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Semanário. Todas as sextas-feiras, bem pertinho de si!

O Grande Autocarro Amarelo
Manuel DaCosta
Editorial

A 3 de setembro de 2019, 18,000 autocarros escolares irão
percorrer a província, transportando milhares de estudantes e
com eles, as várias expectativas de um novo ano.

E

m Ontário, existem aproximadamente 2,000,000 estudantes inscritos no ensino primário e secundário. A educação
destas crianças tem um custo anual de 29 biliões de dólares
para a província. O custo médio para educar cada estudante é de
$14,500, sem incluir os custos auxiliares como transporte, refeições e atividades extracurriculares.
Em Ontário, a educação financiada publicamente é administrada pelos conselhos escolares, do seguinte modo: 31 escolas públicas inglesas, 29 escolas católicas inglesas, 4 escolas públicas francesas e 8 escolas católicas francesas.
Cerca de 8% das crianças estão inscritas em escolas privadas,
o que, no Canadá, gera um valor anual aproximado de 70 biliões
de dólares.
Desde os cinco anos, as crianças podem frequentar a pré-escola. O sistema escolar muda de província para província, devido
à autonomia provincial nos assuntos culturais e pedagógicos. As
escolas primárias e secundárias são gratuitas para todos os alunos.
British Columbia, Ontário e Alberta são as melhores em termos
de educação no Canadá, estando Ontário no topo, talvez devido ao
nível de educação em Ottawa onde aqueles que têm os melhores
desempenhos trabalham na House of Commons e por Toronto ser
considerado o centro do universo.
A educação é a fundação para a sobrevivência num mundo em
constante mudança e assim sendo, a responsabilidade que os educadores assumem no desenvolvimento das mentes jovens, o que
deve transcender as aspirações pessoais dos professores e políticos

associados. Não há dúvida que aqueles que escolhem o caminho
de educadores são na sua maioria dedicados à sua vocação e assumem uma responsabilidade social. Deve-se assumir que os educadores não se juntam ao sistema pelas férias generosas ou planos
de reforma ultrajantes, que parecem nunca satisfazer os líderes
gananciosos dos sindicatos que têm de justificar as suas posições
duradoras dentro de sistemas financiados pelo governo.
Existe uma desconfiança enraizada entre o conselho do governo
e os sindicados, agravado pelo apetite insaciável por mais fundos,
que está a destruir um sistema educacional considerado o melhor
no Canadá. Como é que os alunos podem começar o ano letivo em
setembro com os sindicatos a ameaçarem com negociações de
greves sem terem consideração pelos estudantes e pelos pais? É
vergonhoso e, sendo assim, os professores deveriam ser legislados
para se tornarem como serviços essenciais e para que a possibilidade de greve seja removida. Vamos extrair os métodos sem escrúpulos utilizados pelos sindicatos e conselhos que desperdiçam
os dólares dos nossos impostos.
O regresso à escola é uma época de nervosismo para todos os
estudantes e professores. Hoje, os professores e alunos estão entranhados num sistema onde é palpável o medo que sentem um
pelo outro e os professores têm medo de ensinar.
A desigualdade social, a violência de gangs, as redes sociais e
a promiscuidade sexual tornaram-se a norma nas escolas, e sem
solução à vista, o que levanta a questão “Onde estão os pais no
sistema de educação? É suficiente deixar a educação das nossas
crianças a indivíduos que se sentam em frente a uma turma cheia
de estudantes amedrontados?” Claramente, os pais têm um papel
de responsabilidade a desempenhar.
À medida que o grande autocarro amarelo avança, repleto de
caras expectantes e olhos nervosos fixados nas janelas, desacelere
e veja o futuro do nosso país. Afinal de contas, a educação é uma
responsabilidade de todos.

Versão em inglês
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Education

It’s important to be aware
Milénio Stadium: How will the cuts in edu- CC: I would say that parents and studencation being made by the government in ts probably know what they’re in for this
year. As school is coming up, students miOntario impact teachers and students?
ght be getting their timetable soon. But this
Christine Corso: We definitely have budis more of a long term kind of worry that
get cuts in education and that’s something we’ve got over here. In today’s world we
that people have been talking a lot about. know that students need to be prepared for
One of the biggest areas that we see budget all sorts of different features that are going
cuts is in teachers. There is a ratio that says to come up and we don’t know what the
how many students, on average, should be world of work is going to look like when
in each class, and in elementary schools it’s they graduate. We don’t know what the
staying largely the same - so our class sizes social world is going to look like when they
aren’t going to change very much from last graduate, but we know that it’s important
his week, we take a closer look at the year - but in in high schools and in kinder- that students develop the skills and comproposed cuts students and teachers garten we’re going to see a lower ratio of petencies that they will need to succeed.
are protesting against. We asked early childhood educators in classrooms. In Offering diverse courses for students so
Christine Corso, research manager from high schools, we are going to see class sizes that they can tailor their educational exPeople for Education, about the impact on change from 22 to 28 students, on average, perience is the best way that we can meet
per class. That means we’re going to have those needs. It is a little bit worrying too to
the system.
thousands less teachers in Ontario serving dial back the course selection because rithe same population of students. It’s kind ght now we can’t say for sure what jobs we
of a big change and it means it’s going to need to be prepared for in the future.
impact our high school students the most.
There are some specialty classes that have MS: On March 15th, the Minister of Eduhighly specialized equipment that needs cation said he is “modernizing the curricloser supervision or classes that serve culum, going back to the basics”. Is this a
students with special needs that tend to be way of modernizing?
smaller, so those smaller classes have to be
balanced out. We also might see that the- CC: Yes, the minister announced that they
re’s fewer specialized courses being offered were going to go back to basics and People
at all. Some students in Mississauga heard, For Education feels that what we need to
in the spring, that they have to re-select be doing is really reestablishing what are
all of their courses for this year coming up, the new basics. You know, what the old
because they were not going to be able to basics used to be was reading and writing,
math… but we established that as a society
offer some specialized social studies courthat was hundreds of years ago. The new
ses, as they no longer had teachers enough.
basics are things like thinking creatively
and critically, communicating effectively,
MS: Should parents be concerned with collaborating with others, learning how to
learn for yourself. All students are going
these changes during this year?
In a plan called “Education that Works
for You”, that was unveiled on March 15,
the Ontario government outlined three
major goals: modernizing classrooms,
modernizing learning and modernizing
health and physical education. But this
will also include making “sustainable”
cuts to grants for Student Needs, which
covers costs for things like classroom
supplies and Indigenous language programs, as well as increasing class sizes
and decreasing the number of teachers,
among other changes.

Créditos: DR

T

to need to learn how to do these competencies and skills in order to succeed. So,
it doesn’t feel like a time to go back to an
old way of doing things, when our world is
changing so rapidly.
MS: What is your advice for teachers and
parents on how to face these cuts and
changes in the system?
CC: I think it’s important to be aware of
what is actually changing. Sometimes there’s a lot of information in the media that
doesn’t necessarily mean that a change has
happened yet. So, keeping aware through the news in the Ontario newsroom, as
well as through our list that we keep up to
date. And then, if there’s something that
you know that affects you, you can talk
to your MPP about it. Also be involved in
the conversation, whether it’s through our
website, or on Twitter. Knowing what’s
happening in the schools that you are attending, if you’re a student or that your
kids are attending. Just keeping aware of
what’s going on is an important way to
stay engaged as a citizen. For those who
would like to have more information we
have a Twitter, we have a newsletter that
goes out to people through email and you
can sign up for that on our website. We’re
also non-profit, so a lot of our funds come
from donations from individuals in the
community, so if you’d like to support the
work that we’re doing you can check out
on our website, checking out the reports
and research that we’re doing. That’s the
best way to keep in touch.
Telma Pinguelo/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
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Regressar à Escola

Peter do Quintal aconselha… “Preparar e planear”
As férias de verão estão a terminar. O
início do novo ano escolar está aí à porta e se para alguns o recomeço não traz
grande novidade, nem apreensão, para
outros os receios aumentam a cada dia
que passa.

O

e é uma reaprendizagem. Pedimos que tenham em atenção onde estacionam e que
não bloqueiem a rua porque um veículo de
emergência pode precisar de passar. Não
deixem que os vossos filhos saiam do carro
no meio da rua ou que atravessem a estrada
sem precaução.

PDQ: Eu gostaria de ver ainda mais crianças a ir para a escola de bicicleta. Segundo a
lei, todos os menores de 18 anos têm a obrigatoriedade de utilizar um capacete. As cotoveleiras e joalheiras são bons protetores
Se possível, considerem até a ideia de ca- para se ter também. Não se trata do quão
minhar com os vossos filhos até à escola. bem os seus filhos sabem andar de bicicleComo todos os pais têm de deixar as crian- ta, mas sim que alguém pode ir contra eles
ças e ir buscá-las no mesmo período de ou podem cair e o capacete fará a diferença.
tempo, existem grandes problemas de esQuando andar de bicicleta deverá também
tacionamento nas escolas.
comprar um cadeado e guardá-la num lo-

s mais novos com a insegurança
própria de quem não sabe o que vai
encontrar e os mais velhos – pais
e educadores – com o desconforto de não
estarem por perto, em permanência, para
proteção dos seus filhos ou educandos. Peter de Quintal - Community School Liaison
Officer e Agente da Polícia da 12º Divisão –,
neste período de regresso à escola, em entrevista concedida a Telma Pinguelo da Camões Radio, aceitou partilhar a sua expe- MS: Quais são as coisas que as pessoas mais
riência para nos dar algumas orientações e se esquecem de fazer no seu dia-a-dia?
conselhos de segurança para os pais imple- PDQ: Preparar e planear. Não esperem até
mentarem e para as crianças cumprirem.
ao último minuto, porque depois estão com
pressa para chegar à escola. Não se apressem, porque assim acabam por se esquecer
de coisas e tornam-se mais ansiosos/as.

Créditos: Camões Radio

MS: Várias crianças vão para a escola de
bicicleta. Quais são os conselhos que tem
para dar?

Gostaríamos que as pessoas se focassem na
segurança dos seus filhos - pensem na mochila, devem torná-los visíveis com cores
fortes. Não devem escrever o nome do vosso filho no exterior da mochila, para não dar
a possibilidade dr alguém que não conheça
de o chamar pelo primeiro nome e de iniciar uma conversa. Apesar de ser suposto
tudo ter um rótulo com o nome, principalmente no jardim de infância, pode fazê-lo
num local discreto, na parte interior ou na
parte exterior que fica contra as costas do
seu filho. E mesmo que estes não sejam casos comuns, devem ser tidos em conta e é
uma forma de proteger a criança.

Se os vossos filhos vão para a escola sozinhos, certifiquem-se que atravessam a
rua nos locais certos, olhando para ambos
os lados antes de atravessar. Caso os vossos filhos já sejam mais velhos, tenham em
atenção as coisas que os podem distrair.
Por exemplo, não deveriam usar o telemóMilénio Stadium: Quais são os conselhos vel ou auriculares porque assim não ouvem
que tem para os pais e para as crianças?
o barulho do trânsito. São pequenas coisas
Peter De Quintal: Dentro de duas semanas, que podemos ajustar facilmente, mas que
todos voltarão à rotina de regresso à escola por vezes nos esquecemos.

de tempos a tempos, vou transmitindo a
mensagem através das redes sociais.
Em breve terei um novo vídeo sobre os
capacetes, se for ao www.torontobikes/
helmets.ca pode aprender a colocar um de
forma correta. No início de setembro iremos
lançar um vídeo a incentivar os pais para
incitarem os seus filhos para o uso do capacete. Não existe diferença entre ver o cinto
de segurança como algo obrigatório ou o
capacete, é tudo uma questão de segurança.
Se a questão for o preço, consegue encontrar
capacetes com um valor acessível. E ainda,
existem pessoas que doam capacetes, faço
parte de um grupo que nos últimos cinco
anos já doou mais de 3,000 capacetes.

cal seguro. Se a escola não tiver locais suficientes para guardar a bicicleta, encoraje-os a contactar o Conselho Escolar. E ainda,
deverá ter uma campaínha, especialmente MS: Hoje trouxe consigo uma equipa, quer
as crianças mais novas, tendo em conta que explicar-nos o que têm andado a fazer?
irão partilhar o passeio com outras pessoas,
PDQ: São a minha equipa, não-oficial, que
assim avisam-nas quando estão a passar.
normalmente passam o tempo todo nos telemóveis... como agora. São estudantes de
MS: Como é que consegue divulgar a verão que contratamos, fazemos esta selemensagem?
ção três vezes por ano, no verão, outono e
PDQ: Tenho 30 escolas sob a minha alçada. inverno. No verão, têm a oportunidade de
Fazemos apresentações de segurança di- trabalhar comigo quase oito horas por dia,
ferentes. Falamos do ‘Elmer, o elefante da vão a eventos onde podem ouvir palestras
segurança’ que relembra a importância de inspiradoras. Tentamos que tenham difeatravessar a estrada de forma segura, usar o rentes experiências, além de estarem aqui,
cinto de segurança, usar cadeirinha no car- vão também a escritórios de advogados,
ro quando necessário. Falamos também de tribunais e veem tudo aquilo que a polícia
dicas de segurança, ligar para o 911 e o que tem para oferecer, desde a unidade canina
acontece quando ligamos. Para as crianças à unidade marítima. Eles começaram na
mais velhas, falo ainda da questão das re- primeira semana de julho, tiveram formades sociais, cada vez mais relevante e um ção e a sua graduação é já hoje (23). O objetivo deste programa é que percebam todas
assunto atual.
as opções que existem, aprendam a lidar
O meu programa de bicicletas já vai para o seu com as pessoas e é uma forma de se prepasétimo ano. Além disso, tenho ainda a oportu- rarem para a vida.
nidade de divulgar a mensagem na televisão,
já que sou parte do TVOKids há seis anos.
MS: O que se segue?
MS: Se algum pai ou criança tiverem ques- PDQ: Depois da graduação de hoje, tenho
tões e não souberem como devem proce- uma semana para enviar e-mails para todas
as minhas escolas para reintroduzir-me.
der, como podem obter informações?
Tenho de fazer algum treino para alguns
PDQ: A maior parte da informação pode ser dos programas. E depois vem a primeira
encontrada no website da Polícia de Toron- semana de escola, onde recomeço o meu
to (torontopolice.on.ca). O ‘Elmer the Safe- programa bikerodeo.
ty Elephant’ tem o seu website próprio (elmer.ca), onde pode encontrar uma enorme Está sempre muita coisa a acontecer!
variedade de esclarecimentos. Eu próprio,
Inês Carpinteiro/MS

Revised sex-ed curriculum

gets mixed reviews
from parents
For some, new lesson plan goes too far, because Doug Ford promised to repeal Kathwhile for others it doesn’t go far enough leen Wynne’s sex education program and he
did not,” said Hanna Kepka, who removed
hile some parents say they’re
pleased with aspects of Ontario’s her children from the public school system
revised sex education curricu- after the 2015 curriculum was introduced.

