentou a vantagem para 2-0.
Depois de um golo de Douglas ter sido invalidado por fora de jogo, os pacenses voltaram a ameaçar, mas Odysseas defendeu
com facilidade. Após o intervalo, Bernardo
Martins viu o segundo amarelo e deixou a
equipa reduzida a 10 jogadores. A partir daqui foi sempre a descer. Aos 70’, após um
bom cruzamento de Nuno Tavares pela direita, Chiquinho assiste e Seferovic só precisou de encostar. Cinco minutos depois,
voltou a fazer-se “luz”: depois de nova assistência de Nuno Tavares, Pizzi rematou
de primeira para o quarto golo encarnado.
Para terminar, o recém-lançado Vinicius
fixou o resultado final em 5-0, com mais
uma assistência de Nuno Tavares. Uma
grande noite para o lateral de 19 anos.
O Boavista saiu vitorioso frente ao Desportivo das Aves, por 2 -1. Logo aos 6’, o
Estádio do Bessa vibrou com um espetacu-

lar golo de Yusupha.
Mohammadi ainda empatou para os
avenses aos 41’ mas Rafael Costa, aos 76’,
de grande penalidade, selou a vitória axadrezada.
Também o Braga recebeu e venceu o Moreirense, por 3-1, com golos de Fransérgio
(45+3’), Ahmed Hassan Koka (64’) e Wilson
Eduardo (77’). Já pela equipa de Moreira de
Cónegos marcou Ânderson Silva, aos 89’.
Na Madeira, o Sporting não conseguiu, pela
quarta época consecutiva, chegar à vitória.
Depois da dura derrota na Supertaça, o
leão chegou mesmo a ver o seu ambicionado reinado na selva ser ameaçado quando
Getterson colocou, aos oito minutos, o Marítimo em vantagem. No entanto, 21 minutos depois, Coates restabeleceu a igualdade.
Aos 32’, Raphinha teve uma boa oportunidade para colocar a equipa de Alvalade
em vantagem, mas o remate saiu ao lado.
Já na segunda parte, Keizer susteve a respiração com o cabeceamento do estreante
japonês Daizen, que foi de encontro ao poste da baliza de Renan Ribeiro.
Aos 85’, Renan foi novamente chamado
a mostrar serviço - uma grande defesa que
negou o golo a Correa.
Um jogo bastante intenso, emocionante
e bem jogado por ambas as equipas.
Esta ronda apenas fica concluída com o
Rio Ave - Vitória SC, adiado para dia 8 de
setembro devido a problemas numa bancada da formação de Vila do Conde.
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Gil Vicente abrilhanta
regresso à Liga
perante F. C. Porto desinspirado

Créditos: DR

O Gil Vicente regressou no passado sábado (10) à Liga com um triunfo sobre
o vice-campeão F. C. Porto, por 2-1, em
jogo da primeira jornada da prova que
teve emoção, surpresa e a intervenção
do videoárbitro.

I Liga

Benfica volta a golear na primeira
jornada da Liga
O Benfica goleou no passado sábado
(10) o Paços de Ferreira, por 5-0, em jogo
da primeira jornada da Liga, no qual Pizzi, com um bis, atingiu a marca dos 50
golos pelos encarnados.

A

s águias venceram na Luz graças aos
golos de Nuno Tavares, Pizzi (2), Seferovic e Carlos Vinicius, num jogo onde
Bernardo foi expulso, na segunda parte, hipotecando as aspirações do Paços de Ferreira, que regressou ao escalão maior do futebol
luso após uma temporada na LigaPro.
Fruto da lesão de Gabriel, o treinador do
Benfica, Bruno Lage, optou por colocar em
campo o grego Samaris, o que trouxe, por
um lado, maior equilíbrio defensivo, mas,
por outro, menos músculo nas transições
para o ataque.
Situação que foi visível até porque o Paços de Ferreira complicou as ações ofensivas dos encarnados já que colocou nove
jogadores atrás da linha da bola, tapando
bem os espaços, onde sobressaiu Diaby irmão do antigo internacional francês com
o mesmo nome que representou, entre outros, o Arsenal e o Marselha - sem nunca
descurar a pressão ao portador do Benfica.
Situação que obrigou os comandados de
Bruno Lage a flanquear o jogo, para abrir
espaços nas represas dos castores, ou a rematar de longe, como foi o caso de Grimaldo, aos 20 minutos, com a bola a sair por
cima do travessão de Ricardo Ribeiro.
Se à primeira não entrou, entrou à segunda. Mas por intermédio de Nuno Tavares, aos 26 minutos. A cerca de 25 metros
da baliza, descaído no lado direito, rematou com o pé esquerdo não dando qualquer
hipótese à Ricardo Ribeiro.

As aspirações pacenses foram por água
abaixo pouco depois. Aos 32 minutos, Pizzi fez o 2-0 na sequência de uma grande
penalidade que puniu um corte com a mão
por parte de Bruno Santos.
Apesar disso, os comandados de Filipe Rocha não desarmaram e Douglas Tanque, aos
38 minutos, ainda introduziu a bola na baliza de Vlachodimos, mas estava ligeiramente
adiantado em relação ao último defesa (Ruben Dias), tendo o golo sido invalidado pelo
árbitro portuense Manuel Oliveira.
Com a chuva a marcar presença na segunda parte, o jogo partiu-se com as duas
equipas a procurarem a baliza, embora o
campeão nacional tivesse maior ascendente e Samaris, aos 52 minutos, e Seferovic,
aos 63, tiveram o 3-0 nos pés.
Tudo se complicou para o Paços de Ferreira, aos 65 minutos, quando Bernardo foi
expulso, ao ver o segundo cartão amarelo.
Com mais um elemento, Bruno Lage colocou em campo Chiquinho, para o lugar de
Raúl de Tomás, jogador que assistiu, aos 70,
Seferovic, depois de uma excelente jogada
de Nuno Tavares, no flanco direito.
Aliás, foi por intermédio destes dois intervenientes que Pizzi bisou, aos 74 minutos.
A vencer por 4-0, o Benfica aproveitou
para dar minutos ao reforço Carlos Vinicius, que rendeu Samaris, e este reforço,
aos 84, selou o resultado (5-0), após assistência de Nuno Tavares.
Contas feitas, o jovem defesa esquerdo
adaptado à direita acabou por ser o homem
do jogo com um golo, duas assistências e
uma desmarcação para Chiquinho assistir
Seferovic.
JN/MS

N

o Estádio Cidade de Barcelos, os minhotos, que foram esta temporada
reintegrados na Liga, na sequência
do caso Mateus, há 13 anos, juntaram o resultado à exibição e somaram os primeiros
três pontos do campeonato, graças aos tentos do extremo brasileiro Lourency, aos 60,
e do médio búlgaro Bozhidar Kraev, aos 77.
Pelo meio, o vice-campeão nacional alcançou o empate por intermédio do hoje
capitão Alex Telles, aos 73 minutos, na
conversão de uma grande penalidade que
foi confirmada com recurso às imagens do
videoárbitro (VAR).
A meio da eliminatória com o Krasnodar, da terceira pré-eliminatória da Liga
dos Campeões, Sérgio Conceição promoveu três alterações para a estreia na edição
2019/20 da Liga, três dias depois da visita à
Rússia, onde os dragões venceram por 1-0.
Zé Luís e Bruno Costa substituíram Marega e Danilo, sendo que o capitão dos dragões passou de titular a não convocado,
enquanto Otávio incumbiu-se de replicar
o trabalho multifacetado de Romário Baró
entre a ala direita e o miolo.
Do lado gilista, Vítor Oliveira incluiu dez
reforços no onze e operou duas trocas em
relação à vitória sobre o Desportivo das
Aves (3-2), que ditou o apuramento dos
minhotos para a fase de grupos da Taça da
Liga, fazendo entrar o guarda-redes Denis
e o central Edwin Vente (um dos quatro
sobreviventes da última época), em detrimento de Wellington e Erick.
Apesar do domínio territorial, os portistas revelaram lentidão e pouca criatividade
na hora de desmontar a organização local,
à exceção dos avisos iniciais deixados por
Zé Luís, aos seis minutos, num cabeceamento a rasar o poste, e Corona, aos 25, que
apareceu isolado na área e rematou ao lado.
Com um futebol mais destemido e esclarecido, vocacionado para rápidas saídas em
contra-ataque, o Gil Vicente, que estragou
pela última vez um início de campeonato
aos dragões, na temporada 2012/13, acabou
por ser a equipa que mais se aproximou do
golo no primeiro tempo, desperdiçando
uma dupla oportunidade flagrante.
Ao minuto 28, na sequência de um livre

batido por Arthur, o internacional argentino, em estreia no campeonato português,
mostrou estar à altura da sucessão de Iker
Casillas, ao travar, primeiro, um cabeceamento de Sandro Lima e, logo a seguir, a
recarga de Rodrigo, num momento que
conjugou mestria, espetacularidade e instinto.
Os minhotos ganharam fôlego, mostrando-se atrevidos e confortáveis com bola,
mas não deixaram de concentrar mais esforços em anular quaisquer intenções dos
azuis e brancos no espaço central e nos
corredores, algo que não se verificou aos
36, quando Sérgio Oliveira amorteceu um
cruzamento da esquerda para Soares que,
com a baliza à frente, fez um passe em forma de remate para Denis.
Perto do intervalo, o árbitro Nuno Almeida foi consultar o VAR e reverteu um
penálti inicialmente assinalado a favor do
F. C. Porto, por alegado agarrão de Alex
Pinto a Sérgio Oliveira na área gilista.
O vice-campeão nacional voltou a entrar mais forte no reatamento, com Soares
a falhar por duas vezes, aos 49 e aos 57, a
emenda à boca da baliza, antes de ser substituído por Marega, que aqueceu as luvas
de Denis aos 59. Os dragões mostravam as
intenções na busca pelo golo, mas seriam
apanhados em contrapé em cima da hora
de jogo e pagaram caro a fatura.
O avançado maliano perdeu a bola em
zona proibida, João Afonso recuperou o esférico e levantou a cabeça, lançando a corrida de Lourency, que não perdoou na cara
de Marchesín e assinou o segundo remate
certeiro com a camisola do Gil Vicente, depois de ter faturado para a Taça da Liga.
Sem acentuar as investidas nas imediações da área minhota, o F. C. Porto alcançou
a igualdade treze minutos depois, em novo
lance que motivou a intervenção do VAR,
com Nuno Almeida a punir um alegado corte com o braço de Rodrigo na área a remate
do recém-entrado Luis Díaz. O capitão Alex
Telles avançou para a cobrança do castigo
máximo e restabeleceu a igualdade.
A igualdade só durou três minutos porque o irrequieto Lourency soube aproveitar
o espaço concedido pela defensiva azul e
branca e arriscar um cruzamento-remate da direita, que tabelou num oponente e
sobrou para Bozhidar Kraev que, entre os
centrais e na área, rodou e carimbou o 2-1,
sem hipótese de defesa para Marchesín.
JN/MS

Após a goleada frente ao Paços de Ferreira, Bruno Lage explicou a aposta de Samaris no onze e considerou o resultado
e a exibição de sábado (10) “agradáveis”.

C

om a lesão de Gabriel no encontro
frente ao Sporting, a contar para a
Supertaça, Bruno Lage foi obrigado a
fazer alterações no meio-campo das águias.
Samaris foi a surpresa no onze e o técnico
explicou a escolha.
“Samaris? Há uma simples razão. O público não viu os três jogos à porta fechada...
Com o jogo de hoje fizemos 11 jogos, tinha
de dar oportunidade aos novos de competir
com equipas de outro nível, para eu também
ter um conhecimento do que cada um pode
fazer numa função e se algum pode desempenhar mais do que uma função. Não tendo
Gabriel, que é determinante, teria de voltar
a colocar o Florentino e Samaris, que foi a
dupla que terminou a temporada passada.