W
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lum, others are calling it a “betrayal” by
Premier Doug Ford’s government.
The Ministry of Education released the
revised curriculum for elementary schools
Wednesday (21) morning, but despite Ford’s
election promise to repeal the 2015 curriculum introduced under the previous Liberal
government, the new curriculum contains
many of the same elements.
“It’s a total betrayal of Ontario parents

Kepka believes elementary school is too
early to learn about same-sex unions, and
doesn’t think masturbation should be part of
the curriculum at all because she sees it as a
slippery slope toward watching pornography.
“We need to teach children healthy relationships, and pornography has absolutely no room in that because pornography is
[becoming] progressively more and more
aggressive, violent, abusive, debasing.”
The Ottawa-Carleton District School
Board said in a statement that parents can
exempt their child from the human development and sexual health education
component of the curriculum, as mandated
by the province.
“The OCDSB will review the new curriculum and collaborate with parents, teachers,
and students as we develop this procedure,”
the statement said.
Trans issues on hold until Grade 8
Under the revised curriculum, sexual
orientation will be taught in Grade 6, but
gender identity and expression won’t be
discussed until students are in Grade 8.
For Amanda Jetté Knox, whose own
daughter began to transition in Grade 6,
that’s too late.

Elementary school too early
Kepka is the government relations representative for the Campaign Life Coalition in
Ottawa. The group has been a strong voice
Amanda Jetté Knox is the mother of a transgender child and
in calling for the 2015 sex-ed curriculum to lives with a transgender partner. She feels education around
gender identity and expression should be introduced earlier
be overhauled.
than Grade 8 - créditos: CBC
She feels the government placated her
group by listening to their concerns, only to
Knox said when her daughter began
growing her hair out and wearing different
reverse its original plans.
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clothes, her classmates couldn’t understand
what was going on.
“The kids had no idea what this meant,
and she was very bullied, very ostracized,
and we actually had to pull her out of
school,” she said.
Knox believes children should be exposed to concepts around gender identity
— including the idea that some people may
not identify with the gender they were assigned at birth — sooner.
“This is actually a pretty simple concept for
a lot of kids to get if it’s explained to them, and
if that had happened and then she had come
out, I think a lot of kids would have been like,
‘Oh yeah, I know what that is, no problem,’
and she would have found a lot more acceptance, less confusion, less judgment.”
Schools have an important role to play,
Knox said, because many parents don’t
understand trans issues either, and aren’t
teaching their children about them at home
“Issues that we don’t understand, we often
fear. So, by removing that lack of knowledge, by giving the kids knowledge, we’re
then removing the fear and the stigma, and
we’re letting kids just be themselves.”
Elizabeth Kettle, president of the local
chapter of the Elementary Teacher’s Federation of Ontario, said the entire process
has been a waste of time and money.
“The government chose to spend millions
of dollars on consultations and now we have
that 2015 curriculum back again,” she said.
She said the government went through a
large process to find out most parents were
fine with the curriculum the last government proposed.
“They found out that this is what parents,
this is what the community really wants.”
CBC/MS
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As consequências do bullying para quem intimida e para quem é intimidado são graves

“Cada aluno merece frequentar a escola
num ambiente seguro e agradável”
Ryan Bird - TDSB
Bullying é um termo da língua inglesa
(bully = “valentão”) que se refere a todas as formas de atitudes agressivas,
verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais
indivíduos, causando dor e angústia,
com o objetivo de intimidar ou agredir
outra pessoa sem ter a possibilidade ou
capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual
de forças ou poder. Ainda que esse tipo
de agressão tenha sempre existido, o
termo foi cunhado na década de 70 pelo
psicólogo sueco Dan Olweus.

Cyberbullying
Este tipo de intimidação é um tipo de violência praticada contra alguém através da
internet ou de outras tecnologias relacionadas.
Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar uma
pessoa (colega de escola, professores, ou
mesmo desconhecidos), difamando, insultando ou atacando covardemente.

Categorias

Etimologicamente, o termo é formado a
partir da junção das palavras “cyber”, palavra de origem inglesa e que é associada a
todo o tipo de comunicação virtual usando
mídias digitais, como a internet, e bullying
que é o ato de intimidar ou humilhar uma
pessoa. Assim, a pessoa que comete esse
tipo de ato é conhecida como cyberbully.

Créditos: DR
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O bullying divide-se em duas categorias:
a) bullying direto, que é a forma mais comum entre os agressores masculinos e b)
bullying indireto, sendo essa a forma mais
comum entre mulheres e crianças, tendo
como característica o isolamento social da
vítima. Em geral, a vítima teme o(a) agressor(a) em razão das ameaças ou mesmo a
concretização da violência, física ou se- que no Canadá. Uma das razões para isso é Riscos para as crianças que estão senxual, ou a perda dos meios de subsistência. a falta de uma campanha nacional para re- do intimidadas
solver este tipo de problema.
• As crianças que estão a ser intimidadas
Este comportamento social é um problema
sentem-se cada vez mais impotentes e
mundial, podendo ocorrer em praticamente Soluções
ficam presas em relações em que estão
qualquer contexto no qual as pessoas inte• A identificação precoce e a intervena serem abusadas por conta da baixa
rajam, tais como escola, faculdade/univerauto-estima.
ção do bullying irão prevenir padrões
sidade, família, mas pode ocorrer também
de
interações
agressivas
de
se
formano local de trabalho e entre vizinhos.
• Poderão experimentar episódios rerem. Os adultos precisam estar cientes
correntes de ansiedade social, solidão
As pessoas que testemunham o bullying,
e síndrome do pânico.
de que o bullying muda com a idade e
na grande maioria alunos, convivem com
pode
tornar-se
mais
difícil
de
detectar.
• Evitam a escola, baixando seu desem- Conversámos com Ryan Bird da Torona violência e se silenciam em razão de tepenho acadêmico e aumentando o seu to District School Board, que é Manager
merem se tornar as “próximas vítimas” do
• Para garantir que as crianças tenham
Corporate and Social Media Relations, soisolamento.
agressor. No espaço escolar, quando não
relacionamentos saudáveis e produbre este tema tão importante. “Cada aluno
ocorre uma efetiva intervenção contra o
•
As
crianças
que
estão
sendo
intimidativos são necessários programas e esbullying, o ambiente fica contaminado e os
merece frequentar a escola num ambiente
das
aumentam
o
risco
de
depressão
e
tratégias de prevenção que incluem os
alunos, sem exceção, são afetados negatisão mais suscetíveis de tentar ou co- seguro e agradável. As escolas TDSB estão
que intimidam e os que são intimidavamente, experimentando sentimentos de
meter suicídio.
cheias de adultos profissionais atenciosos
dos, inclusive os que testemunham a
medo e ansiedade.
que podem ajudar a apoiar os alunos que essituação.
O papel dos pais
tão enfrentando desafios como o bullying.
Uma série de mitos sobre o bullying continuam a circular, levando as pessoas a acre• As crianças precisam de ser encoraja• Os pais são responsáveis por criar Se os alunos estão a ser intimidados ou veem
ditarem que esse tipo de comportamento é
das a denunciar o bullying e a receber
ambientes positivos que promovam o outra pessoa a ser intimidada, nós encorajanormal da infância. Mas os fatos demonsmo-los a falar com um adulto na sua escola
bem-estar das crianças.
múltiplas estratégias sobre como retram que este é um problema complexo que
portar a situação.
• Capacidade de criar e manter rela- para os sensibilizar. Se os pais ou responsárequer uma infinidade de abordagens.
cionamentos saudáveis.
Ajudar as veis sentirem que o seu filho está a ser in• Adultos responsáveis devem transmiAs crianças ou adolescentes que sofrem
crianças a desenvolverem habilidades timidado, encorajamo-los a falar sobre isso
tir a mensagem de que eles querem e
bullying podem se tornar adultos com
sociais essenciais para gerenciar con- com o seu filho e a contactar o pessoal da
precisam saber sobre as experiências
sentimentos negativos e baixa autoestima.
flitos entre os colegas e minimizando as escola para que estejam conscientes”.
das crianças e que é papel dos adultos
oportunidades de interações negativas.
Tendem a adquirir sérios problemas de
Ele também comentou sobre os planos de
relacionamento, podendo, inclusive, conesse tipo de interferência.
• Os pais podem ajudar a ajustar o de- ação das escolas. “Cada escola e Consetrair comportamento agressivo. Em casos
sequilíbrio
inerente
a
relações
de
• As crianças precisam ser orientadas de
lho em Ontário é obrigado a ter um plano
extremos, a vítima poderá tentar ou comebullying.
que podem ajudar quem estiver sendo
ter suicídio.
abrangente de Prevenção e Intervenção do
intimidado e tomar uma posição com o
Bullying. Quer o bullying tenha aconteciO Papel do Professor
O(s) autor(es) das agressões geralmente
intuito de desarmar o bullying.
do na escola, quer seja entre alunos fora da
são pessoas que têm pouca empatia, per• É absolutamente importante que os propriedade da escola ou online. Se tiver
tencentes à famílias desestruturadas, em
• A responsabilidade de proteger as
professores levem o bullying a sério,
que o relacionamento afetivo entre seus
crianças de todas as formas de abuso,
intervindo quando necessário encora- impacto na segurança dos alunos, a escola
membros tende a ser escasso ou precário.
incluindo o bullying, é dos pais, projando habilidades para um relaciona- deve investigar e responder a quaisquer rePor outro lado, o alvo dos agressores gelatórios. O TDSB leva o bullying muito a sémento saudável.
fessores e outros adultos da comunidaralmente são pessoas pouco sociáveis, com
rio. Como sistema, concentramos os nossos
de
que
estão
em
contato
com
crianças
• Os professores precisam estar cientes
baixa capacidade de reação ou de fazer cese jovens.
de que o comportamento de bullying esforços na prevenção e na criação de uma
sar os atos prejudiciais contra si e possuem
que as crianças experimentam ou ado- comunidade escolar acolhedora. O pesforte sentimento de insegurança, o que os
tam dentro das relações entre os cole- soal e os alunos são educados sobre como
Riscos para as crianças que fazem bullying
impede de solicitar ajuda.
gas de classe, irá se transferir para ou- é o bullying e como denunciar. Eles são
Para ilustrar um lado dessa situação, de
tras relações à medida que eles passam envolvidos através de eventos, atividades
• Crianças que intimidam estão aprenacordo com um dos principais pesquisada adolescência para a idade adulta.
dendo a usar o poder e a agressão para
e programas de prevenção e encorajados a
dores que estuda e pesquisa sobre o assuncontrolar e vitimizar outras crianças.
• Os professores influenciam como os assumir papéis de liderança para melhorar
to, 60% dos meninos que frequentemente
alunos desenvolvem habilidades so- a comunidade escolar”.
• Se o seu comportamento não for abordaintimidavam outros na escola primária ticiais, empatia, responsabilidade social
nham cadastro criminal aos 24 anos.
do, correm o risco de crescer sem conheBird também opinou a respeito da greve de
e cidadania.
professores no início do próximo ano letivo.
cer a diferença entre o certo e o errado.
De acordo com uma pesquisa recente da
• As habilidades de relacionamento são tão
“No que diz respeito à possível ação de greOrganização Mundial da Saúde, o Canadá
essenciais quanto saber ler e escrever.
• São altas as chances de delinquência,
ve ao trabalho no novo ano letivo, não posso
classificou-se em 26º e 27º lugar entre os 35
abuso de substâncias químicas, pro• Quando as crianças são ensinadas a re- especular, mas acredito que todos os lados
países que investem em programas de edublemas académicos e um futuro no
conhecer e gerir as suas emoções, como querem evitar qualquer ação desse tipo”.
cação no combate ao bullying.
tomar decisões e como se comportar
mundo do crime.
A baixa classificação internacional do Cade forma ética e responsável, eles estão
Adriana Marques/MS
• Poderão ter problemas e dificuldades
nadá sugere que outros países têm evitado
melhor equipados para se envolverem
Fonte: Prevnet
problemas de bullying mais eficazmente do
em relacionamentos saudáveis.
de relacionamentos na vida adulta.
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Back to School Season
Every September, the “Back to School”
season begins. Students are both anxious
and excited about a new school year, meeting their new teacher, new friends and
new expectations. Parents are equally if
not more anxious and also excited about
getting their children back to school.

T

here are a few things that can be done
to help ease the tension of this special
time of the year. Being prepared is
probably the best way to get ready. Speak
to your children about the upcoming change in routine and start working on a plan
together. Begin with adjusting the routine around bedtime. Getting a good night’s sleep and being well rested are keys
to success during the school year, so get
started on setting an early bedtime routine. Of course the first night no one gets a
good night’s sleep, not even the teachers
and school staff, however this will pay di-

vidends during the school year.
For younger children, especially if it is
the first time going to school or if they are
changing schools, take them to visit the
school. Although it may be closed, walking
around the schoolyard, showing them
where they will line up, identifying the key
locations for drop off and pick up can help
ease the first day jitters. Also, take some
time to provide them with an opportunity
to play in the playground. This can be done
in an evening or on the weekend. Whatever you can do to make them comfortable
with their “home away from home” will
make their start that much easier.
If you know other children that will be
attending the school or if you are lucky to
know someone in the same grade, try to
provide opportunities for your children to
interact before school starts. Having a friend
at school before it starts can also be helpful.
Prepare their outfit for school and have

it ready to go. Not only will it make it easier in the morning, but looking good will
also help them feel good. Plan and prepare
a nutritious and healthy lunch and snacks.
Have children be a part of this planning
process by having their input. Stay away
from high sugar and processed foods. Proper nutrition is the fuel that will get them
through the day.
As parents, try to take some time, after
drop off or during the day to collect your
thoughts and get prepared to hear all about
the first day. Providing time in the evening to talk to your children about their
first day will give them an outlet and an
opportunity to work through any issues. It
will also provide insight for the parents on
their child’s success in school and of course
any challenges. This practise is good for the
first week and throughout the school year.
Most schools are open the week before
school officially opens, starting Monday,

August 26th. If you have any questions or
concerns, you can call or visit the school to
get the support needed. You can find more
information for Toronto schools at the
following internet sites: www.tdsb.on.ca
for public schools and www.tcdsb.org for
catholic schools.
There is no perfect way to prepare for
back to school. Do your best, and hang on
for an exciting and exhausting first week of
school. You will have the rest of the year to
perfect the routines. Be involved, listen to
your children and work closely with your
child’s teacher and the school to provide
the best educational experience for your
child. Get ready, the big day is coming,
September 3rd.
Norbert Costa
Centrally Assigned Principal
Continuing Education
Toronto District School Board

Era uma vez…

Uma mãe à beira de um ataque de nervos!
Maria Gaspar
Opinião

A história que vos vou contar podia ser
uma história de ficção, mas não é.

É

uma história real passada comigo
todos os anos, a cada começo de um
novo ano letivo. Quando o Francisco
(nome ficcionado do meu filho por questões de privacidade) entrou para a primeira classe, eu comecei a ter um ataque de
nervos, pelo menos um mês antes. As borboletas no estômago, as noites mal dormidas e a ansiedade tomaram conta de mim.
As dúvidas e preocupações começaram
a aparecer: “Será que vai gostar?”, “Será
que vai ter muitos amigos?”, “Será que os
outros meninos vão tratá-lo bem?” Enfim, o ataque de nervos tomou posse.
Na tentativa de responder às minhas
dúvidas eu ia perguntando ao Francisco:

“Estás contente por ir começar a escola?”,
“Achas que vais gostar?” e a tudo ele respondia que sim sem perceber muito bem o
porquê de tantas questões.
O ano letivo terminou, tudo correu
muito bem e aí eu pensei que o pior já tinha passado e não se ia voltar a repetir o
episódio de “loucura” do início do ano.
Não foi bem assim…
As preocupações voltaram, a cada início
de ano letivo, e eram cada vez mais complexas. A verdade é que, na minha cabeça,
a questão da segurança, do bullying, do
conhecimento de novas realidades, da internet, e tudo o que ela representa, eram
questões que tomavam conta do meu
pensamento e, à medida que o Francisco
ia crescendo, também as minhas preocupações aumentavam.
Começando com a questão da segurança, eu sempre achei que as escolas eram
lugares seguros e, de facto, são, mas eu
lembrava-me sempre das recomendações da minha avó para não aceitar nada

de estranhos e não ir a lugar nenhum com
quem não conhecesse.
Eu transmitia estas recomendações ao
meu filho todos os dias e ele, a achar que
eu estava um pouco paranoica respondia-me sempre que não me preocupasse
porque ninguém dá nada a ninguém e que
também não o levariam pois era muito falador e ninguém o aturava senão eu...
Entre brincadeiras e graçolas ia tentando saber se na escola alguém o tinha feito
sentir mal, se algum menino tinha gozado
com ele, etc. Claro que, mais uma vez, estas preocupações eram só minhas. Apesar
de eu saber que os professores são pessoas
altamente qualificadas e atentas a qualquer
situação menos normal mas, ainda assim,
ia sempre advertindo o meu filho para me
contar tudo o que se passava e estava sempre atenta a sinais menos positivos.
Também a internet era motivo de
preocupação para mim. É verdade que
ele hoje tem uma quantidade de informação ao seu dispor que eu não tinha quan-

do andava na escola. Também é verdade
que para efeitos do seu desempenho académico, a internet é uma grande ajuda,
mas é necessário estar muito atenta aos
perigos escondidos e às “contrainformações” que daí advêm.
Penso que nunca vou deixar de sentir as
borboletas no estômago a cada ano que se
inicia mas também acho que se nós, pais,
informarmos os nossos filhos dos perigos
envolventes em vez de os escondermos,
se estivermos atentos aos programas que
veem, às pesquisas que fazem na internet, aos jogos que jogam, etc., eles crescem conscientes e informados o que, para
mim, como mãe, é o mais importante.
Desejo a todos os estudantes um excelente ano letivo e a todas as mães à beira
de um ataque de nervos, como eu, posso
garantir que, quer seja a primeira vez quer
seja a décima primeira vez que um filho
vai para a escola, os medos e as ansiedades
vão estar sempre presentes, mas com o
tempo aprendemos a lidar com a situação.
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Luso-Can Tuna

A tradição tocada e cantada
As Tunas estudantis são, cada vez mais,
adotadas por instituições de ensino
como uma forma de difundir esta tradição que remonta à 2.ª metade do século
XIX e também de unir jovens num passatempo pós-estudos.

meçou em Espanha, viajou para Portugal
e espalhou-se depois para a América Latina. Aqui, um grupo canta em coro e toca
instrumentos, na sua maioria, de cordas
- bandolim, guitarra clássica, violino, etc.
É algo bastante específico e que difere de
Luso-Can Tuna é um grupo musical país para país - em Espanha as Tunas tocam
sem fins lucrativos composto por jo- e cantam de uma forma, as do México favens luso-canadianos residentes na zem-no de outra maneira e as de Portugal
GTA e é também a primeira e única Tuna igualmente. Mesmo entre as Tunas portuguesas existem diferenças de estilo, mas na
ativa no Canadá e Estados Unidos.
Francisco Pegado conversou com Miguel sua maioria tocam com bandolins, guitarMarques Dias, membro da Luso-Can Tuna, ras clássicas, fazem solos de pandeiretas e
para ficar a saber tudo sobre este mundo rotinas de porta estandarte.
tão especial e repleto de tradição das tunas MS: E como surgiu a Luso-Can Tuna?
académicas.
MMD: A Tuna começou, oficialmente, em
1998 mas o desafio já vem de 1997, através
da Tuna Académica da Universidade dos
Açores, a primeira que nasceu nesta Universidade. Esta Tuna veio cá para numa
Semana Cultural da Casa dos Açores e conheceram alguns membros da Associação
Portuguesa da Universidade de Toronto.
Desse contacto surgiu o desafio de criar
uma Tuna em Toronto.

A

MS: São reconhecidos em Portugal, igualmente?
MMD: Sim, e isso é muito importante para
nós. Ser reconhecido como uma Tuna portuguesa dá-nos visão e uma rede de contactos mais alargada que nos dá a possibilidade de celebrar esta tradição que nós
consideramos ser bastante boa e que não
é bem representada fora de Portugal - tem
bastantes coisas boas como a música, a
tradição académica, o apoio à juventude
e a demonstração que, aqui em Toronto,
há jovens portugueses que querem tocar,
aprender mais sobre a sua cultura, falar e
cantar em português e ter essa amizade e
Milénio Stadium: O que é, exatamente, fraternidade entre pessoas.
uma Tuna?
MS: Além de tudo isso qual é, afinal, a vossa
Miguel Marques Dias: Uma Tuna é um grande missão?
grupo de estudantes que tocam música
num estilo muito específico. A tradição co-

MMD: O grande objetivo da Luso Can Tuna
é criar um espaço para os jovens estarem

juntos e fazerem coisas diferentes, como
por exemplo o Festival das Tunas. Normalmente, as Associações de Estudantes são
mais focadas em bolsas de estudo e em realizar parcerias com associações. Nós criámos este clube para apoiar os jovens e dizer
que aqui há espaço para eles se unirem e terem algo para fazer para além dos estudos.
MS: E também ajuda a preservar a tradição, não é verdade?
MMD: Sim! E principalmente a nossa tradição aqui não é muito conhecida e é algo que
eu acho que motivava muito os jovens para
ir para a Escola Secundária, para os Colégios ou para as Universidades. Aqui em Toronto, o folclore e o fado aqui estão muito
bem representados na nossa comunidade
por fadistas e ranchos folclóricos de alto nível. Já em termos de tradições de estudantes, a representação não é assim tão boa. Eu
acho que esta tradição dava mais dinâmica
à nossa comunidade e também traria um
outro estilo de música que é muito diferente do resto que temos em Portugal.

onde é difícil de nos focarmos nisso. Às vezes focamo-nos apenas em continuar e salvar a Tuna quando ela está em dificuldades
e o resto é um pouco posto de parte.
MS: Além das músicas tradicionais vocês
também tocam músicas de outros géneros
musicais, certo?
MMD: Sim, e isso é muito bom! Em Portugal existem fóruns online onde se fala sobre
o que é que uma Tuna pode ou não tocar em
palco mas, na realidade, o que realmente
acontece é que nos ensaios e atuações informais as Tunas tocam tudo e mais alguma
coisa - qualquer canção, seja de que género for, adaptada ao nosso estilo, é claro. Na
Luso Can-Tuna, por exemplo, cantamos
um êxito de Carlos Paião chamado “Eu não
sou poeta”.
Mas uma coisa são as atuações informais
e outra são as competições - aqui existem
certas regras que temos de cumprir, como
por exemplo apresentar canções originais.

MS: Já falámos de alguns dos vossos objetivos mas sei que também estão a preparar
MS: O que acha que falta para que esse lado uma angariação de fundos, do dia 14 de seportuguês da Luso-Can Tuna e do movi- tembro, no Pearson Convention Centre.
mento estudantil possa afirmar-se mais no
MMD: Vamos fazer o nosso jantar de aniCanadá?
versário em setembro para juntar a malta
MMD: Eu acho que a diferença é que a da Tuna, antigos elementos, novos memtradição das Tunas é algo realmente novo bros e toda a comunidade. Queremos mosaqui. Já existem Tunas há muito tempo trar a nossa nova geração da Luso-Can
em Portugal, mas a tradição só começou Tuna e também angariar fundos para o
a “aparecer” a partir de 1990. Antes disso nosso próximo objetivo. Contamos com a
eram muito poucos. Se repararmos, as Tu- presença de toda a comunidade, que semnas mais conhecidas de Portugal - como pre nos apoiou.
por exemplo a Tuna Académica da Faculdade de Economia do Porto e a Tuna Aca- Com os fundos obtidos gostávamos de tradémica da Universidade dos Açores - só zer cá uma Tuna de Portugal, tida neste
têm cerca de 25 anos. Por isso a tradição é momento como a melhor de Portugal e talrelativamente nova em contraste com, por vez também possamos dizer uma das melhores do mundo, que é a Tuna Académica
exemplo, o folclore e o fado.
da Universidade dos Açores. E não digo isto
Obviamente, o nosso objetivo é dar mais por eles serem nossos padrinhos - é, realvisibilidade a esta tradição, mas como so- mente, uma Tuna de alto nível, que tem
mos um grupo de estudantes e jovens às ganho diversos prémios e distinções.
vezes caímos em ciclos de altos e baixos
Inês Barbosa/MS
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Regresso à Escola

Passar de ano automaticamente
e o programa de créditos antecipado
José M. Eustáquio
Opinião

Quando é que as notas escolares se tornaram menos importantes e que para
aos estudantes parecem ser um passatempo?

M

uitas vezes relembro os meus dias
como estudante, especialmente agora com um filho de 14 anos
- parece que foi ontem ontem que estava
a conduzi-lo ao primeiro dia de jardim de
infância. Lembra-se quando era criança e o
ano escolar parecia prolongar-se sem fim?
À medida que envelhecemos, o ano parece

passar a voar, tão depressa. Com o Nicolas a
entrar no ensino secundário em setembro,
como pai, quero refletir e escrever sobre algumas realidades atuais no sistema escolar
de hoje. Algumas boas e outras nem tanto.
Ao longo dos últimos anos, Ontário adotou
uma legislação de passagem automática referente a todos os alunos do 1º ao 12º ano. Simplesmente, os estudantes de hoje não têm de
estudar, sobressair ou terem o compromisso
de serem bons alunos. Independentemente
do seu esforço e resultados nos testes, eles
simplesmente ‘passam’. Imagine se a vida
fosse assim... aparece ao trabalho e independentemente do seu esforço ou produtividade, não será apenas compensado como ainda simplesmente ‘passa’. Como pai e como
defensor da comunidade, tenho a opinião de

que os alunos devem ser incentivados a atingir standards elevados e objetivos que eles
conseguem motivar-se a cumprir. Além disso, o que acontece com a juventude de hoje
quando se veem perante uma crise ou insucesso no mundo real? Estamos a programá-los a pensar que independentemente do seu
esforço, eles simplesmente ‘passam’. Qualquer insucesso no emprego ou na vida pessoal pode ter enormes repercussões. Quando
enfrentarem colisões na estrada da vida serão
os estudantes de hoje capazes de se levantarem e seguir em frente?
O Nicolas vai entrar no 9º ano, num novo
colégio e, pela primeira vez, está fora da
sua zona de conforto, sendo que frequentou a mesma escola desde que tinha 4 anos
de idade. O Toronto Catholic School Board

tem um programa novo muito interessante, onde durante o mês de julho os alunos
que irão para o 9º ano podem frequentar a
‘escola de verão’ e não só receber um crédito extra como ainda, e mais importante,
habituarem-se ao seu “novo ambiente”...
E assim, o Nicolas conseguiu um crédito
antecipado e conheceu alguns daqueles
que serão os seus colegas do 9º ano. Como
pai, agora sinto-me mais confortável com o
Nicolas a frequentar uma escola com a qual
está familiarizado e por não sentir aquele
aperto no estômago que durante muitos
anos foi carregado pelos estudantes no 9º
ano nos seus primeiros dias. Parabéns ao
Conselho Escolar Católico pela iniciativa
espetacular...