A simplicidade da decisão é olhar um pouco
para a minha forma de liderar. Respeito os
mais velhos, não coloco os novos a grande
distância, o que importa é o rendimento.
Tenho a memória de quem trabalha bem”,
começou por dizer o treinador do Benfica,
deixando elogios à exibição da equipa.
“Foi uma vitória justa perante um adversário que complicou imenso, principalmente até ao primeiro golo. Tinha a lição
bem estudada. Bloqueou-nos o espaço interior, o Grimaldo foi muito pressionado...
Mas depois com o golo fantástico do Nuno
Tavares conseguimos desbloquear o jogo.
Tivemos outro critério, procurámos a profundidade, tivemos outro tipo de soluções.
O primeiro golo deitou por terra a estratégia e a solidez do Paços. Depois apareceu
o segundo golo e o jogo ficou para o nosso
lado. Foi uma boa exibição e um resultado
muito agradável”, concluiu.
JN/MS
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Bruno Lage:
“Foi um resultado muito agradável”

Braga vence Moreirense
na primeira jornada da Liga

F

ransérgio, nos descontos da primeira parte (45+3), Hassan (64) e Wilson
Eduardo (77) marcaram os golos de uma
vitória inapelável dos bracarenses, diante de
um Moreirense ainda muito ‘verde’, que reduziu perto do final por Nenê (89).
Ricardo Sá Pinto mudou meia equipa em
relação ao onze que alinhou na Dinamarca,
na quinta-feira (8), na vitória por 4-2 sobre o Brondby, na primeira mão da terceira
pré-eliminatória da Liga Europa, e a equipa
respondeu muito bem, mostrando ter soluções em quantidade e qualidade.
O discurso este ano não passa pelo “sonho” do título de António Salvador, mas
correr por fora, sem essa pressão, pode favorecer os minhotos.
Já o Moreirense, afastado da Taça da Liga
pelo Vitória de Setúbal (1-0, apresentou
sete reforços na equipa inicial, mas a equipa mostrou debilidades, sobretudo a atacar, onde foi praticamente inofensiva.
O primeiro tempo foi escasso em oportunidades de golo, tendo pertencido à equipa
da casa a melhor, mas o remate à meia volta de Ricardo Horta foi bem defendido por
Pasinato (29).
Um minuto antes, o técnico do Moreirense, Vítor Campelos, foi obrigado a mexer na equipa dada a lesão de Filipe Soares,
tendo entrado Luiz Henrique para o lugar.
A turma de Moreira de Cónegos não
existiu ofensivamente na primeira parte e,
ainda que sem muito discernimento - nem
espaço -, o Braga carregava e, aos 44 minutos, num lance algo caricato, a bola foi
mesmo à barra da baliza dos cónegos.
No último fôlego da primeira parte, os bra-

carenses chegaram ao merecido golo, com
Fransérgio a concluir já na pequena área depois de assistência de Claudemir (45+3).
O Moreirense reentrou com outra atitude na segunda parte, muito mais pressionante, e criou alguns lances de perigo com
destaque para um tiro de Alex Soares para
defesa apertada de Matheus (49).
Contudo, foi a equipa da casa a chegar ao
segundo golo, por Hassan, aproveitando as
muitas facilidades concedidas pela defesa
contrária, que foi apanhada a dormir após
um pontapé longo de Matheus.
Diogo Viana fugiu pela esquerda e cruzou,
Steven Vitória escorregou e assistiu Hassan
que fuzilou a baliza defendida por Pasinato.
O último golo dos arsenalistas foi de Wilson Eduardo que, da ala esquerda, foi fletindo no terreno, culminando a jogada com
um remate colocado (77).
O internacional angolano esteve perto de
bisar aos 84 minutos e, logo a seguir, foi a vez
de Trincão a meter Pasinato à prova (85).
Aos 89 minutos, Nenê, de cabeça, após
bom centro de João Aurélio, reduziu para o
Moreirense.
JN/MS
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O Braga venceu no passado domingo (11)
confortavelmente o Moreirense por 3-1,
na primeira jornada da Liga, numa partida
em que foi claramente superior a um adversário que deixou uma imagem pálida.
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Marítimo e Sporting empatam
no Funchal num jogo intenso e emotivo
Marítimo e Sporting empataram no domingo (11) a um golo, em jogo da primeira jornada da Liga, disputado no Funchal, com os leões a continuarem sem
vencer nesta temporada.

N

um jogo aberto e bem jogado, com intensidade e emoção até ao apito final,
foi o Marítimo o primeiro a marcar
por Getterson, aos 8 minutos, com Coates a
restabelecer a igualdade aos 29 minutos.
Depois da pesada derrota ante o Benfica
na Supertaça (5-0), o Sporting procurava nesta primeira jornada transmitir uma
outra imagem, o que a espaços conseguiu,
mas faltou consistência e frescura física
para mais e melhor.
O Sporting entrou muito bem no jogo e
logo aos 2 minutos esteve perto do golo,
quando após um centro de Raphinha, Zainadine antecipou-se a Luíz Phellype, dominando o lance que parecia destinado a golo.
O Sporting tinha ascendente, mas foi o
Marítimo a chegar ao golo, à passagem dos
8 minutos, após um erro de Thierry Correia
que foi aproveitado por Jhon Cley para assistir Getterson para o tento inaugural.
A equipa leonina reagiu e, aos 25 minutos, após um centro de Acuña, Luíz
Phellipe não logrou desviar para a baliza.
O Sporting crescia e três minutos volvidos
foi Bruno Fernandes que propiciou uma
grande defesa a Charles.
O golo não tardou e, no minuto seguinte, Bruno Fernandes centrou, surgindo de
rompante o central uruguaio Coates a restabelecer a igualdade.
O Sporting era o conjunto mais incisivo
e, aos 32 minutos, Raphinha poderia ter colocado a sua equipa na liderança do marcador, mas o remate saiu ao lado.
Após o intervalo, o Marítimo mostrou-se mais cauteloso, com um jogo seguro
defensivamente e, procurando em rápidas
transições, colocar problemas ao extremo
reduto do Sporting.

O Sporting dominava as operações e, aos
55 minutos, foi o central Zainadine, com um
corte providencial, a evitar que o remate de
Bruno Fernandes levasse a direção da baliza.
Com o tempo a passar e a igualdade a
subsistir, Marcel Kaiser retirou Eduardo e
lançou Vietto, recuando Wendel para médio mais defensivo. Marcel Keizer trocou
ainda Luíz Phellype por Bas Dost.
Todavia, foi o Marítimo que poderia ter
marcado, pelo estreante japonês Daizen
que, aos 75 minutos, após centro de Correa
cabeceou ao poste.
O Sporting respondeu e, aos 79 minutos,
num rápido contra-ataque Raphinha disparou ao lado.
O jogo estava partido e, aos 84 minutos,
foram novamente os insulares a terem uma
oportunidade de marcar, com Jhon Cley
solto na área a não acertar com a baliza.
No minuto seguinte foi Renan com uma
grande defesa que negou o golo a Correa.
JN/MS

RESTAURANTE

O BENFICA
3 PRATOS DIFERENTES
TODOS OS DIAS
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!
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Liga dos Campeões

F. C. Porto diz adeus à Liga dos
Campeões após derrota no Dragão
Semana difícil para o F. C. Porto. Depois
da derrota frente ao Gil Vicente na ronda
inaugural da Liga, a equipa azul e branca disse agora adeus à Liga dos Campeões, na fase de qualificação.

ravia deu lugar a Zé Luís. E quando soou o
apito do árbitro, ouviu-se uma monumental assobiadela vinda das bancada.
Na segunda parte, mais um azar logo aos
dois minutos para a equipa azul e branca.
ara este encontro, Sérgio Conceição Depois de uma disputa de bola com Kamsurpreendeu no onze com duas novi- bolov, Sérgio Oliveira lesionou-se e saiu
dades: Saravia e Nakajima estrearam- de maca do encontro. Uribe foi o escolhido
-se em jogos oficiais. Luís Díaz foi a jogo, tal para render o português e, aos 57 minutos,
como Danilo, que recuperou de lesão. Com Zé Luís reduziu para o F. C. Porto, após uma
uma vantagem de 1-0 trazida da Rússia na assistência de Alex Telles.
Luis Díaz, aos 76 minutos, fez o 3-2 com
primeira mão, os dragões desbarataram a
vantagem ainda na primeira parte, ao so- um grande golo e ainda deu esperança à
frer três golos. O primeiro surgiu logo aos equipa portista, deixando-a a um golo da
dois minutos: Tonny Vilhena, na sequência qualificação. No entanto, o resultado mande um pontapé de canto, abriu a contagem. teve-se inalterado e os azuis e brancos disSuleymanov, aos 13 e 34 minutos, bisou e seram adeus à Liga dos Campeões, passanaumentou a vantagem.
do para a fase de grupos da Liga Europa ao
Ainda antes do intervalo, o técnico azul som de mais assobios dos adeptos.
e branco fez uma alteração na equipa: SaJN/MS
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Sérgio Oliveira
com entorse no tornozelo direito
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Conceição assume culpa
e diz que não será
“um problema no F. C. Porto”

No rescaldo da derrota com o Krasnodar, que ditou o adeus do F. C. Porto à
Liga dos Campeões, Sérgio Conceição
assumiu a culpa pelo resultado e considerou que a Liga Europa não é o lugar do
clube azul e branco.

“

É ingrato e cruel sofrer um golo aos
dois minutos. Os jogadores reagiram
de forma fantástica, fizeram uma segunda parte acima da média, no acreditar,
no crer, com pouco discernimento mas
com convicção de que podíamos dar a volta
a uma primeira parte muito ingrata”, começou por dizer Sérgio Conceição. O treinador dos azuis e brancos assumiu ainda a
culpa pelo resultado e garantiu que “nunca
será um problema” para o F. C. Porto.
“Há sintonia total. O presidente sabe

que está à vontade comigo. Cheguei aqui
quando o Porto não ganhava há quatro
anos. Fomos campeões, ganhámos a Supertaça, chegámos às finais da Taça e da
Taça da Liga, oitavos da Champions no
primeiro ano, quartos no segundo. Nós,
grupo de trabalho e equipa técnica, algum
jogador que possa sair... é um discurso que
podemos ter. Eu nunca serei um problema do F. C. Porto. Gosto demais do F. C.
Porto para ser um problema. Perdemos
por erros meus, os meus jogadores deram
uma resposta fantástica. Estou aqui com
toda a força do mundo. Isto depende daquilo que o presidente quer para a equipa.
Compreendemos a tristeza e desilusão dos
adeptos, é a mesma que a nossa. A Liga
Europa não é o nosso lugar”, concluiu.
JN/MS

Eliminação do F. C. Porto beneficia
Benfica no sorteio da fase de grupos
definir, podendo ser o Ajax, caso afaste o
APOEL no play-off’
No pote 1, o único já completamente definido, o Benfica poderá ter como adversários
o Liverpool, campeão europeu, o Chelsea,
s campeões nacionais precisavam detentor da Liga Europa, o FC Barcelona, o
que os dragões ou o Ajax caíssem Manchester City, a Juventus, o Bayern Muninas pré-eliminatórias para pode- que, o Paris Saint-Germain ou o Zenit.
Com a eliminação dos azuis e brancos, o
rem subir ao pote 2 no sorteio, fugindo,
assim, entre outros, ao Real Madrid e ao Benfica garantiu desde já 44,06 milhões de
euros mesmo antes de começar a jogar na
Atlético de Madrid.
Além dos dois gigantes da capital es- Liga dos Campeões.
panhola, o Benfica já sabe que não pode
O F. C. Porto vai agora jogar a fase de gruencontrar o Borussia Dortmund, o Nápo- pos da Liga Europa, juntando-se ao Sporting,
les, o Tottenham, finalista em 2018/19, e podendo ainda ter a companhia de Sporting
o Shakthar Donetsk, treinado pelo portu- de Braga e Vitória de Guimarães, que estão a
guês Luís Castro.
disputar a terceira pré-eliminatória.
A oitava equipa do pote 2 ainda está por
JN/MS

O Benfica vai estar no pote 2 do sorteio
da fase de grupos da Liga dos Campeões
de futebol, ao beneficiar da eliminação
do F. C. Porto na terceira pré-eliminatória,
frente aos russos do Krasnodar.

O

Liga Europa

O guarda-redes ucraniano Kostiantyn
Makhnovskyi, do Ventspils, equipa da Letónia adversária do V. Guimarães na Liga
Europa, foi suspenso por 10 jogos pela
UEFA devido a insultos racistas, anunciou
o organismo.

O

Comité de Controlo e Disciplina da
UEFA considerou que ficou provaO médio internacional português Sérgio brancos apenas confirma que Sérgio Oliveira
do que o guardião de 30 anos teve
Oliveira sofreu uma entorse no tornozelo contraiu uma entorse no tornozelo direito.
a 1 de agosto uma “conduta racista” com
O médio de 27 anos, que apontou o golo da o senegalês Samb Amadou, no encontro
direito, no encontro entre F. C. Porto e o
Krasnodar (2-3), da segunda mão da tercei- vitória (1-0) na primeira mão, saiu lesionado frente ao Gzira United, de Malta, igualra pré-eliminatória da Liga dos Campeões, à passagem do minuto 49, tendo sido subs- mente a contar para a Liga Europa. Nesse
tituído pelo reforço Matheus Uribe, que se encontro, Makhnovskyi e Amadou “pegaque ditou a eliminação dos dragões.
estreou com a camisola do F. C. Porto.
ram-se” e acabaram por ser expulsos.
JN/MS
Uma curta nota no site oficial dos azuis e
JN/MS
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Guarda-redes do Ventspils suspenso
dez jogos pela UEFA por racismo
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Flamengo e Jorge Jesus
regressam aos triunfos no “Brasileirão”
O Flamengo, treinado pelo português Jor- so ao videoárbitro.
Na segunda parte, De Arrascaeta recologe Jesus, regressou aos triunfos no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer cou o Flamengo em vantagem, aos 50 miem casa o Grêmio, por 3-1, na 14.º jornada. nutos, com Everton Ribeiro a confirmar o
triunfo, aos 90+2.
illiam Arão (29 minutos) deu
Após a derrota com o Bahia (3-0), o Flavantagem à equipa do Rio de mengo regressou aos triunfos e manteve o
Janeiro, mas Rafael Galhar- terceiro posto, com 27 pontos, a cinco do
do (45+6) empatou na marcação de uma líder Santos e a dois do Palmeiras.
JN/MS
grande penalidade, assinalada com recur-
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Al Nassr de Rui Vitória segue para
os quartos da Champions asiática
Os sauditas do Al Nassr, treinados pelo
português Rui Vitória, conseguiram na
segunda-feira (12) a reviravolta sobre o Al
Wahda e venceram por 3-2, apurando-se
para os quartos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol.

Contudo, no final da primeira parte, os
sauditas deram a volta ao marcador, por
intermédio do marroquino Abderrazak
Hamdallah e do brasileiro Giuliano, aos 41
e 45+1 minutos, respetivamente.
O médio canarinho iria bisar e aumentar
ma semana depois de ter cedido um a vantagem do Al Nassr, aos 62 minutos,
empate (1-1) caseiro, na primeira antes de o argentino Sebastian Tagliabue
mão dos oitavos, o Al Nassr viu-se reduzir para o Al Wahda, aos 79, e selar o
em desvantagem aos 27 minutos, com um resultado final.
golo de Mohammed Al Menhali.
JN/MS

Manchester United goleia Chelsea no
fecho da primeira ronda da Premier League
O Manchester United entrou de rompan- red devils venceram o Chelsea por quatro gote na Liga inglesa, ao golear por 4-0 o los sem resposta em casa para o campeonato.
Chelsea.
O Wolverhampton, treinado pelo portum Old Trafford, Marcus Rashford inau- guês Nuno Espírito Santo, estreou-se com
gurou o marcador aos 18 minutos, na um nulo (0-0) na visita ao terreno do Leicesconversão de uma grande penalidade ter, numa partida em que Rui Patrício, Rúben
cometida por Zouma sobre o próprio avan- Neves, João Moutinho e Diogo Jota foram tiçado, antes de o francês Anthony Martial au- tulares nos wolves, enquanto Ricardo Pereira
completou os 90 minutos pelos foxes.
mentar a vantagem dos red devils, aos 65.
Já o Arsenal foi a Newcastle vencer por
Pouco depois, Rashford bisou, aos 67 minutos, cabendo ao jovem Daniel James selar 1-0, graças a um golo do internacional gaa goleada do United, aos 81, sendo que o bonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos
lateral português Diogo Dalot não fez parte 58 minutos, dando a melhor sequência a
das opções do técnico Ole Gunnar Solskjaer. uma iniciativa de Ainsley Maitland-Niles.
Esta foi a primeira vez desde 1965 que os
JN/MS
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Everton de Marco Silva não evita nulo
na estreia na Premier League
O Everton, treinado pelo português Marco Silva, não foi além de um nulo na visita ao Crystal Palace, em jogo da primeira jornada da Liga inglesa, do qual
o internacional português André Gomes
saiu lesionado.

A

iniciar a segunda temporada à frente dos “toffees”, Marco Silva voltou
a não conseguir vencer na estreia no
campeonato, tal como sucedeu na época
passada, já com o Everton, e há dois anos,
então ao serviço do Watford.
Além dos dois pontos perdidos em Londres, o Everton - que terminou reduzido a 10
elementos, por expulsão do francês Morgan
Schneiderlin - ficou privado do médio internacional português André Gomes no final da
primeira parte, devido a lesão.
O Burnley estreou-se na Premier League com um triunfo por 3-0 sobre o Southampton, que teve o lateral internacional
luso Cédric Soares no banco, num encontro em que o avançado Ashley Barnes “bisou”, aos 63 e 70 minutos, antes de o islandês Johann Gudmundsson selar o triunfo
dos “clarets”, aos 75.
Já o Brighton surpreendeu na visita ao
Watford e venceu pelo mesmo resultado
(3-0), com tentos de Abdoulaye Doucoure,
na própria baliza, aos 28 minutos, Florin
Andone, aos 65, e Neal Maupay, aos 77.
O recém-promovido Sheffield Uni-

ted arrancou a Premier League com um
empate 1-1 no terreno do Bournemouth.
Chris Mepham adiantou os “cherries”, aos
62 minutos, mas Billy Sharp, aos 88, repôs
a igualdade para os “blades”.
Liverpool goleou o Norwich na abertura
da Premier League
O Liverpool estreou-se na sexta-feira
(9) na edição 2019/20 da Liga Inglesa com
uma goleada ao recém-promovido Norwich, por 4-1, apontando todos os golos ainda na primeira parte.
No Estádio Anfield Road, os “reds” de
Jurgen Klopp bateram facilmente um adversário que pouco fez durante os 90 minutos, graças ao golo na própria baliza do
central Hanley (7 minutos), após de um
cruzamento de Origi, que fez o quarto do
Liverpool já perto do intervalo (42).
Pelo meio, Salah e Van Dijk, aos 19 e 28,
respetivamente, fizeram os restantes do
atual campeão europeu, antes de o guardião Alisson Becker sair lesionado, aos 38,
depois da cobrança de um pontapé de baliza, entrando para o lugar o reforço Adrian.
O vencedor do segundo escalão da época passada apresentou poucos argumentos
para contrariar o poderio adversário, mas,
ainda assim, conseguiu reduzir à passagem do minuto 64, pelo avançado Pukki.
JN/MS
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Liverpool vence Supertaça europeia

O Liverpool conquistou na quarta-feira
(14) a Supertaça europeia, disputada em
Istambul, ao derrotar no desempate por
grandes penalidades o Chelsea (5-4), depois de um empate 2-2 no final do prolongamento.

N

a primeira final europeia de futebol
masculino dirigida por uma árbitra,
Stéphanie Frappart, os londrinos
colocaram-se na frente por Olivier Giroud,
aos 36 minutos, mas Sadio Mané empatou
as contas logo no arranque da segunda parte, aos 48.
O avançado senegalês bisou no prolongamento, aos 95 minutos, dando vantagem ao Liverpool, só que o internacional
italiano Jorginho repôs a igualdade, aos
101, de grande penalidade, levando a decisão para o desempate por penáltis.
Da marca dos 11 metros, Roberto Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold
e Salah foram certeiros, o mesmo não sucedendo com o Chelsea, que viu Abraham
falhar o derradeiro penálti, depois de Jor-

ginho, Barkley, Mount e Emerson concretizarem os respetivos remates.
O Liverpool - que havia perdido a Supertaça inglesa para o Manchester City,
precisamente no desempate por grandes
penalidades - inscreveu, assim, a quarta
Supertaça Europeia no currículo, após as
conquistas de 1977, 2001 e 2005.
Os londrinos não se revelaram nada afetados pela goleada sofrida em Old Trafford
e mostraram um futebol positivo, pressionante, desenvolto, assente nas incursões de
Pulisic e Pedro, sendo que o espanhol foi o
primeiro a visar a baliza à guarda de Adrián,
que rendeu o lesionado Alisson nos reds.
Contudo, foi o guarda-redes do lado
oposto do campo, o espanhol Kepa, a brilhar nas redes dos blues e a evitar o golo do
supersónico Salah. Na resposta, o Chelsea
também esteve perto de inaugurar o marcador, mas a barra travou o pontapé de
Pedro Rodríguez.
Seria sem surpresa que os blues chega-

riam ao golo, numa jogada brilhantemente construída por Kanté. O médio gaulês
desbravou caminho no meio-campo do
Liverpool, entregou em Pulisic e o norte-americano assistiu Olivier Giroud para o
primeiro tento da partida.
Em desvantagem, Jürgen Klopp trouxe
do intervalo o melhor figurino ofensivo do
Liverpool, tirando Oxlade-Chamberlain e
juntando Roberto Firmino a Salah e Mané.
A aposta não poderia ser mais acertada, já
que o brasileiro ofereceu imediatamente o
empate a Mané.
Depois de uma primeira parte absolutamente vertiginosa, a queda de produção
das duas equipas acabou por ser inevitável
e o Chelsea voltou a equilibrar o jogo, retirando alguma da pressão que o adversário
lhe colocou no primeiro quarto de hora da
etapa complementar.
Ainda assim, Frank Lampard tem de
agradecer ao guardião Kepa por duas brilhantes intervenções de uma assentada:

primeiro defendeu o pontapé de Salah e,
depois, opôs-se à recarga de Van Dijk,
desviando a bola para a barra.
A partida iria para prolongamento, no
qual os reds operaram a reviravolta através dos mesmos intervenientes no tento
do empate. Roberto Firmino fugiu pela esquerda e proporcionou o bis a Mané.
Abraham, que tinha sido lançado por
Lampard ainda no tempo regulamentar, foi à procura do empate e conseguiu
conquistar uma grande penalidade, que
seria convertida por Jorginho, sendo que
o mesmo Abraham desperdiçou soberana
situação para colocar o Chelsea novamente em vantagem.
Da mesma forma, Mount e Pedro Rodríguez estiveram perto de resolver a decisão
no prolongamento, só que a mesma acabou por ser resolvida da marca de grandes
penalidades, de onde o Liverpool acertou todos os remates e o Chelsea falhou o
quinto e decisivo, por Tammy Abraham.
JN/MS
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Nadal falha torneio de Cincinnati e
Sousa à espera de uma desistência
O espanhol Rafael Nadal desistiu do Masters 1000 de Cincinnati e vai ser substituído pelo ‘lucky loser’ cazaque Mikhail
Kukushkin, enquanto o português João
Sousa será o próximo tenista a ser repescado, caso exista mais algum abandono.

ter vencido o Masters 1000 de Montreal, aumentando para 35 o número de títulos conquistados em torneios desta categoria.
João Sousa, que era o segundo cabeça de
série da fase de qualificação para o torneio
de Cincinnati, foi eliminado na penúltima
e acordo com a informação divulgada ronda pelo japonês Yoshihito Nishioka, ao
pela ATP, Nadal, segundo classifica- perder por 6-4, 0-6 e 6-4, mas será o próxido do ranking mundial, vai falhar a mo tenista a ser chamado ao quadro principarticipação no torneio norte-americano pal, se se verificar mais alguma desistência.
devido a fadiga, depois de no domingo (11)
JN/MS
Créditos: DR

D

Ciclismo

O ciclista João Rodrigues, da W52/F. C.
Porto, foi coroado, no passado domingo
(11), como o grande vencedor da 81.ª
edição da “Portuguesa”.

J

oão Rodrigues foi o mais rápido no contrarrelógio final, que ligou Vila Nova de
Gaia ao Porto na distância de 19,5 quilómetros. Bateu Joni Brandão por 27 segundos
e ultrapassou o corredor da EFAPEL na geral.
Pela primeira vez na história da prova,
dois ciclistas chegaram à última etapa com
o mesmo tempo, embora Joni Brandão tivesse vantagem de alguns centésimos de
segundo sobre João Rodrigues e 40 segundos em relação a Gustavo Veloso.
No entanto, João Rodrigues fez o “crono” de uma vida, conseguiu o melhor
tempo do dia, batendo mesmo o especialista Gustavo Veloso, por qualquer coisa
como 28 segundos, e garantindo a subida

ao lugar mais alto do pódio de uma das
Voltas a Portugal mais emocionantes e
imprevisíveis da história. O também dragão António Carvalho foi o segundo mais
rápido no exercício individual, com mais
15 segundos que o companheiro de equipa.
Joni Brandão terceiro no contrarrelógio e
teve de se contentar com o segundo lugar
na Volta a Portugal, não escondendo as lágrimas e a frustração na chegada à Avenida
dos Aliados, enquanto a W52/F. C. Porto
festejava e com muitas razões para isso.
Além da conquista de João Rodrigues,
Gustavo Veloso fechou o pódio geral da
Volta, António Carvalho foi quarto e Edgar
Pinto quinto, num “póquer” dos dragões
no top 5. João Benta, da Rádio Popular/
Boavista foi sexto classificado da Volta a
Portugal 2019.
JN/MS
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João Rodrigues conquista a
Volta a Portugal 2019

Moto GP

Miguel Oliveira faz
a melhor corrida do ano

João Rodrigues:
“Este contrarrelógio foi impressionante”
Depois de conquistar a Volta a Portugal,
João Rodrigues destacou os conselhos
de Gustavo Veloso, Raúl Alarcón e Ricardo Mestre e considerou a vitória uma
“sensação única”.

vencer”, disse no final da prova.
“As montanhas não fizeram a diferença que se pensava que podiam fazer. O
contrarrelógio acabou por fazer mais. 27
segundos é algo significativo. Este ano
Este contrarrelógio foi impressionan- calhou-me a mim, tive a oportunidade
te. O calor humano durante todo o e aproveitei-a. É bom ter atletas como o
percurso na estrada... Sempre disse Gustavo Veloso, o Raúl Alarcón, o Ricarque quem tivesse melhores pernas, quem do Mestre... corredores que já venceram a
recuperasse melhor, ia ter o melhor dia. Volta e puderam dar conselhos valiosos”,
Felizmente consegui, as minhas pernas acrescentou o ciclista algarvio de 24 anos.
responderam da melhor forma e consegui
JN/MS
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“

Miguel Oliveira (KTM) terminou no passado domingo (11) no oitavo lugar o
Grande Prémio da Áustria de MotoGP,
naquela que é a primeira presença do
português no “top10” na principal categoria do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

Créditos: DR

O

piloto de Almada, que tinha largado do 13ª posto, conseguiu o primeiro top-10 no Moto GP.
Antes tinha ficado na 11ª posição, na
prova da Argentina.
Miguel Oliveira, que competiu pela primeira vez com uma moto de fábrica, foi o
melhor da KTM na corrida.
“Foi uma corrida fantástica do Miguel.
Se olharem para o ritmo dos primeiros,
nós estamos lá. O próximo passo é tentar
uma melhor posição na qualificação e ficar
por lá. O arranque não foi fantástico, mas
ele mostrou muita calma e determinação;
está de parabéns”, disse Hervé Poncharal,
patrão da KTM.