Big Yellow Bus
Editorial

Versão em inglês

On September 3rd, 2019, 18,000 school
buses will roll across this province carrying thousands of students and with
them all the expectations of a brand
new year.

I

n Ontario, there are approximately
2,000,000 students enrolled in elementary and secondary education
costing the province about 29 billion
dollars per year to educate these children.
The average cost to educate each student
is $ 14,500.00 not counting ancillary costs
such as busing, meals and extra-curricular activities.
In Ontario, publicly funded education is
administered by school boards as follows:
31 English Public, 29 English Catholic, 4
French Public and 8 French Catholic.
About 8% of children are enrolled in
private schools, which could be worth as
much as $70 billion annually in Canada.
From the age of five, kids can attend

Kindergarten. Due to provincial autonomy in cultural and educational matters,
school systems change from province
to province. Elementary and secondary
schools are free of charge to students.
British Columbia, Ontario and Alberta are the top performers in education in
Canada, Ontario being the top province,
perhaps because of the level of education in
Ottawa where all the top performers work
in the House of Commons and Toronto considered to be the center of the Universe.
Education is the foundation for survival
in an ever changing world and therefore
the responsibility that educators assume
in the development of young minds should transcend the personal aspiration of
teachers and associated politics. There is
no doubt that those who choose the educator path are for the most part dedicated
to their calling and assume a special responsibility. It must be assumed that edu-

cators do not join the system for generous
vacations and outrageous pension plans
which never appear to satisfy the appetence of greedy union leaders who have
to justify their enduring positions within
government funded systems.
Deep rooted distrust between government boards and unions combined with
the insatiable appetite for more funds by
all is destroying an education system considered to be the best in Canada. How can
a student start the year in September with
the unions threatening to strike negotiations without considering students and
parents is shameful and therefore teachers should be legislated to become an
essential service and the ability to strike
removed. Let’s remove the unscrupulous
methods used by unions and boards from
wasting our tax payers’ dollars.
Returning to school is a nervous time
for every student and teacher. Today’s

teachers and students have become entrenched in a system where fear from
each other is palpable and teachers are
afraid to teach.
Social inequality, violence gangs, social
media and sexual promiscuity have become the norm in schools without a solution
in sight, which begs the questions “Where are the parents in the education system? Is it enough to leave the education
of our children to individuals who stand
in front of full classrooms fearful of their
students?” Clearly parents have a responsible role to play.
As the big yellow bus goes by, full of expectant faces and nervous eyes gazing at
the windows, slow down and watch the
future of our country. After all, education
is everyone’s responsibility.
Manuel DaCosta/MS
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Jason G. Ferreira em Hamilton para melhor
B. Comm. RCIC
servir a comunidade
Contacte-nos para uma consulta

416

653-8938

immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Suite 200 Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135
70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
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A missa foi celebrada pelo padre José Martins Fernandes - créditos: Joana Leal

Andor da Nossa Senhora do Monte - créditos: Joana Leal

Nossa Senhora do Monte

Madeirenses celebram a padroeira
Os madeirenses celebraram a sua padroeira - depois da missa seguiu-se a
procissão da Nossa Senhora do Monte
que foi acompanhada pela Banda do Sagrado Coração de Jesus.

E

m declarações ao Milénio Stadium,
Luís Bettencourt, presidente da Casa
da Madeira de Toronto, explicou-nos
que a festa pretendeu prestar uma homenagem. “Este ano vamos homenagear os
sócios que já não estão connosco e as 13 pessoas que morreram, em 2017, quando uma
árvore caiu na Festa da Nossa Senhora do
Monte no Funchal, na Madeira”, informou.
A missa foi celebrada pelo padre José
Martins Fernandes que dirigiu uma mensagem aos imigrantes. “A Nossa Senhora da
Nazaré saiu de sua casa para ir ajudar outra pessoa que estava aflita, o que significa
abertura, generosidade e entrega. Todos os
imigrantes saíram das suas casas, mas às

vezes não saíram de dentro de si mesmos,
ficaram fechados com os seus medos e as
suas reservas. Ser imigrante é uma bênção
porque nos dá a possibilidade de receber
valores de outras culturas e manter, em simultâneo, os nossos”, disse ao nosso jornal.
A festa da Nossa Senhora do Monte decorreu a 17 e 18 de agosto no Madeira Park. O
parque foi adquirido pelo Clube da Madeira de Toronto em 1963, está localizado em
Georgina e tem quase 50 hectares de área.
Bettencourt relembrou que embora seja
português, o espaço está aberto a toda a comunidade. “Quero agradecer a dedicação
de todos os fundadores e voluntários. Espero que as próximas gerações gozem este
espaço e que tragam consigo mais canadianos”, contou.
José Rodrigues, Conselheiro Permanente
das Comunidades Madeirenses no Canadá,
apelou à união. “Gostava que fossemos todos
unidos, madeirenses e portugueses em geral.

Banda do Sagrado Coração de Jesus - créditos: Joana Leal

Direção da Casa da Madeira de Toronto - créditos: Joana Leal

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Sendo o dia do meu aniversário, nada melhor
do que celebrar junto com a nossas gentes
que são um povo festeiro e alegre”, avançou.
Para além da célebre espetada de carne,
os visitantes puderam ainda saborear algumas iguarias da Madeira, nomeadamente,
peixe-espada-preto com milho frito; atum
de escabeche e bifanas.
Gledis Casanova nasceu na Venezuela,
numa família de padeiros, mas aprendeu a
fazer o bolo do caco quando emigrou para
a Madeira. “Embora tenha tradição nesta
área, só aprendi a fazer o bolo do caco na
Madeira, de onde o meu marido é natural.
Depois quando vim para o Canadá continuei a fazer, gosto muito de bolo do caco e
com manteiga de alho é delicioso. Hoje já
amassei mais de 80 kg de farinha e ontem
foram à volta de 200 kg”, explicou.
Há dois anos que Luís Leite faz malassadas à moda dos Açores na festa da Nossa Senhora do Monte. “Nasci na Graciosa, mas

casei com uma madeirense. As malassadas
açorianas têm mais procura, as da Madeira
são em forma de bola e são mais pequenas.
Os principais ingredientes são farinha, fermento, ovos, água, limão, açúcar e sal. No
sábado vendemos cerca de 600 malassadas
e hoje já saíram à volta de 400”, adiantou.
João Luís Mendonça e Héliodoro Jardim vieram de propósito da Madeira, mas
a viagem dos artistas esteve em risco. “Os
nossos artistas deveriam ter aterrado na
quinta-feira e só chegaram no sábado.
Esperemos que a Azores Airlines repense
nestas situações que têm deixado um sabor
amargo na boca dos passageiros”, lamentou José Rodrigues.
Décio Gonçalves, Zé Nandes e Karma
Band foram outros dos artistas que animaram o fim-de-semana da festa da Nossa Senhora do Monte.
Joana Leal/MS

Procissão - créditos: Joana Leal
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The demise

of Doug Ford
Vincent Black
Opinion

He was in the right place at the right time…

T

he biggest hurdle that Doug Ford
conquered was winning the nomination battle for the leadership of the
provincial conservative party about a year
ago. He started as an untouchable leader with a tremendous upside, but his star
has been diminishing about six months ago
and he has been dropping like a lead ball.
His polling numbers are very low, and
many pundits don’t believe he will ever
be able to make this ground up, especially with the Dean French backroom deals
that Ford has to clean up.
Premier Doug Ford’s latest short-sighted
move is his cuts to our health care system.
Ontario will go ahead with some of its
controversial municipal funding cuts for
public health and child care next year.
The Ford government tried to force retroactive funding cuts on communities earlier this year but had to cancel them in May
after many municipal leaders complained
their annual budgets had already passed.
The province’s new plan will see all
municipalities – including Toronto – pay
30 per cent of public health care costs.
Under the initial plan, Toronto would
have been on the hook for 50 per cent
of the cost. Previously, municipalities
had varying public health cost-sharing
arrangements with the province, with
Ontario paying 100 per cent or 75 per cent
in some cases.
Starting on January 1, 2020 municipalities will also have to pay 20 per cent of
the cost of creating new child care spaces,
which the province previously fully funded. Some cuts to funding for administrative child care costs are being delayed
until 2021 and others are being delayed to
2022. Doug Ford also said land ambulance
funding will increase by four per cent $26 million – in 2019-2020. However, the
premier did say that he would be providing transitional funding to municipalities
as they deal with the cuts, but the real
numbers could not be confirmed.
Toronto city councillors and the board

of health called on Doug Ford to immediately reverse the cuts slated for next year.
While the city doesn’t yet know the financial impact of the cost-sharing changes, they will have an adverse impact on
public health in general.
Child-care and health-care advocates
are slamming the provincial government’s plan to go ahead with some of its
controversial funding cuts next year.
Toronto Mayor John Tory had warned
the public health cuts would affect services like children’s breakfast programs,
vaccination programs and water quality
testing, and the child-care cuts would
jeopardize subsidies. John Tory and other
Ontario mayors from the largest municipalities have slammed the various cuts
to municipal funding earlier this year,
characterizing them as “downloading
by stealth.” Mayor John Tory softened
his stance by saying he “appreciates the
government’s efforts over the past few
months to listen to municipalities.”
Mayor John Tory has said that he recognizes and appreciates the challenges the
government of Ontario faces in getting its
deficit under control, and he supports its
intention to do so.
Minister Christine Elliott has said that
Toronto will have to pay more for public
health services.
Minister Elliott has indicated that if the
City of Toronto meets its obligations, there
should be no reduction in overall spending
on public health services and programs.
The city of Toronto will be expected to pay
$4.3 million more next year from an operating budget of over $13 billion.
Premier Doug Ford and his cabinet ministers have defended the cuts as necessary
to tackle an urgent financial situation and
said municipalities needed to do their
part, as the recipients of a large share of
provincial dollars. The government is trying to eliminate an $11.7 billion deficit.
In the midst of taking heat from municipalities over the cuts this spring, Doug
Ford announced up to $7.35 million in
total for audits to help them find savings
in their budgets.
Year 1 has been marked by the Ford government with scandals, cuts, cuts and cuts.
Is Doug Ford doing the right thing for
our future generation, or has he just gone
too far too fast?

Carlos Teixeira
Managing Partner
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Barbados On The Water Festival

Créditos: Camões TV

Créditos: Camões TV

O

boa música dos Barbados e o convite para constitucional, sendo a sua rainha a Elisaum passeio até a esta bonita ilha. Espera- beth II, membro da Commonwealth.
mos a continuidade do festival, assim como
a celebração da diversidade da cidade de
- Por ter sido uma colônia inglesa, a línToronto.
gua oficial do país é o inglês.
- Sentido de circulação: Condução do
Curiosidades sobre Barbados:
lado esquerdo.
- Um dos pratos típicos da ilha é o flying
Descoberta pelos espanhóis em 1492, foi
visitada pelos portugueses de 1536 até 1625, fish, um peixe-voador com cerca de 25 cm
que a denominaram “Os Barbados” ou “O de comprimento, que, na verdade, não
Barbudo”, devido ao aspeto das figueiras na- voa, mas salta, alcançando uma distância
tivas da ilha. Estes, de passagem pelo Brasil, de 40 metros fora do mar.
-O Monte Gay Barbados Rum está entre
foram os responsáveis pela introdução dos
porcos encontrados posteriormente no esta- as principais exportações das ilhas. O rum
é a bebida típica de Barbados e a destilaria
do selvagem pelos colonizadores ingleses.
O país, que é independente do Reino Mount Gay é uma referência quando este é
Unido desde 1966, é hoje uma monarquia o assunto. Eles produzem a bebida desde os
tempos coloniais de domínio inglês, com
início em 1703. Esta é também a destilaria
de rum mais antiga do mundo.
- A flor “Orgulho de Barbados” é a flor
nacional do país e é mergulhada no leite
materno para impedir que os bebês chorem.
- Em Barbados, apenas o Exército e as
Forças Armadas têm autorização para usar
roupa com estampa de camuflagem. Tudo
por questões de segurança.
- A barbadiana mais famosa no mundo é
a cantora e compositora Rihanna. Nascida
em St. Michael, a cantora foi escolhida para
ser “embaixadora extraordinária e plenipotenciária” e
tem a responsabilidade específica de
“promover a educação, turismo e investimentos na ilha”.
Francisco Pegado/MS
Créditos: Camões TV

comfortable with what they know... Our
city is so diverse, so it’s nice when we can
be around the culture be around the people
we know, and enjoy our food we may not
Milénio Stadium foi conhecer o me- always get at home, so I think that’s very
lhor de Barbados, a ilha situada no important”.
A nossa equipa teve também a chance de
mar do Caribe, que trouxe até Toronto a sua riqueza cultural, com três dias visitar a área das bebidas tradicionais e os
de muita festa e alegria,onde familiares, pratos da ilha. Lá, pudemos ouvir a opinião
crianças, amigos e amantes da cultura se de Irene Griffin: “ Every year I come down
reuniram no Harbourfront Centre, em To- for this, I don’t miss any day. I love the
food, also the rum punch”.
ronto.
Como tudo o que é bom, o Barbados On
Foram vários os participantes e o nosso
jornal esteve junto deles e da organização The Water Festival terminou rápido mas
para conhecer a importância das festivi- cheio de cores e alegria. Ficou na memória
dades. Foi o caso de Jason Yearwood, Bu- a presença do grande público, de músicos
siness Development Officer da Barbados locais e internacionais acompanhados da
Tourism Marketing Inc. Canada, que com
todo o prazer e orgulho na pátria mãe afirmou que “We have the entire weekend because there is so much to offer in Barbados
and it can’t be showcased in one day. The
overall goal and motivation is to get persons from Canada to go to Barbados. We
are a very popular choice destination, we
want everyone to enjoy what Barbados has
to offer... So we bring the festival to Toronto: a person can get a sample and taste
of Barbadian product, hopefully that can
translate into them coming to Barbados
and spend time with us.”
Lindsey Marshall, participante do evento, disse ao nosso jornal que o importante é
a liberdade que este país oferece em termos
de expressão das diferentes culturas. “ I
think it is important that people find places
where they can express themselves and be

Créditos: Camões TV

O Barbados On The Water Festival é a
maior celebração cultural da música,
gastronomia, hábitos e costumes de
Barbados.
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Ford’s senior officials

Créditos: DR

hoped to keep mandate letters
away from public view
‘as long as possible’

Senior officials inside the Ford government planned to keep letters to cabinet
members about their mandates secret
as long as they could, a CBC News freedom of information request reveals.

not qualify for exemption as cabinet documents,” he said, adding he directed the cabinet office to disclose the letters by Aug. 16.