Com este resultado, Miguel Oliveira
subiu à 15.ª posição do campeonato, com
26 pontos, contra os 230 do líder Márquez.
“Merecemos este resultado”
O português Miguel Oliveira (KTM)
considerou que a equipa “mereceu” o oitavo lugar conseguido no Grande Prémio
da Áustria de MotoGP, melhor resultado
nas 11 corridas já disputadas este ano para
a equipa Tech3.
“Foi uma grande corrida”, vincou o
piloto almadense, que lamentou a partida mal conseguida, tendo terminado a
185 milésimos do sétimo lugar, do italiano
Francesco Bagnaia (Ducati).
“No arranque tivemos alguns problemas
que não me permitiram ser tão rápido
quanto gostaria. Mas o resto da corrida foi
bastante divertida, com muitas ultrapassagens. O meu ritmo foi muito bom, tal como
já tínhamos verificado no sábado (10)”,
acrescentou Oliveira.
JN/MS
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Bo Bichette

Créditos: DR

chasing more hitting history,
easing sting of another Jays loss

21-year-old rookie has reached base in 1st
“I’m sure Rocco is going to send me a
17 MLB games, 7 shy of league record.
text, ‘give him the day off’ or something,”
o Bichette knows where he stands in Montoyo said. “How many more does he
need? I’ll talk to Rocco about it.
his chase for history.
“When it comes to Bo I’m learning a lot
The Blue Jays’ 21-year-old rookie
about Ted Williams and Mel Ott and all
shortstop claims he’s not thinking too
these people. That’s pretty cool. I think it’s
much about his career-opening on-base
amazing and I don’t take it for granted that
streak that reached 17 games Wednesday
I’m watching that. He’s making history
(14) with a sixth-inning double in a 7-3 loss against good pitching.”
to the Texas Rangers. But he knows there
The Blue Jays have gone 11-6 since Binow only is one player to catch.
chette joined the team on July 29, but had
“Yeah, I do know,” Bichette said. “It’s no answer for the Rangers on Wednesday
(Rocco) Baldelli. Twenty-four?”
(14) as Texas avoided a three-game sweep
Bichette passed Ted Williams with No 15 in Toronto. Shortstop Elvis Andrus led the
on Monday (12). He pulled into a tie with way with four hits and two runs batted in.
former Los Angeles Bill Russell (1969) at 17,
The Jays are 51-73 in a rebuilding season,
and now trails only Baldelli who reached 31 games back of the AL East-leading New
base in 24 straight games to begin his ca- York Yankees.
reer in 2003.
Bichette’s father, Dante, a four-time
Blue Jays manager Charlie Montoyo ma- all-star in his playing career with the Conaged Baldelli in the Rays minor-league lorado Rockies, was especially impressed
when his son passed Williams, a Hall of Fasystem before he arrived in Tampa.

B

mer whom Dante knew well.
“When they mentioned on TV that I had
passed Ted Williams, my dad called me,
‘Dude, I get you’re passing some legendary
players, but Ted Williams, that’s crazy,”
the younger Bichette said.
“(Williams) is somebody my Dad looked
up to a lot. Actually, they were relatively
good friends until Ted passed away. They
would talk hitting a lot and stuff.”
Dante Bichette was inducted into the Ted
Williams Hitters Hall of Fame in 2016. But before then, Bichette and Williams met at a banquet and talked hitting well into the night.
Bo Bichette also has become the first major leaguer to smack 16 extra bases in his
first 17 games and 18th player since 1913 to
check in with 27-or-more hits in 17 games.
Bichette also has become more reliable in
the field since his back-to-back two-error
games in Baltimore and Tampa Bay on Aug.
4-5. Bichette has used the Blue Jays current
homestand to get in some extra fielding

work before games.
Andrus, 30, smashed three singles and
a double to move closer to becoming the
all-time hits leader in Rangers history. His
1,683 career hits are second to Rafael Palmeiro’s 1,692.
In his first four-hit game since Aug. 10,
2018, Andrus knocked in a run with a single in a three-run fourth inning and with
a double in the sixth inning to make it 5-1.
Texas lefty Kolby Allard (1-0) picked up
his first win for the Rangers since he was
acquired from the Atlanta Braves on July
30. He yielded three runs on four hits in 5
2/3 innings.
Toronto starter Sean Reid-Foley (2-3),
who made his Major League debut a year
ago, lasted only 88 pitches and 3 1/3 innings.
The Rangers clubbed a pair of late solo
homers from Nomar Mazara in the seventh
and Danny Santana in the eighth.
CBC/MS

4 fascinating facts about Blue Jays super-rookie

Bo Bichette
Bo Bichette has been in the big leagues
a little more than two weeks and he’s
already made history. The Blue Jays
shortstop set a new Major League record with his 11th extra-base hit in his
ninth game.

S

ince his promotion on July 31, the
21-year-old has torn the cover off the
ball, collecting 17 hits in nine games and
has hits in every single one of his games so far.
It’s an impressive feat, but not as good as
his father, Dante. The senior Bichette has the
distinction of having the second-most hits
over an eight-game stretch with 20 hits total.
There must be something in the gene pool.
Bo is a Blue Jays fan favourite already and
Bichette’s lore grows with every successful
at bat, which is most of the time he steps to
the plate. Not only is he an exciting player
to watch, he has an interesting backstory.
Here are four fascinating facts about the
Blue Jays’ most exciting young player.

1. He was named after Bo Jackson and
Joe Girardi

aspirations of being a pro tennis player. It’s
fun to wonder whether Bichette may have
turned into a two-sport athlete, just like
his namesake: Bo Jackson.
“Bo was an incredibly good tennis
player,” Bo’s father told MiLB.com. “He
would’ve been a good one. Tennis was a
way he could practice without going out
and grinding out baseball practices. He
could get the same kind of workout and
add some footwork in there.”
Judging by Bo’s Twitter feed filled with
reaction to tennis matches, he’s still a big
tennis fan.

Most sports fans have at least dreamed
of naming one of their children after their
favourite athlete. Dante Bichette didn’t just
name his son Bo after one pro athlete, he
named him after two.
Bo is named after the famous two-sport
athlete of all-time: Bo Jackson. In a weird
coincidence, Bichette played his very first
Major League Baseball game at Kauffman
Stadium in Kansas City; the same stadium
where Dante also played his first game.
Jackson was Dante’s favourite player
to watch, and Girardi is one of his long- 3. His beauty regimen includes using horse
time friends. Put the names together, and shampoo
you’ve got Bo Joseph Bichette.
Several Blue Jays players are blessed
2. His dad wanted him to be a professional with good baseball genes, Vladimir Guerrero Jr., Cavan Biggio, Lourdes Gurriel Jr.
tennis player
and Bichette. They’re also blessed with
Bo has a beautiful swing, but he also has some of the best hair in business.
a decent serve. Before he put himself on the
What’s the secret to Bichette’s luscious
track to play Major League Baseball, he had locks? Horse shampoo. Yes, shampoo ori-

ginally formulated for the equestrian industry, which many people today use on
themselves.
“Everyone thinks I take a good amount
of time on my hair, but I really just roll out
of bed and roll with it,” Bichette said during a Twitter Q&A in 2017. “I use Mane ‘n
Tail shampoo and conditioner.”
The Mane ‘n Tail website describes the
product: “The ORIGINAL horse to human
crossover shampoo that helps to maintain and achieve fuller, stronger, longer,
healthier-looking hair.”
4. His swing looks just like Josh Donaldson’s
Bichette already has a legitimate Major League swing, and it looks identical
to former Blue Jays MVP Josh Donaldson.
MLB Network broke down the similarities
between Bichette and Donaldson’s swing
mechanics and the panel gave the 21-yearold big props.
DH/MS
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7:00 PM
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TFC downs Ottawa Fury FC
to advance to
Canadian Championship final
Toronto FC midfielder Nick DeLeon returned
from a groin injury Wednesday (14) and made
an immediate impact with two goals to help his
team beat Ottawa Fury FC 3-0 to advance to the
Canadian Championship final.

H

e also learned new soccer terminology.
“He didn’t know what a brace was, I had
to explain to him,” Toronto manager Greg
Vanney said of the term that refers to scoring a
pair of goals.
Toronto, the three-time defending Canadian
champions, will play the Montreal Impact in the
two-game Voyageurs Cup final on Sept. 18 and 25.
Montreal beat Calgary of the Canadian Premier League 3-1 on aggregate to advance.
DeLeon, in his eighth MLS season, has never scored more than six goals per year. He scored his career-best six in 2012.
His presence had been missed over the last two
weeks as he recovered from injury, with Toronto
struggling to score in League play.
“The two goals felt good,” DeLeon said. “But more
importantly, it feels good to advance to the final.”
Patrick Mullins also scored for Toronto, which
will play for the Voyageurs Cup for the fourth consecutive year.
Toronto advanced after winning both matches
against Ottawa 5-0 on aggregate.
“We just want to keep building momentum, it
doesn’t matter who it is against,” Vanney said. “We just
wanted to get a bit of our swagger back to know that
when we get on the field, we’re going to win games.”
Toronto opened the scoring in the 14th minute
when Richie Laryea passed the ball to Nick DeLeon
inside the box. DeLeon shot the ball into the bottom
corner of the net for a 1-0 lead.
In the 37th minute, Mullins scored when DeLeon

won a one-on-one battle for the ball with Irving.
DeLeon passed the ball to Mullins who had an empty
net and tapped it in for a 2-0 lead.
DeLeon scored his second of the game when he got
around two Ottawa defenders, and his shot from outside the box sailed into the net to make it 3-0 Toronto.
Toronto FC dominated the opening half, firing 10
shots toward Ottawa’s goal with five of them on target.
Ottawa had two shots in the opening half and
both were on target.
In the 13th minute, Ottawa striker Hadji Barry
dribbled the ball inside the box before taking a wide-angle shot that was easily saved by Toronto’s
Alex Bono.
In the 25th minute, Ottawa’s Christiano Francois
received a through ball from Carl Haworth and had
a clear chance at the net, but his shot went right to
the chest of Bono.
“I think we were controlling the game the first 15
minutes until one bad pass came in the middle,” Ottawa manager Nikola Popovic said.
DeLeon received a yellow card in the 58th minute
for grabbing an Ottawa player on the counter-attack.
Toronto’s Noble Okello made his TFC debut when
he subbed into the match to begin the second half.
The 19-year-old Okello, who has been part of Toronto’s academy for the last seven years, had a scoring chance in the 65th minute from just outside the
box, but Ottawa defender Thomas Meilleur-Giguere
blocked his shot.
“I had an OK game. I felt that I could have scored on
a couple of the chances that I got,” Okello said. “But
overall I thought I did well. I’m proud of my debut.”
Ottawa’s Jeremy Gagnon-Lapare had four scoring
chances in the second half. Bono easily handled one
and the other three missed the goal.
Announced attendance was 12,683.
SN/MS
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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

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

% AVALIAÇÃO
GRATIS

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative

Flower City Realty


647.274.4809

A judge has cleared SNC-Lavalin Group
Inc. to proceed with the $3.25-billion sale
of a stake in Ontario’s 407 toll highway
to the Canada Pension Plan Investment
Board (CPPIB), paving the way for the
beleaguered company to pay off hundreds of millions in debt.

T

he ruling jumpstarted SNC-Lavalin
shares Aug. 7, which rose 99 cents, or
six per cent, to close at $17.35, halting
a week-long slide that brought the stock to
15-year lows following a year that saw the
firm’s market value fall by more than two-thirds to $2.87 billion.
SNC-Lavalin said that even if the decision were reversed on appeal, Cintra and
the pension board have agreed the transaction would not. In that scenario, Cintra
and the CPPIB would adjust the number of
shares between them.
SNC-Lavalin management confirmed last
week it plans to put the proceeds toward
debt repayment, including a $600-million
payment on a loan from the Caisse, Quebec’s pension fund manager. SNC-Lavalin
will retain a 6.8 per cent slice of the toll
road, which yields consistent dividends

and carries long-term potential in the
traffic-clogged Greater Toronto Area.
About $3 billion from the sale is payable
at the closing date and $250 million over the
next 10 years, according to SNC-Lavalin. It
expects the deal to close within the month.
In April, the Montreal-based company
unveiled a deal to sell part of its 16.8 per
cent stake in Ontario’s 407 highway to
the Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS). The announcement
spawned a legal battle between Cintra and
the CPPIB, which each claimed a right of
first refusal on the OMERS agreement based
on their respective ownership stakes of 43.2
per cent and 40 per cent in the toll road.
SNC cancelled that deal in May, paying an
$81-million break fee to OMERS and stating
that the CPPIB was entitled to match the bid.
On Friday (9), Justice Glenn Hainey wrote
that OMERS’ proposed purchase of SNC
shares was “solely as a financial investor,”
citing an agreement Cintra signed in 2002 to
waive its right of first refusal in deals involving purchasers that do not have competing
interests — except as financial investors — in
areas such as construction or road projects.

Créditos: 407 ETR Concession Company Ltd

Court clears path for SNC-Lavalin
to sell $3.25B stake in Ontario’s
Hwy. 407

Cintra — a subsidiary of Spanish multinational Ferrovial S.A. — had claimed OMERS
is a competitor and does not fall within the
waiver’s exception for financial investors. The
Ontario pension fund company holds a 65 per
cent interest in the corporation that manages
the Confederation Bridge toll road and made
up part of the consortia on various road projects including B.C.’s Sea to Sky Highway.
Analyst Derek Spronck of RBC Domin-

ion Securities framed the pending sale
to the CPPIB “positively…as it improves
visibility around the timeliness of the
company’s deleveraging plans.”
Highway 407 was privatized under former
premier Mike Harris’s Progressive Conservative government in 1998, when SNC-Lavalin
scooped up an initial 22.6 per cent stake.
Christopher Reynolds, The Canadian Press,
On-Site

Multimillion-dollar facelift planned for Toronto’s Scotiabank Arena,
adjoining infrastructure
While the Toronto Maple Leafs and Raptors with MLSE chairman Larry Tanenbaum
gear up for next season, Scotiabank Arena a part-owner. But MLSE didn’t take over
is getting a multimillion-dollar facelift.
full ownership until just after the team
aple Leaf Sports & Entertainment won the CFL title.
Friisdahl says MLSE’s investment is to
president and CEO Michael Friisensure
the arena is both a “gathering place”
dahl calls it a “reimagination” of
for fans but also a destination in the city, gothe venue that opened in February 1999.
“We’ve got to keep getting better, we’ve ing hand-in-hand with the money that has
got to keep improving the experience,” gone into renovating nearby Union Station.
A pedestrian bridge is being built over
said Friisdahl. “We won a championship
— we’ve won four championships in the Bay Street from CIBC Square, currently
last three years. That, if anything, motiv- under construction. It will connect with
a new second floor to the galleria on the
ates us to do even more.”
Friisdahl, who took up his position at north side of the arena, as well as the
MLSE in December 2015, declined to put a city’s underground Path network.
The bridge should help ease the postprice-tag on the improvements other than
game flow of fans, some of whom dodge
to say it’s “multi, multimillion dollars.”
“Eventually when it’s all said and done, traffic to get to the other side on their way
to a transit hub located to the east. Via the
you will notice that everything will have be
galleria, it will also allow daily access to the
touched in one way or another to improve arena’s Hot Stove Lounge and other special
the overall (fan) experience,” he added.
dining areas now just open during events.
MLSE is coming off a major high thanks
The galleria improvements should be
to the Raptors’ feel-good NBA cham- completed in the next 12 months, part of a
pionship run in June. That followed titles larger plan that will take four to five years.
by Toronto FC (MLS) and Raptors 905 (G The goal is to make the changes with the
League) in 2017 and the Marlies (American least amount of interruption to the facility.
Hockey League) in 2018.
On the west side of the arena, a new
The Argos also won the Grey Cup in 2017 video board is going up at Jurassic Park.

M

The new screen is 40 per cent bigger,
measuring 10.7 by 18.6 metres compared
to the 9.1-by-15.5 old one.
Friisdahl notes proudly that the Raptors’ playoff run sparked close to 60 Jurassic Parks across the country. “So it’s really
taken on a real life of its own with our fans.”
Hence the new, improved video screen.
There will also be smaller video screens
near the west entrance of the galleria, to
help on nights with multiple games. Plus
the arena is getting new digital Scotiabank
signage that can light up in different colours, replacing the temporary arena signs.
Across the street, Real Sports Bar & Grill is
being gutted. Since its opening in 2010, the
cavernous restaurant-bar has been a man
cave on steroids. It’s getting a makeover.
“We’re going to step that up another
notch … There isn’t a stitch that isn’t being retouched in here,” said Friisdahl.
Inside the arena, the Chairman’s Suite
— a restaurant and premium bar/lounge
area on the south side — is being renovated. Outside, extra entrances for premium
guests are being added to ease getting in.
While the arena footprint cannot be
changed, Friisdahl says MLSE will spend
the money needed to keep the building

“best in class.”
That includes using technology to further connect with fans. You can already
order food and merchandise from your
seat via the team apps but Friisdahl says
more in that vein is coming.
“We want to be able to communicate
with our fans one-on-one as opposed to
one-to-many,” he said.
That will include being able to consult
your app to determine concession areas
and washrooms with the smallest lineups
— and to pre-order food and drink to pick
up en route to your seat.
“That also requires tuning up our infrastructure within the arena because that
requires a different level of support. And
that’s part of the reimagination,” said the
MLSE boss.
The arena is rarely empty. As Friisdahl
looked over the floor of the arena this
week, the stage was set up for John Mayer.
Scotiabank Arena is one of the “top-10
busiest buildings in the world,” according to Friisdahl. It staged a record number
of events in 2018 with more than 110 live
shows over and above NHL and NBA games.
Neil Davidson,
On-Site
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da época, e tomar-se chá ou uma refeição
ligeira num ambiente requintado.
A Galeria possui mais de 95 000 obras de
arte na coleção permanente, datadas desde
o século I até ao presente. Tem no seu acervo a maior e mais impressionante coleção
de arte de pintores canadianos e de arte indígena de todo o país constituída por esculturas, pinturas, gravuras e outros objetos.
A coleção de fotografias, desenhos, miniaturas de barcos e outros milhares de objetos
artísticos satisfaz os mais variados interesses de visitantes nacionais e estrangeiros.
Obras de artistas famosos têm sido expostas temporariamente ao longo dos
mais de cem anos da vida da Galeria. Lembro apenas as mais recentes a que tive o
privilégio de poder contemplar: Yayoi Kusama, Guilherme del Toro, Weiwei, David
Bowie, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon e Henry Moore.
Para quem gosta do escultor Henry Moore, a AGO tem a maior coleção do mundo
de obras deste escultor britânico que doou
Fachada, AGO a sua coleção particular ao museu.
Ir à AGO com crianças pode ser muito
divertido. Com o generoso patrocínio de
alguns filantropos, o museu dedicou um
espaço privilegiado para ocupar as crianças
que ali podem entrar, gratuitamente, para
2008 sob a orientação do conceituado ar- brincarem e aprenderem através de jogos e
quiteto canadiano Frank Gehry, e vale por oficinas apropriados para as várias idades.
si mesmo uma visita. A fachada gigantesHá um restaurante muito moderno aberca de cristal, que faz lembrar um “navio to ao público, cafés, um auditório com cià deriva dentro da cidade”, nas palavras nema, uma biblioteca e uma loja que vende
de um jornalista do New York Times - é a de tudo um pouco relacionado com arte.
Galleria Italia. Do interior desta, enquanto
Em maio deste ano, a AGO criou, a títusaboreamos um expresso ou um “gelatto”, lo experimental, um passe gratuito anual
podemos admirar as pequenas galerias de para qualquer pessoa com menos de 25
arte, bistrôs, cafés, etc., situados do lado anos de idade e um passe anual de $35.00
oposto da Rua Dundas.
para adultos, que permite entradas ilimiA primeira exposição na AGO data de tadas na Galeria. É uma decisão que me
1913, e teve lugar na casa apalaçada “La alegra muito, dado que o preço duma enGrange” doada por Harriet B. Smith em trada para adulto, no valor de $25.00, tem
1917, ainda hoje parte integrante do museu, impedido muita gente de frequentar este
e que dá o nome ao parque atrás do edifício. museu de arte. Às quartas-feiras, a AGO
Presentemente, nesta mansão histórica, continua com a tradição de entrada grapode apreciar-se o mobiliário e decoração tuita das 18 h às 21 h para qualquer pessoa.

VIAGENS

Quando, às vezes, perguntava aos meus
alunos se conheciam a AGO e me diziam que
não, ficava com pena. Outras pessoas amigas
que vivem em Toronto também mal conhecem este lugar de arte. Compreendo que não
era muito motivador ir lá muitas vezes pois
as entradas eram pouco convidativas. E para
uma família, ficava mesmo exorbitante!
Tenho passado momentos de beleza e de
grandes descobertas neste lugar. A partir
de maio deste ano, com a entrada em vigor
dos novos passes, não há desculpa para
não beneficiar do museu das belas artes da
cidade. Aqui vos deixo a sugestão.

A “AGO”,
o Museu das Belas Artes de Toronto
Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

A Art Gallery of Ontario (AGO) é um dos
meus lugares preferidos da cidade de
Toronto. É um espaço perfeito para se
visitar em qualquer estação do ano, especialmente no inverno, um lugar ideal
onde passar algumas horas, abrigados
do frio e a encantar-nos com as obras
de arte ali expostas.

I

r à AGO, na baixa da cidade, atrai-me
por vários motivos. O edifício da Dundas, com esquina nas ruas McCaul e
Beverly, foi renovado nos anos de 2004-

Entrada AGO

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

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Christopher J. Clapperton

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

Barrister & Solicitor

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

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE
WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

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

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Os Fungos e os seus frutos
Paulo Gil Cardoso
Opinião

Aquilo a que chamamos cogumelos
são frutos de alguns macro-fungos. A
família dos fungos é imensa - desde
o bolor à levedura existe uma enorme
variedade.

O

reino Fungi é considerado à parte dos reinos animal e vegetal. A
ciência que estuda estes seres é a
Micologia - muitas vezes é tratada como
um ramo da Botânica, apesar de através
da genética sabermos que este ramo da
vida é muito mais próxima dos animais
do que das plantas.
Estima-se que existam cerca de 1,5
milhões de espécies de fungos, estando
atualmente apenas cerca de 5% identificados. Estes seres têm uma importância extrema na vida na Terra por serem
decompositores de matéria orgânica,
desempenhando uma ação fundamental nos ciclos dos nutrientes.
Utilizamos os fungos desde tempos
imemoriais: na alimentação direta
(cogumelos e trufas), na fermentação
(cerveja, vinho, etc.), como levedura
(pão, bolos, etc.), maturação de queijos (roquefort, camembert, etc.), na
medicina e saúde (antibióticos como
a penicilina), usamos enzimas produzidas por eles como detergentes e
até os aproveitamos como pesticidas
e controlo de pragas.
Como tudo o que existe, os fungos
têm coisas positivas e negativas para

o ser humano e para os restantes
seres vivos - a dinâmica é a sobrevivência que cada espécie persegue.
Existem variedades de fungos que
podem criar graves problemas em
sementeiras ou em outros ramos da
agricultura, ou serem patogénicos
para os humanos e outros animais.
Muitos cogumelos e trufas são passíveis de serem usados na alimentação
humana, na medicina, na diversão ou
em rituais mágicos e religiosos. Calcula-se que apenas 10% sejam ingeríveis
sem efeitos indesejados.
A produção para a alimentação humana integra mais de 20 espécies de
cogumelos cultivados em larga escala,
sendo os maiores produtores mundiais a China, E. U. A., Polónia, França
e Holanda. Alguns dos mais comuns na
alimentação são os Portobellos, Cantarelos, Marrons, Champignons de Paris,
Maitake, Shiitake, Shimeji, Lactarius,
Agaricus Champestris e Morchella, havendo no entanto uma enorme variedade, tanto silvestres como de produção
em larga escala. Os cogumelos são ricos
em proteínas podendo inclusive substituir a carne na alimentação humana.
Alguns cogumelos têm substâncias
antimicrobianas, antioxidantes e estimulantes do sistema imunológico
humano. A sua importância na prevenção e combate ao cancro tem sido
cada vez mais verificada e assumida,
porque contêm substâncias naturalmente anticancerígenas. Os estudos nesta área têm-se desenvolvido
muito nos últimos anos, havendo já
resultados muito positivos.