BC News first filed a request for copies of the mandate letters sent by
Ontario Premier Doug Ford to all of
Ontario’s 22 ministries and two non-portfolio responsibilities in July 2018. Mandate
letters are a premier’s overall marching orders to cabinet ministers.
The request was denied by the cabinet
office, which claimed disclosing the records would “reveal the substance of the
executive council or its committees.”
But in an email dated July 31, 2018 obtained by CBC News, the executive director
of policy to the premier suggests it was the
government’s position to keep the letters
from public view.
“Here’s the letters. As I said, the intention is to keep them to ourselves as long
as possible,” Greg Harrington said in the
email to the chief of staff’s senior policy
adviser, Derek O’Toole.
O’Toole’s response: “Thanks Greg !
Understood :).”
Exemption doesn’t apply: privacy
commissioner
The revelation comes after Ontario’s information and privacy commissioner Brian
Beamish disclosed the government plans
to go to court to prevent the release of the
letters to CBC News.

“I ordered their release because Ontarians have a right to know what the government’s policy priorities are,” he said.
Instead, on Aug. 14, Beamish said, he
learned the government planned to take
his office to court to prevent the letters
from being released.
Mandate letters are commonly used by
provincial governments across the country. Every other premier who issues them
not only makes the letters public as a matter of course, they also publish them online
as a deliberate way to allow the public to
understand what the government plans to
accomplish during its term.
After the cabinet officer first denied the
request for the letters, CBC News sought
an interview with Ford about the decision.
Instead, then spokesperson Simon Jefferies
sent a statement, which said in part that
every Ontario government before Kathleen Wynne’s had kept its mandate letters
private.
But a senior adviser to former premier
Dalton McGuinty told CBC News that McGuinty’s government was the first to make
the letters publicly available. Lloyd Rang,
McGuinty’s former communications director, said that based on his recollection,
such letters have been available either by
public release or through requests for at
least a decade in Ontario.

C

“I ordered their release because
Ontarians have a right to know
what the government’s policy
priorities are.”

Beamish learned of court challenge Aug. 14

Province claims letters reflect cabinet
deliberations
The federal government too has taken

Brian Beamish, the position that mandate letters from the

information and privacy commissioner

“There is no persuasive evidence or argument before me that disclosure (of the letters) would give rise to a chilling effect on
cabinet deliberations ...To a great extent,
the mandate letters bear a close resemblance to the detailed policy platforms often
produced by political parties during election campaigns,” Beamish said in his ruling.
In a blog posted Wednesday, Beamish
explained that after reviewing the mandate letters, he determined they did not
reveal government deliberations, the substance of any meetings or discussions by
the premier’s office.
“The purpose of our freedom of information law is to support the public’s ‘right
to know.’ Unless government records are
exempt, they should be disclosed to the
public. In this case, the mandate letters do

prime minister should be made public. Justin Trudeau released his mandate letters to
cabinet ministers when his government
was elected in November 2015.
In a statement to CBC News Wednesday,
a spokesperson for the Ford government
says it has filed an application for judicial
review of the commissioner’s order before
the Ontario Divisional Court.
“Our position is that the Premier’s mandate letters reflect the deliberations of Cabinet and are exempt from disclosure under
FIPPA,” said Ivana Yelich.
“As this matter is currently before the
Courts we cannot comment in detail on the
Judicial Review proceedings.”
The CBC intends to continue its efforts
to obtain the mandate letters so the public
can find out what’s in them. A date for a
hearing has not yet been set.
CBC/MS

NÃO PERCA!
AOS DOMINGOS ENTRE
AS 10H E O MEIO DIA
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Jovens suspeitos
de três mortes no Canadá
gravaram vídeo antes de suicídio

CANADÁ

Os dois adolescentes suspeitos de três
assassinatos que levaram a polícia canadiana a uma caçada numa área arborizada este verão teriam gravado um vídeo antes de cometer suicídio, segundo
a imprensa local, informação que não foi
confirmada pela polícia federal.

Créditos: DR

K

am McLeod, de 19 anos, e Bryer Schmegelsky, de 18, são suspeitos de
matar um australiano e a sua namorada americana, assim como um professor
universitário canadiano.
Os corpos dos adolescentes foram encontrados no dia 7 de agosto, na densa vegetação do norte de Manitoba, depois de
uma intensa busca em um terreno pantanoso, onde vivem lobos e ursos.
De acordo com o jornal Toronto Star, os
dois utilizaram um telefone celular para
gravar o seu “último desejo e testamento”,
antes de realizarem o que a polícia descreveu como “suicídios com arma de fogo”.
Um parente de um dos jovens disse ao

jornal que os familiares de McLeod e Schmegelsky assistiram a um excerto de 30
segundos do vídeo, cujo conteúdo não foi
divulgado publicamente.
O vídeo poderia explicar as razões dos
crimes e ajudar a entender como os dois
amigos viajaram três mil quilómetros enquanto eram perseguidos pela polícia por
uma semana.
A Real Polícia Montada do Canadá
(RCMP) está examinando duas armas de
fogo encontradas com os jovens para determinar se foram utilizadas nos assassinatos na Colúmbia Britânica.
O australiano Lucas Fowler, de 23 anos,
e a sua namorada americana, Chynna
Deese, de 24, foram encontrados mortos
a tiros no dia 15 de julho numa estrada da
Colúmbia Britânica.
O corpo da terceira vítima, Leonard
Dyck, um professor de botânica de 64
anos, foi encontrado em 19 de julho.
Gauchazh/MS

T

rudeau pediu novamente que as autoridades chinesas moderem diante
das novas manifestações que estão a
ocorrer em Hong Kong, enquanto Pequim
pediu que Ottawa pare de se intrometer
nos seus assuntos internos.
“Temos de reconhecer que a China é
uma potência em expansão, que procura
cada vez mais ocupar o seu lugar no cenário internacional”, disse Trudeau num
discurso no Conselho de Relações Internacionais de Montreal (CORIM). Mas não
se enganem: sempre defenderemos os canadianos e os seus interesses”, afirmou.
“Há muito tempo que estamos acostumados a lidar diretamente, e com sucesso,
com parceiros mais importantes. (…) Não
cederemos”.
A prisão em Vancouver no início de de-

zembro de uma diretora da multinacional
chinesa das telecomunicações Huawei,
Meng Wanzhou, a pedido dos Estados
Unidos, que reivindicava sua extradição,
provocou uma crise diplomática sem precedentes entre Ottawa e Pequim.
O governo chinês prendeu em seguida o
ex-diplomata Michael Kovrig e o assessor
Michael Spavor, ambos acusados de espionagem, e suspendeu as importações de
carne proveniente do Canadá.
Trudeau disse que está a acompanhar de
perto a situação em Hong Kong e o destino
dos 300 mil canadianos que residem nesse
território chinês.
“Chegou a hora de iniciar um diálogo
e respeitar as liberdades fundamentais,
principalmente o direito de se manifestar
pacificamente”, declarou.
Trudeau é acusado pela oposição conservadora do seu país de mostrar fraqueza
contra Pequim, e a crise com a China pode
estar no centro da campanha eleitoral para
as eleições legislativas de 21 de outubro.
Gauchazh/MS

Canadá vai aceitar passaportes
venezuelanos vencidos
O Canadá anunciou esta segunda-feira
(19) que aceitará passaportes venezuelanos vencidos, reconhecendo a validade de um decreto do líder opositor Juan
Guaidó, que amplia a validade desses
documentos por cinco anos, em consonância com um passo já dado por países
como Estados Unidos e Brasil.

“

Os detentores de um passaporte venezuelano que desejam viajar ou
permanecer no Canadá agora podem
continuar a usar o seu passaporte se este
tiver vencido há menos de cinco anos ou
estiver prestes a expirar”, afirmou o governo canadiano num comunicado.
O Canadá faz parte do grupo de mais de 50
países que reconhecem Guaidó como presidente interino da Venezuela por considerar
que o segundo mandato de Nicolas Maduro,
iniciado em 10 de janeiro, é ilegítimo.
“O Canadá reconhece o decreto publicado pela Assembleia Nacional da Venezuela em 7 de junho de 2019 para estender a
validade dos passaportes venezuelanos”,

disse o governo canadiano em relação à
legislação aprovada pelo Parlamento liderado por Guaidó.
Os Estados Unidos anunciaram em junho que reconhecerão os passaportes venezuelanos expirados e, neste mês, o Brasil
se manifestou no mesmo sentido, após um
compromisso assinado por 11 países latino-americanos em setembro passado em Quito.
Esse compromisso tem dificuldade para
ser aplicado, já que muitos países reconhecem passaportes vencidos, mas em
paralelo impuseram vistos que dificultam
a entrada de migrantes.
A Venezuela sofre com uma crise sem precedentes - marcada pela hiperinflação - que
levou a mais de 4 milhões de pessoas a fugir
do seu país nos últimos anos, segundo dados
da Agência de Refugiados da ONU (Acnur).
“O Canadá continua profundamente preocupado com a situação política e económica
da Venezuela, que é crítica e está em processo de deterioração”, disse o ministro da Imigração, Ahmed Hussen, em comunicado.
Gauchazh/MS

Músico francês morto por urso
no Canadá
Julien Gauthier, 44 anos, estava numa
expedição no Canadá para gravar sons
da natureza, que depois iria usar nas
suas músicas, quando foi atacado mortalmente por um urso.

O

músico francês estava a viajar com
uma bióloga, Camille Toscani,
numa expedição no noroeste do
Canadá, região pouco povoada, a gravar
sons para o seu trabalho. Os dois estavam
a planear viajar de Fort Providence para
Inuvik, duas cidades separadas por mais
de 1.600 quilómetros de selva, em 30 dias.
Camille disse ao jornal francês “Le Parisien” que. enquanto estavam no acampamento, durante a noite, o urso entrou e
arrastou Julien para longe, na madrugada
de quinta-feira da semana passada (15).
A polícia canadiana disse que recebeu um
pedido de ajuda da bióloga, assim que ela
conseguiu localizar outro grupo no local,
mas devido ao mau tempo a recuperação do
corpo de Julien foi adiada até o dia seguinte.
As autoridades não identificaram o tipo de
urso envolvido no incidente, mas disseram
que dois ursos, um urso pardo e um urso
preto, foram mortos na semana passada
como parte da investigação. Os animais foram levados para testes para determinar se
ambos foram responsáveis pelo ataque.
Apesar do número de ursos na região,

Créditos: DR

O primeiro-ministro do Canadá, Justin
Trudeau, advertiu esta quarta-feira (21)
que o seu governo “não cederá” à China,
com a qual mantém uma grave crise diplomática desde a detenção em dezembro de
uma diretora da Huawei.

Créditos: DR

Canadá “não cederá” à China,
adverte Trudeau

ataques a pessoas são raros. Megan Wohlberg, porta-voz da “Natural Resources Canada”, disse que houve apenas quatro ataques mortais contra pessoas nos territórios
do noroeste do país nos últimos 20 anos.
Vários amigos prestaram homenagem
a Julien Gauthier nas redes sociais. Marc
Feldman, da Orquestra Sinfónica da Bretanha, escreveu na página do Facebook: “A
obra dele foi fiel ao espírito curioso e humilde diante o vasto poder e beleza da natureza.
Antes de tudo, ele queria transmitir com a
música o seu amor e respeito pela natureza”.
JN/MS
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Gulf of St. Lawrence cod extinction

15

U.K.’s Boris Johnson

‘highly probable,’ says DFO expected to press Trudeau

How many cod are dying
Normally, about 18 per cent of adult cod
each year would be expected to die from natural causes, like being eaten by a predator.
The DFO assessment estimates between 55
and 57 per cent of adults are dying each year.
Swain believes the fast-rising grey seal
population is to blame.
“The evidence all points to grey seals as
being the cause of their natural mortality.
We’ve looked at many hypotheses and haven’t come up with any other ones that appear to be plausible.”
Why cod are vulnerable to seals
In the southern Gulf of St. Lawrence, cod
spend winter in the same place each year in
deep water off northern Cape Breton.
While the population has dropped,
they still gather in big enough groups to
attract seals.
Satellite tagging and stomach analysis
have shown they are being targeted by
seals, said Swain.
“We’ve observed that the grey seals
continue to forage in the vicinity of these
cod aggregations, that cod comprise a very
high proportion of their diet in these times
and places,” he said.
“The adult cod that are the ones that
have the natural mortality are estimated

on trade pact at G7

A downward spiral worsens
Scientists use “spawning stock biomass”
as a measure of the health of species.
It’s an estimate of the total weight of the
fish capable of reproduction.
There have been sharp drops in the
spawning stock since the last DFO assessment in 2015, which used data up to 2014.
Since then, the spawning stock decreased by more than half — by 3,000
tonnes between 2015 and 2016, and a further 12,000 tonnes between 2017 and 2018.
“That is very striking for a stock that is at
very low abundance,” said Swain.
Today, the spawning stock is estimated
at 13,900 tonnes — the lowest on record.
The assessment predicts a further
4,700-tonne decline by 2023.
When the stock dips below 1,000 tonnes,
DFO considers it extinct, which could happen within a few decades.
Swain said the benchmark is somewhat
arbitrary, but for a stock that was once
500,000 tonnes, cod are unlikely to persist
when the threshold is reached.
At that level, they are vulnerable to
harsh environmental conditions.
“The probability is very high the stock
will decline to local extinction,” Swain
said in an interview from DFO’s offices in
Moncton, N.B.
Is it too late? Probably
The assessment says it would take a large
reduction in grey seals to stop the decline,
but even then there could be unintended
results like a rebound of cod predators also
eaten by grey seals.
“You know things can change,” said
Swain.
“But right now in terms of the ecosystem,
it’s most likely that things will change for
the worse because you know even if grey
seals were reduced ... we’re entering a period of dramatic climate change.”
CBC/MS
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T

he warning is contained in the most
recent stock assessment of Atlantic
cod in the southern Gulf that was released earlier this month.
“At the current abundance of grey seals
in this ecosystem, recovery of this cod
population does not appear to be possible,
and its extinction is highly probable,” the
report says.
DFO fish biologist Doug Swain said the
cod population is now about five per cent of
levels in the 1980s, and the downward spiral
is accelerating despite a moratorium on a
directed cod fishery in the Gulf since 2009.
The problem is an “extremely high” and
“unsustainable” death rate for cod five
years or older.

to comprise about 40 per cent of their
diet by weight.”
Swain said cod have abandoned shallow
summer feeding grounds for less abundant
deeper water to avoid grey seals.
Fish not eaten by grey seals have not
moved.