A recolha de cogumelos silvestres
não será, com certeza, para qualquer
um. É necessário algum conhecimento para a identificação das espécies
comestíveis, havendo muitos cogumelos com aparência idêntica que se
podem revelar comestíveis apenas
uma vez, ou seja, mortais. A apanha e
recolha em larga escala de cogumelos
silvestres acontece em algumas zonas
do planeta, normalmente sazonalmente, como é o caso de Portugal.
Os decompositores, como os fungos, são essenciais no equilíbrio dos
ecossistemas decompondo os restos
de seres vivos, como plantas e árvores
mortas ou cadáveres e excrementos
de animais, fazendo assim a reciclagem de matéria orgânica, sais minerais e outros materiais, fomentando a
purificação da água e a fertilidade dos
solos. Assim se verifica que também
eles são essenciais à Terra Viva.
Quando chegam as chuvas de Outono muitas das florestas portuguesas
são invadidas por pessoas que fazem
a sua apanha, muitas das vezes sem
os cuidados necessários para preservação da continuidade da existência
dos próprios “míscaros”. Ao recolherem os frutos dos fungos maciçamente, comprometem a sua existência
nos anos seguintes, devendo por isso
recolher-se moderadamente e não
usando cestos ou baldes de plástico,
mas sim de vime ou com orifícios para
permitir que “esporos e sementes” se
espalhem de modo a garantir que haja
cogumelos nos anos seguintes. Para
que continuemos a desfrutar da natureza devemos fazê-lo com sapiência,
com respeito e admiração.

Amanitas. DR: Paulo Gil Cardoso

Amanitas. DR: Paulo Gil Cardoso

Domingo, entre as 10h e o meio-dia
Esta semana:

Iluminamos a esperança no futuro no

Water Lantern Festival

Saboreamos o melhor da cultura grega no

Taste of the Danforth

Ouvimos os Expensive Soul
a comemorarem 20 anos de música
Provamos os tremoços mais famosos
de Cadima, Cantanhede
E continuamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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Summer Escape

Explora a Cidade

Créditos: DR
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Talvez até já conheças todos estes sítios, mas é sempre bom voltar. Principalmente agora, seja sozinho ou com companhia, o bom tempo permite-nos
os passeios na rua e as tardes passadas na esplanada.
Inês Carpinteiro/MS

DISTILLERY DISTRICT

Um dos bairros mais característicos de Toronto. Uma mistura eclética
de lojas de roupa vintage, produtos frescos, cafés e restaurantes. Um
passeio diferente no centro da cidade, perto da Chinatown e da Spadina
Avenue. Este é um dos locais que mais evidenciam a mistura de culturas
que há nesta cidade.

Com uma arquitetura industrial vitoriana, a destilaria Gooderham &
Worts foi, durante 153 anos, uma das maiores do mundo. Foi depois
transformada num espaço de restauração, lojas e galerias de arte. Com
entrada gratuita, é o local perfeito para quem quer dar uma caminhada
ou aproveitar para beber uma cerveja fresca na esplanada.

Créditos: DR

Créditos: DR

KENSINGTON MARKET

RIVERDALE FARM

Mercado com entrada gratuita. Uma ótima oportunidade para comprar
alimentos frescos, desde queijos, carnes, frutas e outros, e podes ainda
provar comidas tradicionais.
Aos sábados podes visitar o Mercado dos Agricultores [5h às 15h].
Aos domingos existe uma feira de antiguidades [5h às 17h].
O Mercado está fechado às segundas-feiras.

Aberta todos os dias, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Se tens saudades dos dias no campo ou até nem nunca viveste lá, junta a família
e podes visitar esta quinta com vários animais. Sem ires muito longe,
parece que já estás fora da cidade e é um ótimo programa para famílias,
principalmente as que têm crianças.

Créditos: DR

Créditos: DR

ST. LAWRENCE MARKET

HIGH PARK

RIPLEY’S AQUARIUM

O maior parque de Toronto, que se estende da Bloor Street à Gardiner
Expressway. Podes dar um passeio perto do Lago Grenadier, com direito a uma visita ao mini zoo do High Park (entrada gratuita) . Para além
dos trilhos, tens ainda uma zona onde podes passear o teu cão sem
trela ou organizar um dia em família, com direito a piquenique, tarde na
piscina ao ar livre ou a jogar basquetebol ou ténis.

Com mais de 5.7 milhões de litros de água, o Ripley’s Aquarium permite aos
visitantes uma aventura submarina onde podem descobrir mais de 16.000
animais marinhos. Tem uma das maiores exibições de alforrecas do mundo,
um túnel transparente que nos faz sentir como se estivessemos a nadar
com os tubarões e podemos ainda tocar em raias e no tubarão bamboo.

www.mileniostadium.com
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7 great ideas for
YOUR PORTO ITINERARY

In the last decade or so, Porto has transformed from a rather rundown second
city into a bustling destination that wins awards and graces the glossy pages
of international travel and lifestyle magazines. There’s no disputing that this is
indeed a city worth visiting so here are some suggestions for what to do in Porto.
www.portugalgreenwalks.com

DISCOVER THE MEDIEVAL ARCHITECTURE OF PORTO
IN RIBEIRA
Explore the tangle of medieval streets between the 12th century Romanesque cathedral and the riverside. Don’t worry about getting lost in this maze
of ochre and granite buildings with streets so narrow you can almost reach
across and shake hands with your neighbour. As long as you keep heading
downhill, you’ll eventually emerge beside the Douro River.
Once there, stroll alongside what’s left of the sturdy city walls and look for
the information plaques to help you appreciate the history of this ancient
fortification. Or simply pick a table at one of the many outdoor “cafés” and
watch the world go by with a port tonic.

Créditos: DR

Porto is full of beautifully decorated churches and you don’t even
have to go inside them to appreciate this. Igreja do Carmo and
Capela das Almas are two particularly photogenic blue and white clad buildings.

Créditos: DR

SEE PORTO’S HISTORY THROUGH THE AGES
AT CASA DO INFANTE

GET YOUR CONTEMPORARY ART AND
ARCHITECTURE FIX AT SERRALVES
Within the grounds of Porto’s principal art foundation lie sculptures, an Art
Deco palace, a tea room in the gardens and an impressive art gallery which
hosts a wide range of international artists and events. Check the current
programme or better still, try to visit at the beginning of June when the level
of activity heats up for Serralves em Festa.

Step inside the thick granite walls of the former customs building and you’ll
soon see that the structure originated as a Roman villa. A computerised reconstruction shows how it developed over time into a royal palace, the royal
mint, the customs house and now a museum.
If you have ever been curious about the pioneering Portuguese explorer,
Prince Henry the Navigator, this is where he was probably born. The building
is now named after him and the upper floor of the museum is dedicated to
his daring overseas explorations and discoveries in the 15th century.

BECOME A PORT WINE
CONNOISSEUR

Créditos: DR

Créditos: DR

Strictly speaking, the port wine
cellars are not in the city of Porto
but across the river in neighbouring Vila Nova de Gaia. While you
can learn about port wine in one
of many wine bars and shops in
Porto city centre, the best way to
understand the history and flavours of this fortified wine is in one of
the cellars. Some of them, such
as Real Companhia Velha, contain
oak barrels of wine dating back to
1867. Take a tour then decide whether you’re more a fan of white,
tawny or ruby port.

VISIT ONE OF THE
WORLD’S MOST
BEAUTIFUL BOOKSTORES
When Livraria Lello opened its
doors in 1906, no one could have
imagined that 112 years later,
people would be queuing around
the block and willing to pay €5
just to go inside. Since the exquisitely carved interior and swirling
staircase became inextricably
linked to Harry Potter, visitors
have been coming in droves, although few were buying books.
In fact the crowds led to diminished sales, hence the entrance fee, although you can redeem
this against purchases.

Clérigos Tower is one of the highest structures in Porto so the
views from the bell tower are
understandably impressive. The
narrow winding staircase to the
top was not designed for the
heavy flow of visitors that the
tower currently attracts and it
can get quite congested.
If you have a head for heights,
head instead for the Ponte da Arrábida bridge climb. You’ll need to
book ahead as numbers are limited but the thrills and views of the
river and city are unforgettable.

GET YOUR FILL OF
AZULEJOS

The city centre train station, São
Bento is another treat for the eyes
with its main foyer covered with
tiled panels that illustrate significant moments in Portuguese history. You’ll see countless examples of this art form throughout
the city so bring your camera.

SKIP THE QUEUES AND
GET STUNNING VIEWS
FROM ARRÁBIDA BRIDGE

40

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

www.mileniostadium.com

16 a 22 de agosto de 2019

Créditos: DR
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Canadian National Exhibition
Entretenimento sem fim
O evento anual que decorre no Exhibition Place, em Toronto, começa já esta
sexta-feira (16) e estende-se até ao Labour Day. Surgiu pela primeira vez em
1879, para promover a agricultura e tecnologia. Hoje já são muitas as diferenças - uma feira marcada pela diversidade e inovação, onde a visita já se tornou
numa tradição familiar. Considerada a
maior feira anual do Canadá, por ano recebe cerca de 1.5 milhões de visitantes.

que mais se assemelha a uma pequena cidade onde existem vários locais destinados a
música ao vivo e outras atuações, um estádio de futebol, parques, pavilhões, praças,
estátuas e todas as ruas foram nomeadas
em honra de uma província ou território.
Aqui celebra-se um pouco de tudo: a
inovação com o CNE Innovation Garage,
a arte com as várias exposições que decorrem, sendo que, este ano, as atracões
om divertimento para todos os gostos principais são as fotografias do National
e para todas as idades, são 18 dias de Geographic e as estátuas feitas de manteientretenimento sem fim. Uma feira ga, e a música ser-nos-á proporcionada

C

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

há para todos os gostos e para todos os
bolsos - o que não falta são opções desde
roulotes a restaurantes.
O bilhete diário tem o valor de $19.99
e o passe familiar inclui 2 bilhetes para
adultos e 2 bilhetes para crianças (5 aos 13
anos), por $60. De segunda-feira a quinta-feira (exceto no Labour Day), depois das
17h a entrada tem um valor de $9. Um ótimo programa para se fazer com os amigos
ou família enquanto aproveita as últimas
semanas de verão.
Inês Carpinteiro/MS

Eventos especiais
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

com várias atuações internacionais. Celebra-se também o desporto e os jogos, no
CNE Gaming Garage e no Casino. Existem
também pavilhões dedicados ao artesanato e à jardinagem. Para terminar, nem os
animais ficam de fora: existem espetáculos onde participam cavalos, cães e gatos.
Alguns dos pontos fundamentais da
CNE são a roda gigante, as montanhas
russas, os carrosséis e outras diversões.
Sejam crianças ou adultos vê-se o entusiasmo de quem percorre a feira. Venham
pela diversão e fiquem pela comida, que

16 de agosto a 1 de setembro

Silent Disco

17 de agosto

Warrior Day Parade

17 e 18 de agosto

Woodstock Weekend

17 a 20 de agosto

East Coast Kitchen Party

19 de agosto

FAN EXPO

22 de agosto

Toronto International Festival of Authors

22 a 26 de agosto

Craft Beer Fest

29 de agosto a 2 de setembro

Oktoberfest

29 de agosto

Comedy Night: The World According to Canada

2 de setembro

Labour Day Parade

www.mileniostadium.com
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Kika

PARCERIA?

SEPARADOS

Anitta registou o seu primeiro encontro com
Cardi B e levou os seguidores do Instagram à
loucura. Com carreira gerida pelo manager
Brandon Silverstein, a cantora esteve junto
da rapper americana para gravar em estúdio
durante viagem a Los Angeles, nos Estados
Unidos, aumentando ainda mais os rumores
de parceria: “Eu acho que encontrei a minha
alma gémea. Oi, Brasil, o bonde das funkeiras vai crescer. Bom dia”. Em junho, a artista
lançou uma parceria com Madonna. “Nunca
conheci uma mulher como tu”, disse a rainha do pop à funkeira.