As it hurtles toward what could be a
messy exit from the European Union,
Britain is hoping to hear some fresh
trade reassurances from Canada at the
upcoming G7 Summit in Biarritz, France,
say officials in the diplomatic community
and experts in international affairs.

B

oris Johnson, the new British prime
minister, is expected to hold a bilateral meeting with Prime Minister Justin Trudeau during the weekend gathering
of the world’s leading industrial economies.
The timing has yet to be hammered
down, but the British are — according to
multiple sources in the diplomatic community — keen to talk to Canada.
The recent diplomatic strain over the
U.K.’s decision to strip British citizenship
from Jack Letts — known in U.K. media as
‘Jihadi Jack’ — is not expected to get in the
way of the meeting. The decision by Johnson’s predecessor leaves Canada in the
awkward position of having to deal with
the British-Canadian Letts, who is in a Syrian prison after being accused of belonging
to the Islamic State.
U.K. seeking trade security
Trudeau and Johnson are meeting at a time
when both Britain and EU have been hardening their positions on Brexit — perhaps
irreconcilably — as the Oct. 31 deadline for
the U.K.’s withdrawal from the European
Union rapidly approaches. On Wednesday,
German Chancellor Angela Merkel met with
Johnson and gave him 30 days to come up
with a plan to address the major stumbling
block of a Brexit deal with the EU.
The business community in Britain is
looking for a safety net and had pinned
some of its hopes on a bridging agreement
with Canada — something that would get

them through until a full bilateral trade deal
is negotiated between the two countries.
At a minimum, Britain is hoping to hear
that Canada is committed to the terms of the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), which was negotiated before
the Brexit movement gained momentum.
Colin Robertson, vice-president at the
Canadian Global Affairs Institute and a former Canadian diplomat, said it’s in Canada’s best interest, at the moment, to be
circumspect with the U.K. Johnson also is
sitting down with French President Emanuel Macron for a pre-summit conversation
Thursday, but Robertson said there are still
so many unknowns about the U.K.’s future
relationship with the EU that it’s best for
Trudeau to keep his options open and ask
some tough questions.
“Of course we want to negotiate a bridging agreement,” said Robertson. “But what
are we bridging? And what is your situation going to be on October 31? And what
is your relationship going to be with European Union?”
British and Canadian negotiators held
extensive talks to come up with a bridging
agreement, which would see the terms of
Canada’s existing European Union trade
deal held in place following Brexit.
CBC News reported last month that a
finalized proposal, through which the
terms of CETA would apply to a post-Brexit
Britain, was put in front of the Liberal cabinet a year ago.
They were “90 per cent” of the way toward a deal, an official in the diplomatic
community said recently.
The British inadvertently put the deal
on ice when, in an emergency move to
protect British consumers and businesses
from sudden price shocks, the Conservative government of then-prime minister
Theresa May published a “temporary” list
offering any country — not just those with
pre-existing trade deals — tariff-free access
for 87 per cent of what the U.K. imports.
The offer came without a requirement for
a reciprocal tariff cuts for British exports.
“I don’t think we have to decide” at the
summit, said Robertson. “One thing in
diplomacy — if you don’t have to make a
decision, rarely do you make one.”
CBC/MS

Sunny Days
Manuel DaCosta
Opinion

Looking at the falling rain outside I felt sad
for the state of government in this country.

A
Créditos: DR

Fisheries and Oceans Canada (DFO) has
issued a stark warning linking the demise of codfish in the southern Gulf of
St. Lawrence to a rapidly increasing seal
population.

s the next federal election approaches the electorate is being presented with a set of candidates that
frankly is very concerning. 4 years ago
the “sunny ways my friends sunny ways”
candidate promised to make the sun shine
brighter for Canadians by getting us all
stoned with pot and thus got elected. Of
course, the Trudeau name helped and
showed that Canadians will elect misfits
of any type because charm and flattery is
heaped upon the country alIn 2019 Canadians are set to go into an election with
a Prime Minister which has been found to
have broken the ethic laws of Canada, not
once but twice.
It’s obvious that the sun in this country shines more for some than others and

Mr. Trudeau doesn’t care to throw his opponents under the bus and lie as long as it
serves his political purposes. Just ask Jane
Philpott and Jody-Wilson Raybold.
Mario Dion the ethics commissioner
clearly determined that Trudeau has violated the Conflict of Interest Act. While
financially accepting responsibility, Trudeau suggests he broke the law for the
betterment of Canada. Is promoting corruption better for Canada? He cannot ever
again look to the south and suggest that
Trump is intellectually inferior because of
the way he governs. Trudeau has brought
Canada to the same level of governance but
his followers don’t see it.
SNC Lavalin is the litmus test of the way
Trudeau intends to govern this country in
the future. It is unfortunate that the leadership of the other parties has not risen to an
intellectual level deserving of the leadership of Canada. We deserve better and
going into this election, Canadians have
to ask themselves if corruption, broken
promises, out of control deficits and lies
are what this country needs in the next 4
years. Rainy day my friends. Rainy days.
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ceram 8% em número de hóspedes (num
total de 1,58 milhões) e 1,5% nas dormidas
(6,91 milhões de dormidas).
Contrariando os resultados dos últimos
dois anos, o mercado britânico cresceu
6,8% no número de hóspedes (548,6 mil) e
1,9% nas dormidas (total de 2,64 milhões),
lê-se na nota do Turismo de Portugal.
“Quando analisadas as dormidas, este
foi aliás o principal mercado externo para
o desempenho turístico da região, seguindo-se a Alemanha (com 833,7 mil dormidas) e a Holanda (com 603,3 mil dormidas)”, acrescenta.
O Turismo de Portugal destaca ainda o
“contributo do mercado italiano, que verificou um aumento expressivo de 61,5%
no número de hóspedes (total de 32,2 mil)
e de 62% nas dormidas (total de 99,1 mil)”.
“Relevante foi ainda o crescimento dos
mercados emergentes como o Brasil, que
subiu 30,6% no número de hóspedes (total de 34,3 mil) e de 34,4% nas dormidas
(total de 87 mil), e os Estados Unidos da
América com um crescimento de 14,6%
no número de hóspedes (total de 42,3 mil)
e de 12,4% nas dormidas (total de 111,4
mil)”, indicou o comunicado.
O crescimento também foi registado no
fluxo aeroportuário, com mais 6,6%, num
A região do Algarve recebeu, entre janei- hóspedes, num total de 8,62 milhões de total de 2,01 milhões de passageiros dero e junho, mais 9,3% de hóspedes do dormidas, o que representa um retorno fi- sembarcados no aeroporto de Faro.
Para o presidente da Região de Turisque no mesmo período de 2018, o que nanceiro de 431 milhões de euros.
mo
do Algarve (RTA), João Fernandes,
representa mais 3,3% de dormidas e um
O mercado interno contribuiu para esse estas são boas notícias que “traduzem um
aumento de 7,9% nos proveitos totais.
crescimento com um aumento de 12,8% de crescimento dos proveitos superior ao da
e acordo com os dados divulgados hóspedes (num total de 592 mil) em relação procura, bem como o empenho dos opepelo Turismo de Portugal, ao todo, ao mesmo período de 2018 e de 11,3% de radores públicos e privados em reforçar o
nos primeiros seis meses do ano, dormidas (num total de 1,70 milhões).
Algarve como destino turístico”.
O responsável realçou o trabalho conQuanto aos turistas estrangeiros, cresvisitaram a região algarvia 2,17 milhões de
Créditos: DR
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Mais 9,3% de turistas no Algarve
no primeiro semestre

D
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junto para se “conseguir manter um bom
desempenho junto do mercado britânico”,
não obstante a incerteza gerada pelo Brexit.
João Fernandes destacou também o esforço para conquistar um crescimento
junto de importantes mercados emissores
como o Brasil e os Estados Unidos, “refletindo a eficácia dos planos de diversificação de mercados que estão em curso”.
Em declarações à Lusa, o presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, mostrou-se mais cauteloso e disse
que, apesar da “importante inversão na redução da procura do mercado britânico”, no
primeiro semestre, houve uma descida “dos
mercado alemão e holandês” e é preciso perceber como vão ser “os meses da época alta”.
A AHETA revelou preocupações com
a chamada época alta, já que os números
provisórios podem contrariar as subidas
dos primeiros meses do ano.
Julho e agosto são, por excelência, os
meses de turismo do Algarve e uma descida nesse período tem efeitos “muito superiores” às subidas dos primeiros meses do
ano, que “não contribuem muito para os
resultados finais das empresas”, advertiu
o representante dos hoteleiros algarvios.
A mudança na política britânica relativamente ao Brexit também preocupa
a associação hoteleira, já que uma saída
sem acordo terá reflexos na relação da libra relativamente ao euro e “uma perda
de competitividade na oferta algarvia”,
que, a juntar a uma “tendência de descida continuada” dos mercados alemão e
holandês, pode ser prejudicial ao turismo
algarvio, alertou Elidérico Viegas.
JN/MS

Incêndios

Vigilância da floresta com
reforço de 78 militares

Créditos: DR

“
Anúncio

Pardal Henriques deixa de ser
porta-voz do sindicato de motoristas
Com a entrada de Pedro Pardal Henriques nas listas do Partido Democrático
Republicano, o advogado deixa de ser
o porta-voz do Sindicato Nacional dos
Motoristas de Matérias Perigosas.

E

m comunicado enviado às redações,
Pardal Henriques revela que será o
cabeça de lista por Lisboa do PDR e diz
que quer esclarecer a sua agenda.
“Face ao exposto, e para que pelo menos
a minha agenda fique esclarecida, (faltando esclarecer a do porta-voz da ANTRAM
e das suas nomeações pelo PS), venho por
este meio comunicar que a partir deste momento não serei mais o Porta-Voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias
Perigosas, por forma a não misturar o que
poderia ser interpretado como campanha

eleitoral”, pode ler-se no comunicado.
Ainda assim, o advogado continuará a
representar juridicamente o SNMMP, bem
como o Sindicato dos Seguranças e Vigilantes de Portugal e o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de
Lisboa, entre outros.
No mesmo texto, responde às críticas de
aproveitamento político durante as greves
dos motoristas de matérias perigosas, dizendo que nunca teve a intenção de iniciar
uma carreira política.
“Aqueles que não sabem como me atacar mais, dirão (como já disseram) que me
quis aproveitar da causa dos motoristas
para me autopromover. No entanto, quem
me conhece sabe perfeitamente que defendo esta causa desde 2017”, explicou.
JN/MS

Um total de 78 militares, distribuídos
em 26 patrulhas das Forças Armadas
(16 do Exército e 10 da Marinha), vão
reforçar a partir de hoje, e por período indeterminado, as ações de vigilância terrestre e
patrulhamento dissuasor em 14 distritos”,
lê-se num comunicado de quarta-feira (21).
O Estado Maior General das Forças Armadas adianta que o reforço das ações de
vigilância surge após um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil (ANEPC) “face à previsão de subida
das temperaturas para os próximos dias”.
As ações de prevenção dos militares
incidirão um pouco por todo o país, com
especial relevância nos distritos de Beja,

Braga, Coimbra, Évora, Faro, Castelo
Branco, Guarda, Viseu, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Leiria.
Os militares estão a realizar operações de
vigilância terrestre mas, caso seja necessário, “poderão ser empenhados em ações de
pós rescaldo ou de apoio geral às operações
de proteção e socorro que possam vir a ser
desencadeadas”, lê-se na nota.
A Proteção Civil alertou segunda-feira
(19) para o agravamento do risco de incêndio até hoje, sexta-feira (23) para valores “muito elevados a máximos” em todo
o território, com o aumento da temperatura e a diminuição da humidade.
Como “efeitos expectáveis” destas condições meteorológicas, a Proteção Civil
apontou para o “incremento do perigo de
incêndio para valores muito elevados a
máximos, na generalidade do território” e
o “aumento das ignições”.
JN/MS
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Um contingente de 78 militares integrou
o dispositivo de vigilância aos fogos florestais a partir esta quarta-feira (21) e por
tempo indeterminado, anunciou o Estado-Maior General das Forças Armadas.
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O entrecruzamento
da Guerra Colonial com
a Emigração Portuguesa
Daniel Bastos
Opinião

A Guerra Colonial (1961-1974), época
de confrontos bélicos entre as Forças
Armadas Portuguesas e os Movimentos de Libertação das antigas províncias ultramarinas de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, representa um
dos acontecimentos mais marcantes
da história nacional e africana de expressão portuguesa do séc. XX.