WINTER MERCY

Esta terça-feira (13) o ator falou pela primeira vez sobre o sucedido, através de uma publicação nas redes sociais, na qual partilhou uma fotografia de um pôr do sol sobre o mar “Olá a todos”, começou por escrever, na
descrição que acompanha a imagem. “Só uma nota rápida para dizer que
a Miley e eu separámo-nos recentemente e que lhe desejo saúde e felicidade no futuro. Este é um assunto privado e não fiz nem farei nenhum
comentário a nenhum jornalista ou meio de comunicação. Quaisquer
declarações que me sejam atribuídas são falsas. Paz e amor”, partilhou
ainda Liam, numa referência a um meio de comunicação australiano,
que afirmou ter falado com o ator sobre a separação.
De acordo com o Daily Mail, Liam estará a passar uns dias em casa do irmão,
Chris Hemsworth. Já a cantora está de férias com com Kaitlynn Carter, que
também anunciou recentemente a sua separação de Brody Jenner (filho de
Caitlyn Jenner e Linda Thompson). Miley e a blogger foram vistas recentemente em clima romântico na região da Lombardia, em Itália, de acordo
com imagens divulgadas pela mesma publicação.
Brody Jenner, ex-marido de Kaitlynn Carter, já sabia que a blogger e
Miley Cyrus mantinham uma relação íntima muito tempo antes de as
fotografias onde as duas surgem em clima romântico no Lago Como, em
Itália, terem sido tornadas públicas.
De acordo com informações prestadas por uma fonte próxima do filho
de Caitlyn Jenner à Page Six, ambas já estavam juntas há “um par de
meses” e Brody está “totalmente de acordo” com esta relação. “O Brody
continua a ser amigo das duas. Não há drama nesta história”, assegurou
a mesma fonte.

O ator brasileiro João Carlos Barroso morreu
aos 69 anos. A notícia foi confirmada nas redes sociais das sobrinhas do ator, que fez sucesso em novelas da Globo. “Descanse em paz
tio querido! Pessoa mais bondosa e carinhosa
que já conheci, tanto amor pela família que não
cabia em você, você sempre se preocupou antes com os outros e com você por último, né?
Obrigada pela sua generosidade de alma, pelos
seus sorrisos largos, abraços e pelo seu imenso
carinho!”, pode ler-se, nas redes sociais.
Entre o público português, João Carlos Barroso ficou conhecido por interpretar Toninho
Jiló, o guia turístico de “Rock Santeiro”. Ao
longo da sua carreira participou em mais de
30 projetos em televisão, tendo também feito
teatro e cinema. O último trabalho no pequeno ecrã foi a novela Sol Nascente, que foi exibida entre 2016 e 2017.
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Enquanto o seu futuro desportivo não se decide, o jogador apro- Paula, arrancando um sorriso ao jogador.
veitou para dar um salto ao Algarve e assistir ao concerto de Paula “Coração mais que feliz pela presença ilustre desse ídolo brasileiFernandes, que atuou no Festival do Marisco.
ro. Amei!”, disse a cantora brasileira no Instagram, onde partiDepois de ter ficado de fora dos eleitos no jogo do PSG diante do lhou fotos com o jogador e o seu pai e empresário.
Nîmes, no fim de semana, e numa altura em que se fala de um Depois do show, os dois brasileiros foram jantar e, aí, Neymar,
regresso a Espanha (Barcelona ou Real Madrid), Neymar deu um que encontrou a mãe de Cristiano Ronaldo e tirou uma foto com
salto até Portugal e subiu mesmo ao palco. “Tirou uma brechi- ela, soltou a voz na música Shallow, de Bradley Cooper e Lady
nha nos treinos, na correria dele, e veio aqui abraçar vocês”, disse Gaga, ao lado de Paula.

JANNA RASSKAZOVA
A modelo e ex-coelhinha da Playboy, Janna Rasskazova, morreu
esta segunda-feira (12) após realizar um tratamento de desintoxicação caseiro. De acordo com a imprensa russa, Janna, de 29 anos,
foi encontrada em sua casa em Moscovo. As autoridades locais afirmam que a modelo recebeu uma medicação intravenosa e o médico
teria avisado os amigos próximos para não a deixarem sozinha.
A musa fitness, influencer e DJ acabou por adormecer, mas foi
acordada por um dos amigos que percebeu que ela estava a respirar de forma estranha. Ela acabou por se levantar, sozinha, e, ao
caminhar em direção à cozinha da residência, começou a engasgar-se e acabou por falecer. Chamaram de imediato a ambulância,
mas não houve hipótese de reanimação. Há indícios de que ela estaria a usar alguma medicação, além do tratamento, que reagiu de
forma inesperada à mistura de componentes químicos.
Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Janna optou
pelo detox caseiro depois de se divertir durante uma “série de
noitadas” na Rússia.
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TONINHO JILÓ
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Alanis Morissette foi mãe pela terceira vez na
passada quinta-feira (8) e esta segunda-feira
(12) partilhou com os seus seguidores a primeira fotografia do bebé.
“Ele está aqui. Winter Mercy Morissette-Treadway. 8/8/19”, escreveu na legenda
da ffotografia. Esta publicação conta já com
mais de 85 mil ‘gostos’ e milhares de comentários, a maioria a felicitar a cantora.
De recordar que Alanis Morissette, de 45
anos, já é mãe de um menino, Ever Imrie,
de oito anos, e de uma menina, Onyx Solace,
de dois. As três crianças são fruto do relacionamento de Morissette com o rapper Mario
Treadway, mais conhecido com Souleye,
com quem é casada desde 2010.
O anúncio da gravidez foi feito no passado
mês de março, através das redes sociais.

NEYMAR NO ALGARVE
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No passado dia 10 de agosto um assessor da cantora comunicou que Miley
e Liam Hemsworth tinham terminado a sua relação, pondo fim a um casamento de apenas oito meses. O comunicado surgiu depois de as fotografias
da blogger e da cantora em clima de romance terem sido publicadas.
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Liam Hemsworth e Miley Cyrus separaram-se, depois de oito meses de
casamento. A rutura foi anunciada no passado sábado (10), por um representante da cantora.
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ÁGUA DA TORNEIRA
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-Kika

ALZHEIMER

Muitas pessoas ainda têm o hábito de consumir água diretamente da torneira sem a
utilização de um filtro. Afinal, é só abrir a torneira, colocar num copo e “ver se está
tudo bem”. O problema é que mesmo aparentemente límpida, a água pode carregar
substâncias nocivas à saúde como chumbo, mercúrio ou pesticidas.

Afeta mais mulheres que homens

A maior parte dos filtros utiliza uma forma de carvão ativado para absorver as moléculas
na superfície, impedindo que impurezas saiam dali. Além disso, há uma troca iónica a
acontecer: íões prejudiciais versus íões inofensivos da mesma carga a trabalhar incessantemente para inibir essas substâncias. Já existem soluções de filtro mais avançados
que usam, por exemplo, cascas de coco como pequenas esponjas que prendem bactérias
e metais pesados, inibindo ainda mais a invasão dessas substâncias.

A pesquisa mostra ainda que fatores relacionados a uma vida com stress (como traumas
em relacionamentos, casos de violência ou acumulação de funções ao longo da vida), podem ser as chaves dessa questão. Segundo Munro, as diferenças baseadas no sexo não são
tão grandes, mas apontam para uma possível causa do declínio cognitivo em mulheres.

Uma nova página do estudo realizado pela Johns Hopkins University, que analisa o cortisol em mais de 900 participantes desde os anos 80, sugere que o stress cumulativo, além
das alterações em hormonas sexuais, seja um dos grandes causadores do Alzheimer. A
pesquisa apresenta ainda um dado que a Alzheimer’s Association também acredita: as
E para evitar esse tipo de problemas, o uso de filtros convencionais de cozinha ou mesmo mulheres estão duas vezes mais propensas a adquirir a doença do que os homens.
levar a água à fervura podem ser boas soluções. Mas para acabar com o problema de vez,
a instalação de um filtro junto à saída de água da torneira pode ser ainda mais efetiva. Segundo a professora de psiquiatria Cynthia Munro, uma das responsáveis pelo estudo, o
Isso porque, além do consumo direto de água, essas substâncias deixarão de entrar em aumento de produção do cortisol em mulheres, principalmente na faixa dos 60 e 70 anos,
contacto, por exemplo, através de verduras ou frutas lavadas com essa água.
é algo normal, mas diferente de outras análises com foco nas alterações nas hormonas
sexuais em relação ao Alzheimer, o cortisol – conhecido como a hormona do stress – pode
Como funciona um filtro acoplado à torneira?
ser um novo indicador para avançar nos estudos em relação à prevenção desta doença.

Ainda há muito para descobrir e a pesquisa continua em andamento com a mesma
amostra, mas até ao momento, os hábitos de vida saudável ligados a uma boa alimentaVamos pensar duas vezes antes de consumir água da torneira que não seja filtrada, pode ção e práticas desportivas têm sido a melhor solução para controlar os níveis de stress e,
ser? Combinado!
consequentemente, diminuir o risco destas e outras doenças para homens e mulheres.

Soluções acessíveis para as suas necessidades contabilísticas

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda
opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais,
empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

• Impostos de venda federal e
porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números
segurança social temporário
• Registo de corporações

1325 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6E 1C2

(416) 603-0842 Toll Free: 1 888 232 6326
info@viveirosgroup.com viveirosgroup.com

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416-535-1924 | flightstoportugal.ca
50024263
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Comer… sem viciar!

Tal como prometido, hoje trago-vos o oposto do que vos apresentei na semana Maçã
passada. Se por um lado existem alimentos, normalmente os que têm uma maior
Rica em vitaminas e minerais essenciais, o seu consumo é aconselhado como forma
proporção de gordura e de hidratos de carbono, que são capazes de nos provocar
dependência, muitas vezes perigosa e comparada ao abuso de drogas, também de reduzir os desejos por açúcares menos saudáveis. É também capaz de reduzir os sintomas pré menstruais, as dores menstruais e a fadiga, tem propriedades antidepressiexistem aqueles que, pelo contrário, são tudo menos viciantes.
vas e regula o colesterol. Só coisas boas!
Dentro do mesmo estudo norte-americano (“Which Foods May Be Addictive? The
Roles of Processing, Fat Content, and Glycemic Load”), realizado em 2015, os investi- Feijões
gadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos da América, ficaram a perPouco calóricos, os feijões são uma fonte de de proteínas, minerais e vitaminas B1, B2,
ceber, de entre os 35 alimentos estudados, quais os alimentos que menos provocam um B3 e B9, responsáveis pelo bom funcionamento do sistema nervoso e da medula óssea.
desejo quase doentio de consumo.
Cenoura
Com este estudo, os autores esperam que possa dar-se uma alteração do modelo de
abordagem e tratamento de doenças relacionadas com perturbações alimentares, tais
Fonte de cálcio, magnésio e ferro, de vitaminas A, B e C, estimulam o sistema imunológico, melhoram a nossa visão noturna, hidratam a pele e o cabelo e protegem-nos
como a obesidade.
A lista é ocupada, sobretudo, por alimentos pouco ou nada processados - fruta, vege- contra o envelhecimento precoce. Estes são apenas alguns dos benefícios deste alimento que é uma ótima alternativa para snack!
tais, cereais e leguminosas. Surpreendidos? Vamos conhecer o “top 5”:
Arroz integral

Pepino

O pepino ocupa o lugar cimeiro desta lista. Sejamos sinceros… O seu sabor não é asAo contrário do arroz branco que tem um alto índice glicémico e que aumenta o açúcar
no sangue, causando mais desejo, o arroz integral é rico em fibras que, para além de ajuda- sim tão apelativo, verdade? No entanto, este alimento é uma boa opção caso queiram
rem no funcionamento do intestino, também provoca uma maior sensação de saciedade. emagrecer pois é pouco calórico e dá uma maior sensação de saciedade. Experimentem!
Inês Barbosa/MS
Um ótimo aliado na perda de peso!

This week’s topic is about finding out Learning to do the things that you like
to do—the things that make you hawhat makes you happy.
ppy—strengthens your ability to comI’m going through the process right
municate with others. Once you find
now of finally taking the time to be by
your interests, it will help guide you on
myself and learning what I like. I have
the path of life. Take some time to get to
always had a best friend or put in other
know you and go enjoy conversations
words, “someone I copy”. You would
with new people.
think I enjoyed doing the things with my
Schyler London
“best friend”, but in reality, if I was by
myself I would have chosen to do something different.
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Schyler’s Journey
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Palavras cruzadas

Sudoku
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8
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6
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O objetivo do jogo é a colocação de números de
1 a 9 em cada um dos quadrados vazios numa
grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O quebra-cabeça contém
algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e
região só pode ter um número de cada um
dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas
raciocínio lógico e algum tempo.
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11

6

9

7
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2

5

1

1

14
5
10
15
Horizontais

Verticais

1. Amar excessivamente;
4. Fazer trepidar ou trepidar; fazer estremecer ou estremecer; tremer;
5. Voltar ao lugar de onde partiu; regressar;
6. Entregar em troca; permutar;
10. Expressar-se vocalmente por meio de
(frases melódicas);
12. Coordenar a execução de; conduzir, liderar;
15. Pôr para trás, fazer recuar; retrasar;

2. Vingar uma agressão com outra maior,
mais violenta; responder;
3. Obrigar-se por compromisso;
7. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a
umidade; enxugar(-se);
8. Descansar em estado de sono;
9. Dar a (alguém) todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de
sua personalidade;
11. Fazer ficar ou ficar gordo; tornar(-se)
gordo;
13. Dar ou adquirir forma correta ou melhor; consertar(-se);
14. Exprimir por meio de palavras.

Culinária por Rosa Bandeira

Salmão com molho de manga
Ingredientes:
•
•
•
•

4 lombos de salmão
sal e pimenta
3 colheres de manteiga
2 colheres de salsa picada
Molho:

Caça palavras
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O
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O
Y

B E X IGA

M ÃO S

JOE L HO

C O S TA S

B R AÇ O
C É R E B RO
RINS
UNHAS

1 manga madura aos cubos
1 pacote natas
2 colheres de queijo creme
1 colher de manteiga
½ cebola picada
½ copo de vinho branco
sal e pimenta

Temperar o salmão com sal e pimenta. Cortar quatro quadrados de papel de alumínio
e colocar o peixe no centro com uma colher
(chá) de manteiga. Fechar, apertando as extremidades para cima e colocar num tabuleiro. Levar ao forno médio, pré aquecido, por
10 minutos. Para o molho, bater no liquidificador a manga, as natas e o queijo creme até
ficar homogéneo. Aquecer uma panela com
a manteiga e fritar a cebola por três minutos,
sem dourar. Deitar o vinho e deixar ferver até
evaporar para metade. Juntar o creme batido,
sal, pimenta e, se necessário, diluir com um
pouco de água. Abrir o papel de alumínio com
cuidado e regar com o molho. Polvilhar com a
salsa e servir com acompanhamento a gosto.
Bom apetite!

C OTOV E LO
N E RVO S
C R Â N IO

OL HO S

DE D O S

T E S TA

L Í NG UA
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N
Q
I
U
H
G
P
A
T
S
E
T
T
K
O

•
•
•
•
•
•
•

Modo de preparação:

,OURO
LEÃO
D

RESTAURANTE BAR

leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga

www.mileniostadium.com

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Sexta-feira Mercúrio e Úrano levá-lo-ão, provavelmente, a comprar
bugigangas sem utilidade. De férias, ainda
pior - quererá comprar coisas que na sua cidade não terão utilidade alguma, por exemplo.
O Sol, Vénus e Júpiter: poderá contar com
estes astros para que a sua vida sentimental seja um sucesso, quer esteja num relacionamento, quer esteja solteiro.
TOURO 21/04 A 20/05
Infelizmente pecará pela falta de
motivação. Aproveite o Sol para recarregar as baterias.
Vénus, o seu planeta, vai trazer-lhe imensa alegria e momentos mais intensos no
meio da semana.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Aproveitará os belos dias de Verão
para mostrar os seus talentos! Domingo toda a pressão cairá e Marte ordená-lo-á a descansar.
Evoluirá muito feliz com tudo o que se passará à sua volta. Especialmente acompanhado pela sua cara-metade. Solteiro/a, a Lua
Cheia em Aquário poderá provocar um encontro muito especial.
CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Quererá posicionar-se diferentemente no seio da sua empresa e sobretudo
mudar algumas tarefas que tem pendentes. Sábado, a Lua e Neptuno sussurrar-lhe-ão boas
ideias para remediar os problemas.
Graças a Mercúrio e Marte a comunicação
amigável e profissional estará excelente! A
sua cara-metade poderá também aproveitar a sua boa disposição; as férias terão ares
de Lua-de-mel.

LEÃO 22/07 A 22/08
Avançará a passos de gigante, embora na sexta-feira, Mercúrio e
Úrano poderão fazer com que dê um passo
em falso. O segredo será não se precipitar e
pensar antes de agir.
Mas que sucesso! Esta semana, principalmente quarta-feira, o seu brilho será inigualável e não deixará ninguém indiferente graças à conjugação do Sol e de Vénus no
seu signo.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Soluções
Segunda-feira a Lua obriga-lo/a8
12 D I R
-á a fazer uma escolha no que diz
O
3
respeito às suas finanças. A sua excelente
6 T R O C
M
O
intuição poderá ser frutuosa.
I
M
No meio da semana, poderá contar com o
R
P
11
E
R
apoio dos astros para favorecer o seu suN 1 I D O
G
M
cesso amoroso.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Segunda e terça-feira a Lua insistirá na obrigação de continuar fiel
às suas convicções. Mostrar-se-á inflexíVIRGEM 23/08 A 22/09
Passará mais de metade da semana vel ! Domingo, Marte em signo de Terra
a fazer tudo sem muito empenho. recarregará as suas baterias.
Felizmente poderá contar com Marte em Mercúrio apelará ao seu bom senso e levá-lo-á a perceber que o/a seu/sua parVirgem de seguida para lhe recarregar as
ceiro/a está carregado/a de razão quando
baterias.
reclama do seu mau humor.
Uma semana muito pouco excitante. Para
além disso a Lua e Neptuno provocarão uma
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
pequena desilusão afetiva.
Até sábado Marte apoiá-lo/a-á. As
suas iniciativas serão bem recebiBALANÇA 23/09 A 22/10
das. Estará cheio de energia e o seu trabaSabe o que vale e a sua autoconfianlho correrá lindamente!
ça estará em alta esta semana! MerA Lua Cheia em Aquário ligado a Vénus fará
cúrio ajudar-lhe-á a encontrar apoio onde com que viva uma semana rica em emonunca pensou que iria encontrar. Não tenha ções fortes. Uma boa notícia chegará de
medo de bater em todas as portas!
quem menos espera.
Quarta e quinta-feira serão os dias chave! A
Lua, o Sol e Vénus transmitir-lhe-ão ondas
PEIXES 20/02 A 20/03
luminosas.
No meio da semana a Lua e Úrano
ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
A semana inteira será complicada.
Marte irá cansá-lo/a e torná-lo/a
stressado/a. Saturno ajudar-lhe-á a atravessar estes momentos menos fáceis. Avançará
devagar e deverá pensar proteger os seus projetos para que não caiam nas mãos erradas.
Vénus não o/a quererá ajudar. O seu relacionamento será monótono.
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16 a 22 de agosto de 2019
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dar-lhe-ão vontade de trocar de
ares. A monotonia quotidiana ficará mais
difícil de suportar a cada dia que passa.
Mas pense bem antes de agir para não se
arrepender!
Quer esteja num relacionamento quer esteja solteiro não poderá reclamar da sua
situação amorosa graças a Vénus, que lhe
dará o dinamismo certo para fazer florescer e crescer esta semana.

Joe & Andrew Amorim
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893
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3737 Rutherford Road
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017
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Agenda comunitária

Classificados

Rancho Folclórico
“Os Camponeses” de Toronto

Domingo, 18 de agosto
Missa campal às 13h30
Atuações de Heliodoro Jardim, João Luis
Mendonça, Décio Gonçalves, Zé Nandes e
Karma Band

Inscrições Abertas

O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de
Toronto está a aceitar crianças e adultos que
estejam interessados em dançar no seu gruA.M.Barcelos
po infantil e adulto. Contacte o Steven, 416Jantar
678-2201 para mais informações
2079 Dufferin St
First Portuguese Canadian
Sábado, 31 de agosto, às 19h
Reservas e informações: 647-949-1390
Cultural Centre

Escola

O ano letivo inicía no dia 3 de setembro
• St. Nicolas of Bari: 15h30-18h
• First Portuguese: 17h30-19h30
• Pope Francis (St. Luke): 15h00-17h30
• A escola do sábado - 7 de setembro Pope Francis - 9h-12h
Nota:
Os pais interessados em que os filhos aprendam português, por favor façam as
matrículas @ 416-531-9971 ou paula_macdonald@firstportuguese.com

Casa da Madeira

Nossa Senhora do Monte

www.mileniostadium.com

16 a 22 de agosto de 2019

Madeira Park
Sábado, 17 de agosto
Abertura do parque às 8h; Novena seguida
pela procissão de velas às 20h

Casa do Alentejo
Noite de Fado

MEDIA GROUP INC
920-A Dundas Street (East of Cawthra)
Is looking for kitchen help and serving staff.
Please call Julio Santos at 905-566-5326
Empresa de Limpeza procura trabalhadores,
em horário part-time, para trabalhar no
centro de Whitby. Contacte: 905-781-8084

Sábado, 7 de setembro
Atuações de Luís Capitão, vindo de Portugal
e Elizabeth Gouveia
Jantar a partir das 19h30
Necessitamos de motorista para entregas,
a tempo inteiro, para fazer entregas em
Luso-Can Tuna
Toronto e arredores. Trabalho de segunda
Angariação de fundos
a sexta-feira, a começar às 6:30 da manhã
Pearson Convention Centre
e que requer manuseamento de caixas. É
Sábado, 14 de setembro, às 18h30
Com o nosso jantar, esperamos angariar necessário ter carta de condução G, cartão de
fundos para comprar instrumentos musi- trabalho, registo limpo com as seguradoras e
cais, mas também para trazer a TAUA ao falar inglês. Se estiver interessado/a telefone
Canadá, para mostrar à comunidade portu- (416) 259-4349
guesa, e especialmente aos jovens da comunidade, a tradição académica do nosso país.
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

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

QUER CASA?
Não tem dinheiro para a entrada e
custos de compra? Arrende uma casa
com contrato com opção de a comprar.
Telefone já.

416-727-8863

www.opcaodecompra.com

Nova pastelaria localizada na Weston
Road está à procura de funcionários para
balcão. Para mais informações contacte
416-240-9969 e peça para falar com o Nuno
Precisa-se ajudante de cozinha para
churrasqueira portuguesa. Para mais
informações: 416-710-1515
Procuram-se: carpinteiros de acabamentos,
construtor de cozinhas e trabalhos de
madeira personalizados, instaladores de
móveis, pintor para trabalhar em móveis
de cozinha. Têm de ter experiência
Nani 416-508-9469 / Roger 647-575-5089.

VM

Cleaning Services Company
Limpeza de casas,
condomínios
e escritórios

437-214-9217
v_m1235@hotmail.com

416-900-6692
info@mileniostadium.com
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

R

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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P R O M O T I N G P O R T U G U E S E C U LT U R E I N O N T A R I O

ELIGIBLE
COSTCO MEMBERS RECEIVE
UP

15% of
MSRP
$500
COSTCO
+

TO
PREFERRED

PRICING

CASH CARD

CASH PURCHASE CREDITS ON SELECT 2019 MODELS

2019 CHEVROLET BLAZER

Tony Carvalho | cell: 416-275-1417 | tcarvalho@applewoodauto.com
3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | 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.

*

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

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280

Rep. Vendas
416-616-5484

Just Listed
677 Pine St Cambridge

FOR SALE
Keele/Rogers

Black Creek e 401

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 downsizing, bungalow has been completely renovated
from top to bottom, main ﬂoor features engineer
hardwood thru out, updated kitchen, open concept with en-suite laundry on upper level

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

Just Listed
26 Estoril Terr, Toronto

FOR RENT
$2,500

www.soldbygil.com
416-427-7645

RUI RAMOS

4 quartos
Mississauga

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724
Bungalow
Keele & Lawrence

3 quartos de cama, 3 casas de banho, 2 cozinhas, soalho em madeira, tampos de cozinha
em quartz, cave acabada com entrada separada
1 quarto de cama.

Casa de 2 Pisos
Glen Shields

4 quartos – 5 casas de banho
Mississauga
403 e Hwy 10
Asking $ 888,000. Open house this sat/sun 2-4pm.
Original owner, ﬁrst offering. Nested on a quiet
st, this home offers over sized living & dinning rm
with hardwood through-out. Generous kitchen
with center island w/ a dinette with w/o to yard.
Upper level, 3 bedrooms with hardwood and
closets, also sky lighting stairwell

Be the ﬁrst to live in a fully renovated 3 bedroom
house. Open concept living and dining with a
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Just Listed
521 Keele St, St Clair / Keele

FOR SALE
Jane & Lawrence

4 quartos de cama, 4 casas de banho, cozinha
nova com granito, quintal enorme, cave acabada com entrada separada.

FOR SALE
Investment property

Asking 959 000
Casa Nova

LD
O
S

Incredible investment opportunity, current use mechanic shop can be used for multiple purposes. Premium lot 36 by 120 feet, corner exposure high trafﬁc
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

D
L
O

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

S

4 quartos – 5 casas de banho

3 bedroom, 4 bathroom, engineered ﬂoors, heated ﬂoors in all bath rooms and basement, private
drive, separate entrance to basement, ﬂoor to
ceiling windows and much more...
Contact Fernando Ferreira 416-528-4724