C

onflito bélico dramático, trágico
e traumatizante para mais de um
milhão de portugueses, que prestaram serviço militar nas três frentes de
combate, onde tombaram cerca de 8.300
soldados, assim como para as populações
angolanas, guineenses e moçambicanas, cujo número total de vítimas, entre
guerrilheiros e civis, terá sido superior a
100 mil mortos, a Guerra do Ultramar ou
Guerra da Libertação desencadeou profundas alterações demográficas, económicas, sociais, culturais e politicas.
Em Portugal, o desgaste provocado
pela Guerra Colonial, que esteve na base
do derrube do regime ditatorial salazarista que imperou entre 1933 e 1974, entrecruzou-se com o fenómeno da emigração.
Nas décadas de 1960-70, a miséria, a pobreza e a fuga ao serviço militar de mi-

lhares de jovens como forma de escapar
à incorporação na Guerra do Ultramar,
impeliram a saída legal ou clandestina, de
mais de um milhão de portugueses em direção ao centro da Europa, em particular
para França.
O fim da Guerra Colonial e a descolonização recrudesceriam o fenómeno migratório, não só por via da chegada ao território nacional de mais de meio milhão de
portugueses de África, conhecidos como
“retornados”, mas também pelo facto da
independência das antigas colónias portuguesas de Angola e Moçambique terem
tornado, no final dos anos 70, a África do
Sul como o principal destino dos portugueses em África.
No entanto, no campo historiográfico
do entrecruzamento da Guerra Colonial
com a emigração portuguesa, existe ainda uma dimensão de conhecimento pouco ou nada estudada, designadamente a
emigração nos anos 70 e 80 de milhares
de antigos combatentes da Guerra do
Ultramar. O impacto da emigração, ainda pouco conhecido, de milhares de homens que estiveram na Guerra Colonial,
pode ser aferido pelo papel de assistência
e preservação de memória dinamizado
pela Liga dos Combatentes do Núcleo de
Ontário, a segunda maior província do
Canadá onde vivem cerca de meio milhão
de portugueses, entre eles, mais de 20 mil
antigos combatentes da Guerra do Ultramar, segundo dados veiculados pelo Núcleo de Ontário.

Tétis mostra a Vasco da Gama a Máquina do Mundo - Créditos: óleo de Carlos Alberto Santos

Saber olhar o céu
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
Fernando Pessoa

Aida Batista
Opinião

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

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

“Os Céus d’Os Lusíadas” foi o título de
uma conferência organizada pela Casa
Memória de Camões, em Constância, no
passado sábado (17). Quando recebi o
convite, de imediato me senti fascinada
ao ler na sinopse que a organização prometia um serão de cultura e ciência, “num
cruzamento entre poesia e astronomia”.

F

No Algarve poderá comprar ou alugar um apartamento de 2 quartos todo mobilado, a cinco minutos
da praia, com as condicionado, aquecimento, estacionamento, piscinas para crianças e adultos
Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

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

Invista o seu dinheiro com quem conhece bem o mercado Português
Fernando Martins

416 258 8104
support@camil.ca

www.camil.ca

osse porque não tivéssemos ainda
maturidade suficiente, fosse porque
o programa instituído obrigava a uma
exaustiva análise morfológica e sintática
em detrimento da beleza literária, fosse
porque tudo quanto nos é imposto desencadeia sentimentos de rejeição, a maioria
dos da minha geração não guarda boas memórias do primeiro contacto com o nosso
poema épico.
Por isso, ao ouvir naquela noite Ana Maria Romãozinho Dias, tive a nítida sensação
de que não estava perante o mesmo texto
estudado no meu já tão distante 5º ano do
Liceu. A divisão das orações, pese embora a
exigência do conhecimento que esse saber
exigia, não seria agora importante. O que
íamos fazer era, através de estrofes devidamente escolhidas, olhar para o céu de Camões, descrito numa época em que ser capaz de se orientar pelos astros fazia parte de
um saber ancestral, plasmado na mitologia,
como prova a ajuda da ninfa Calipo ao aconselhar Ulisses a seguir a Ursa Maior para
melhor se orientar. Hoje não precisamos de
o fazer, porque o GPS nos leva a todo o lado,
num registo sincopado e monocórdico em
vez do mavioso canto das sereias.
A travessia desses mares nunca dantes
navegados, convidava a olhar o céu como
se de uma pintura se tratasse: «Olha por
outras partes a pintura/ Que as Estrelas
fulgentes vão fazendo: /Olha a Carreta,

atenta a Cinosura,/ Andrómeda e seu pai, e
o Drago horrendo; / Vê de Cassiopeia a fermosura/ E do Orionte o gesto turbulento;
/ Olha o Cisne morrendo que suspira, / A
Lebre e os Cães, a Nau e a doce Lira.” (C.
X, est. 88).
Muitos de nós havíamos esquecido que a
Carreta era a Ursa Maior, a Cinosura a Ursa
Menor, bem como outras cujos nomes e
formas há muito não recordávamos. Estas
eram já conhecidas dos navegadores, mas à
medida que avançavam para Sul, uma nova
constelação se dava a conhecer – o Cruzeiro do Sul: “Já descoberto tínhamos diante,/
Lá no novo Hemisfério, nova estrela,/ Não
vista de outra gente, que ignorante/ Alguns
tempos esteve incerta dela./ Vimos a parte
menos rutilante,/ E, por falta de estrelas,
menos bela,/ Do Pólo fixo, onde ainda se
não sabe/ Que outra terra comece, ou mar
acabe.” (C. V, est. 14).
Claro que as estâncias aqui citadas nada
nos dizem sobre a beleza poética da explicação, nem sobre os apartes ligados à
astronomia, cujos créditos literários a conferencista não deixou por mãos alheias. De
acordo com as regras clássicas - seguidas
por Virgílio, na Eneida e Homero, na Ilíada
- a narrativa da viagem à Índia não segue
a ordem cronológica, mas começa a meio
da história - “Diversos céus e terras temos
visto” (C.I, est. 51) -, técnica literária designada por “in media res”.
Assim, muito agradou aos presentes,
ter-lhes sido lembrado como Camões apenas no canto V aponta a data da partida das
naus (8/7/1497), sem explicitamente a indicar, mas recorrendo a referências ligadas
aos astros. Foi este firmamento, na altura
geocêntrico, feito de sóis descritos como
eterno lume e luas de meio rosto e rosto
inteiro, que naquela noite fomos observar
através de um telescópio colocado no terraço do edifício.
No início da apresentação, foi-nos dito
“O céu é ainda o mesmo, os nossos olhos é
que não”. Dotados de outras tecnologias, já
não o vemos como os nossos antepassados o
viam, embora nos mantenhamos rendidos à
intemporalidade da sua esfera poética.
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“Tem faltado vontade política para resolver
este importante instrumento de exportação”
O cabeça de lista do PSD/Açores às eleições legislativas nacionais considerou
esta terça-feira (20) que o processo do
concurso internacional para o avião cargueiro que fará as ligações entre os Açores e o continente “comprova a falta de
vontade em resolver um problema que
afeta os açorianos e que tem soluções
prometidas desde 2015”.

P
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ara Paulo Moniz, “este é mais um dos
casos em que o governo da República
finge que resolve e o governo dos Açores finge que está resolvendo”, porquanto
“os dois primeiros concursos foram cancelados, ou porque ficaram vazios, ou porque
os concorrentes não cumpriram com os irrealistas cadernos de encargos “, explicou.

“E, mesmo assim, o terceiro concurso só
deverá ser lançado até ao final deste ano,
ou seja, já depois das eleições, pelo que
ainda haverá que aferir se estes prazos vão
ser efetivamente cumpridos”, adianta o
social democrata.
“Em causa está a incapacidade em avançar com um processo que só tem sofrido
atrasos e recuos, e cujas exigências são cada
vez menores. Foi anunciado que está a ser
feito um diagnóstico do mercado a atualizar
o estudo feito em 2017, e, entretanto, os anos
vão-se passando sem que os açorianos e em
particular, os empresários, possam ter este
importante instrumento de exportação ao
seu dispor”, conclui Paulo Moniz.
Jornal Açores9/MS

Denúncias ambientais nos Açores
aumentaram 33,5% em portal oficial

Os jornais açorianos noticiaram que o
avião da companhia aérea americana
embateu com violência no solo no momento da aterragem e sofreu danos na
sequência do “hard landing”. O voo teve
origem em Nova Iorque e o incidente,
obrigou a que o voo de regresso, agendado para as 9.45 de domingo (18), tivesse sido entretanto cancelado.

no grupo público Açores Global, fotos sobre o estado em que ficou a aeronave depois desta aterragem complicada.
Segundo fonte da companhia, “o voo da
Delta DL 414 de Nova Iorque para Ponta
Delgada (PDL) sofreu um “hard landing”
na chegada a Ponta Delgada. Os passageiros desembarcaram normalmente”.
A mesma fonte refere que “numa inspeção mais cuidada, a aeronave sofreu danos
Boeing 757-251 (WL) está ao ser- e o voo dess dia de Ponta Delgada foi canceviço da Delta desde outubro de lado. Os passageiros vão ser realocados em
2009, tendo já 23 anos, segundo o voos alternativos amanhã [segunda-feira]”.
Açoriano Oriental.
A Delta pede ainda “desculpas por qualquer
Entretanto foram disponibilizadas no inconveniente causado aos seus clientes”.
DN/MS
Facebook, pelo utilizador Miguel Soares,

O
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Apreensão de 131 artigos
contrafeitos em São Miguel

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial de Ponta Delgada, apreendeu 131 artigos contrafeitos
no valor estimado de 7.550 euros, na cidade de Lagoa, ilha de São Miguel.

do e acessórios, expostos à venda numa
festa popular da região, de diversas marcas de renome, presumivelmente contrafeitos, sendo todo o material apreendido.
Foram elaborados três autos de notícia
e identificados uma mulher e um homem,
e acordo com comunicado, duran- de 21 e 46 anos, respetivamente, tendo os
te uma operação de fiscalização de factos sido remetidos para o Tribunal Juâmbito fiscal e aduaneiro, foram dicial da Comarca dos Açores.
AO/MS
detetados diversos artigos têxteis, calça-

D
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Aterragem difícil nos Açores
deixa avião em mau estado

As denúncias ambientais nos Açores aumentaram 33,5% nos primeiros sete meses do ano no portal oficial “Na minha
ilha”, quando comparadas com o período homólogo de 2018, segundo dados a
que a Lusa teve acesso.

D

e acordo com a Direção Regional do
Ambiente dos Açores, este valor traduz um aumento de 59 participações
no portal, que registou 235 denúncias de 01
de janeiro a 31 de julho de 2019 e 176 em
igual período de 2018.
Este espaço foi criado pelo Governo dos
Açores para que os cidadãos possam denunciar ‘online’ situações ambientais com
que são confrontados nas diferentes ilhas.
Aquele departamento governamental refere que as 235 participações efetuadas no
portal “Na minha ilha” até 31 de julho deste
ano são “quase tantas como as efetuadas nesta plataforma em todo o ano de 2018 (238)”.
Na linha SOS Ambiente, nestes sete meses, foram recebidas 148 denúncias (mais
64,4%), o que traduz um aumento de 58
participações (90 em 2018).
As 148 participações efetuadas na linha
SOS Ambiente, no mesmo período, “são
mais do que as efetuadas em todo o ano
de 2018”, se for excluída a Campanha SOS
Cagarro, ainda segundo a mesma fonte.
Para o executivo açoriano, “estes dados
são bastantes significativos e evidenciam

uma cidadania ambiental cada vez mais
ativa”.
A Direção Regional do Ambiente destaca
o facto de a linha SOS Ambiente, em funcionamento desde 01 de janeiro de 2018,
“ter promovido também um aumento das
participações” através do portal “Na minha ilha”, “complementando-o e reforçando-o, sem substituição”.
“Em todo ano de 2017, antes da implementação da linha SOS Ambiente, o portal ‘Na
minha ilha’ registou um total de 212 participações”, de acordo com a Direção Regional.
Segundo a tutela, no portal, com 10 anos,
verifica-se que cerca de metade dos casos
apontados estão relacionadas com o abandono de resíduos e 13% são relativos a conservação da natureza e áreas protegidas.
Outras situações reportadas estão relacionadas com deslizamento de terras, ordenamento do território, eventuais edificações ilegais e rede hidrográfica.
A ilha com maior número de denúncias
é São Miguel, a maior e a mais populosa do
arquipélago.
O tempo de resolução das situações, que
são encaminhadas para os departamentos
competentes do Governo Regional com conhecimento do denunciante, depende da
sua natureza, podendo ir desde quatro até
45 dias, em função da “sua complexidade”.
AO/MS

Câmara da Ribeira Grande regulariza
abastecimento de água em Rabo de Peixe
A Câmara da Ribeira Grande, através da
divisão Ambiente, Serviços Urbanos e
Equipamentos Municipais, deu por concluída a reparação do derrame na rede
de águas na vila de Rabo de Peixe, situação que ao longo dos últimos dias provocou constrangimentos vários no normal
abastecimento de água à população.

O

derrame, “localizado na canada do
Peixoto, entre os reservatórios das
Courelas e da Conceição das Vinhas,
afetou o normal abastecimento de água à
população da vila de Rabo de Peixe, refere
nota publicada na rede social Facebook da
autarquia da Ribeira Grande, que acrescenta
que “concluída a reparação, o abastecimento de água está regularizado”.
AO/MS
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Miguel Albuquerque diz que a regionali- põe-se o cais norte a funcionar e aumenzação dos portos da Madeira foi funda- tamos a oferta para os navios cruzeiro”,
mental para a consolidação do desen- explicou.
volvimento regional e da Autonomia.
Lembrando o papel dos portos no desenpresidente do Governo Regional volvimento da Madeira, Albuquerque con(GR) anunciou, esta terça-feira siderou, contudo, que se o Governo da Re(20), durante um colóquio sobre os pública respeitasse a constituição seguiria o
40 anos da regionalização dos portos da exemplo do Estado espanhol que financia
Madeira, que a Região está a estudar a pos- 75% do transporte de pessoas e bens entre
sibilidade de as obras de requalificação da Canárias e a Espanha Continental.
“Isto é coisa que o Estado não faz”,
infraestrutura serem financiadas por um
criticou, garantindo que a Madeira vai
fundo internacional.
“Em princípio, será financiado por um continuar a lutar, nos quadros nacional
Fundo Internacional. É isso que estamos a e europeu, para não ser prejudicada, nomeadamente na falta de competitividade
estudar”, afirmou o líder do GR.
Para além do aumento em 400 metros para fazer chegar produtos ao mercado.
da pontinha, estão previstas obras de re“Continuaremos a trabalhar no sentido
qualificação na marina.
de que os custos com a ultraperiferia sejam
“Com isto resolve-se três problemas: a compensados”, concluiu.
proteção de toda a frente-mar do Funchal,
JM/MS

O

Governo Regional expressa pesar
pela morte de Emanuel Rodrigues
“O Governo Regional e o seu presidente
vêm testemunhar o seu mais profundo
pesar pela morte de Emanuel Rodrigues,
presidente da Assembleia Regional entre 1976 e 1984 e um dos advogados
mais conhecidos da praça madeirense”,
refere um comunicado enviado ao JM.

N

esta hora, o Executivo madeirense e
o seu presidente, Miguel Albuquerque, vêm endereçar à família enlutada os mais sinceros pêsames e associar-se à sua dor.
Emanuel Rodrigues foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira
(então Assembleia Regional), durante oito
anos, desde 1976, altura em que foi instituída a Autonomia e implantado o primeiro
parlamento madeirense.
O causídico foi ainda deputado à Assem-

bleia Constituinte (1975-1976), que viria a
aprovar a primeira Constituição da República depois do 25 de Abril, tendo sido
eleito deputado, pelo PSD, para o primeiro
parlamento regional, nas eleições de 1976.
Em 1984 abandonou o parlamento madeirense para se dedicar, de forma ativa e
exclusiva, à advocacia.
Emanuel Rodrigues nasceu no dia de Natal, a 25 de dezembro de 1943 (tinha 76 anos)
e morreu vítima de doença prolongada.
“É este Ilustre madeirense que o Governo Regional e o seu presidente (a quem ligavam ao falecido ligações profissionais e
de amizade já de vários anos) pretendem
homenagear, sublinhando a sua gratidão
para com os relevantes serviços prestados
em nome da nossa Região e da Autonomia”, remata a nota.
JM/MS

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

CDU fala de acessibilidades e inclusão:
a falsa mudança
A CDU organizou um debate integrado
nas ‘Segundas Conversas’ que se realizam no Espaço CDU, tendo estado esta
semana em debate os problemas das
pessoas portadoras de deficiência e as
prometidas políticas de inclusão social,
onde usou da palavra Elsa Freitas.

D

epois das muitas promessas de mudança, quer o PSD, quer o PS, nas
suas responsabilidades governativas, no plano autárquico e na governação
regional, criaram descrédito e desconfiança. Muito prometeram e quase tudo ficou
por concretizar.

Nesta iniciativa esteve em debate o muito que está por cumprir quanto ao acesso ao
emprego, nos apoios à educação e formação,
na erradicação de barreiras arquitetónicas.
Sobre a defesa dos interesses e dos direitos das pessoas com deficiência “A sociedade está menos preparada para incluir. Tem,
sobretudo, formas para excluir: nas formas
como as empresas não aplicam o que está
na lei, que aponta deveres de integração de
pessoas com deficiência; nas dificuldades
em ter acesso à garantia de formação capaz
de dar autonomia às pessoas; nos problemas
das barreiras e obstáculos arquitetónicos.”
JM/MS

‘Saúde ao Domicílio’: Calheta
e ADBRAVA sem lista de espera
“Neste momento não temos lista de espera”. Esta foi a resposta do presidente da
Câmara Municipal da Calheta ao balanço
à parceria que o município estabeleceu
com a Associação de Desenvolvimento
da Ribeira Brava (ADBRAVA) no âmbito do
projeto ‘Saúde ao Domicílio’ destinado a
utentes com reduzida mobilidade. Carlos
Teles e Nivalda Gonçalves sublinharam a
concertação de esforços o que permite
segundo estes uma taxa de sucesso elevada garantindo uma resposta aos beneficiários “praticamente imediata”.

D

eclarações e números deixados no
Salão Nobre dos Paços do concelho
onde também estiveram o ainda vice-presidente da edilidade, Nuno Maciel,
e Carlos Bettencourt, vice-presidente da
ADRAMA, outro parceiro neste programa
que disponibilizou 80% do financiamento
de um total de “150 mil euros” gastos em
equipamentos para três concelhos (Calheta,
Ponta do Sol e Ribeira Brava).
A propósito o autarca social-democrata de banho e de rodas e sete andarilhos”,
destacou que já foram entregues “50 ca- num universo de 75 utentes.
DN/MS
mas articuladas, 50 colchões, seis cadeiras
Créditos: DR

Créditos: DR
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Governo estuda possibilidade
de fundo internacional financiar
obras no Porto do Funchal
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Incêndio em hospital francês
causa um morto e oito feridos

Primeiro-ministro italiano demite-se
e ataca Salvini
Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, perder tempo prejudica o país”, referiu, num
demitiu-se, esta terça-feira (20).
comunicado divulgado pelo partido.
A coligação foi formada há apenas 14
anúncio da demissão do primeimeses. Num discurso ao Senado, esta terro-ministro surge na sequência
ça-feira (20), Conte disse que Salvini estava
de um forte ataque ao parceiro de
“à procura de um pretexto para regressar às
coligação, Matteo Salvini. Conte acusou
urnas” depois do sucesso que o partido teve
Salvini de ser um “irresponsável” por ter nas eleições europeias. A Liga foi o partido
lançado o país numa crise por “interesses italiano mais votado, com 34% dos votos.
partidários e pessoais”.
Num discurso duro e assertivo, o priMatteo Salvini, líder da Liga, vice-presi- meiro-ministro cessante responsabiliza
dente e ministro do Interior, tinha manifes- Salvini pelo fim do governo “que acaba
tado a intenção de abandonar a coligação e aqui”. “Aproveito esta oportunidade para
pedir eleições antecipadas, dadas as diver- anunciar que apresentarei a minha renúngências em várias questões. “Demasiados cia como chefe de governo ao presidente
‘nãos’ prejudicam a Itália, que precisa voltar da república”, anunciou.
JN/MS
a crescer e voltar a votar rapidamente. Quem

O
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Crise

Uma pessoa morreu e oito ficaram feri- rem ao prédio de dez andares. Quatro dos
das na madrugada de quinta-feira (22) feridos são bombeiros.
num incêndio de um anexo do hospital
Apesar da violência do fogo e da sua
Henri-Mondor de Créteil, em Paris.
proximidade, a unidade de saúde não foi
afetada na sua atividade e não foi necessávítima mortal, uma mulher, foi en- rio deslocar os doentes.
contrada num elevador, explicou
As causas do incidente que obrigou a
à rádio France Info uma fonte dos mobilizar cerca de 100 bombeiros são ainbombeiros, que resgataram várias pessoas da desconhecidas.
JN/MS
pelas escadas que montaram para acede-

A

Caso

Pombal

A

Igreja Matriz de Pombal, no distrito
de Leiria, não chegou para acolher
todos os que quiseram assistir às
cerimónias fúnebres de Carlos Silva e Rita
Antunes, de 34 e 32 anos. Muitos tiveram
que ficar no adro da igreja, segundo o jor-

nal online do Luxemburgo Lux24.
O casal, natural da aldeia de Pousios,
no concelho de Pombal, foi vítima de um
choque em cadeia, que ocorreu cerca as 6
horas da manhã de domingo, em Santenay
(Loir-et-Cher), na A-10, autoestrada que
liga Paris a Bordéus.
Carlos e Rita deixam uma filha de 15 meses,
que seguia na viatura e não sofreu ferimentos. Por precaução, a criança foi transportada
para o hospital Clocheville, em Tours.
JN/MS

Portuguesa dada como desaparecida
em Barcelona fugiu do ex-namorado
Margarida Simões, a jovem de 24 anos
dada como desaparecida desde segunda-feira, em Barcelona, regressou esta
quarta-feira (21) à casa da mãe, no Seixal, depois de fugir do ex-namorado.

A
Créditos: DR

Centenas de pessoas estiveram presentes,
na tarde desta quarta-feira (21), em Pombal, no funeral do jovem casal de portugueses emigrantes no Luxemburgo, que morreram no domingo (18) após um acidente
de viação numa autoestrada em França.

Créditos: DR

Centenas de pessoas no funeral do
casal português morto em acidente

mãe alertou as autoridades e o caso
está agora a ser investigado pela
Unidade Nacional de Combate ao
Terrorismo (UNCT) da PJ por suspeitas de
sequestro.
Margarida Simões encontra-se na noite
desta quarta-feira (21) em observação no
Hospital Garcia de Orta, onde permanecia
pelas 22.30 horas. Só depois de sair é que
vai falar com os inspetores da UNCT.
A jovem seixalense terá sido raptada
pelo ex-companheiro e mantida em cativeiro sob ameaça de morte em casa deste

durante três dias. Até ao momento não são
conhecidas detenções.
A jovem não era vista desde o final da tarde
de segunda-feira (19), em Sant Pere de Ribes,
na zona de Barcelona, perto do castelo.
“A Margarida foi localizada em Portugal, na casa de um familiar. Obrigado pela
colaboração”, lê-se num comunicado dos
Mossos d’Esquadra no Twitter, sem mais
esclarecimentos sobre o caso.
As autoridades espanholas tinham lançado um apelo para que quem tivesse informações sobre a jovem contactasse o
112. Ao JN, fonte da Secretaria de Estado
das Comunidades tinha garantido que “o
Ministério dos Negócios Estrangeiros não
recebeu qualquer pedido de apoio a propósito da situação desta cidadã”.
JN/MS
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Trump diz que resposta da Dinamarca
sobre Gronelândia foi “horrível”
O presidente dos Estados Unidos da
“Estou obviamente contrariada e surAmérica criticou esta quarta-feira (21) o preendida com o cancelamento da visita de
tom “horrível” das declarações da pri- estado do Presidente dos EUA”, disse Mette
meira-ministra da Dinamarca, que consi- Fredriksen em conferência de imprensa.
derou que a intenção de Donald Trump de
Mas “a Dinamarca e os Estados Unidos
comprar a Gronelândia era um “absurdo”.
não estão em crise”, acrescentou, salienAchei que a declaração da primeira- tando que o convite do reino escandinavo
-ministra sobre a ideia ser um ‘ab- “permanece válido”.
surdo’ era horrível, bastava dizer que
A Casa Branca anunciou terça-feira (20)
não estão interessados, foi inapropriado”, à noite que a visita de Donald Trump à Didisse o presidente norte-americano no namarca, agendada para os dias 02 e 03 de
relvado dos jardins da Casa Branca: “Eles setembro, tinha sido cancelada.
não podem dizer que é um absurdo”,
Na semana passada, a imprensa dos EUA
acrescentou Donald Trump.
revelou que Donald Trump tinha pergun“Não podem tratar os EUA como nos trata- tado sobre a possibilidade de os Estados
ram quando Obama era Presidente. Foi uma Unidos comprarem a Gronelândia, um
má maneira. Podiam simplesmente ter dito vasto território autónomo dinamarquês
que não”, acrescentou o Presidente norte-a- com cerca de 56.000 habitantes.
mericano, lembrando que a ideia de comprar
Trump, em seguida, colocou uma séa Gronelândia não é uma novidade.
rie de mensagens na rede social Twitter a
“Harry Truman teve a ideia, eu tive a confirmar o seu interesse na ilha gelada do
ideia, outros tiveram a ideia, mas o tema está Ártico, desencadeando uma série de reapresente desde o princípio de 1900, era uma ções, entre indignação e estupefação, na
boa ideia porque a Dinamarca está a perder Groenlândia e na Dinamarca.
700 milhões de dólares por ano com a GroA própria chefe do Governo dinamarnelândia, e isso não lhes faz bem nenhum, quês qualificou a ideia do Presidente dos
mas bastava dizerem que não [à proposta de EUA como “absurda”.
compra do território], e não dizer que era
Esta quarta-feira (21), Donald Trump
uma ideia absurda, porque ela não está a fa- afirmou que “a Dinamarca é um país muilar comigo, está a falar com os EUA, e não se to especial, com pessoas incríveis”.
fala com os EUA dessa maneira, pelo menos
Porém, “com os comentários da primeicomigo [na Presidência], concluiu Trump.
ra-ministra [da Dinamarca], Mette FredeAs declarações de Trump surgiram em riksen, de que não teria interesse em disresposta aos comentários da primeira- cutir a compra da Gronelândia, vou adiar
-ministra da Dinamarca, que se mostrou a nossa reunião programada para daqui
“contrariada” com o cancelamento da vi- a duas semanas para outro momento”,
sita de Trump ao seu país, mas rejeitou a anunciou o Presidente norte-americano.
ideia de uma crise entre os dois países.
A casa real dinamarquesa, que fez o

Créditos: DR

“

convite para a visita de Trump, expressou
“surpresa” no anúncio do cancelamento
da sua viagem.
A Comissão Europeia já manifestou o
seu apoio à recusa dos governos da Dinamarca e da Gronelândia na venda desta
região autónoma aos Estados Unidos.
“A Comissão defende na totalidade e

apoia a posição que foi expressa, tanto pela
primeira-ministra da Dinamarca [Mette
Frederiksen], como pelo governo da Gronelândia”, afirmou a porta-voz do executivo
comunitário Natasha Bertaud, na conferência de imprensa diária daquela instituição,
em Bruxelas, quando questionada sobre as
notícias conhecidas esta quarta-feira (21).
JN/MS
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Moçambique vai receber
próxima cimeira da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral

ÁFRICA

O Presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, anunciou terça-feira (20) que
Moçambique vai receber e organizar a
próxima cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
recebendo o testemunho da Tanzânia,
onde decorreu a 39ª reunião.

Créditos: DR

N
ONU proíbe venda de elefantes selvagens de África
para jardins zoológicos e parques de diversão

U

ma larga maioria de países decidiu
limitar rigorosamente as vendas de
elefantes selvagens de África a compradores que mantenham os animais no
ambiente natural, sendo proibida a captura
para estruturas de manutenção em cativeiro, o que inclui jardins zoológicos ou parques de diversões, prática que os defensores da causa animal consideram cruel.
A proposta, que obteve 46 votos a favor,
18 contra e 19 abstenções, foi alcançada
numa das duas comissões e com a maioria
de dois terços necessária para ser aprovada. A sessão plenária, marcada para 28 de
agosto, na sessão de encerramento da conferência CITES sobre espécies ameaçadas,
terá que aprovar também aquela proposta.
“Esta decisão vai salvar um número importante de elefantes arrancados às manadas
em natureza e obrigados a viver em cativeiro
em zoos e em condições medíocres”, congratulou-se Iris Ho, do grupo de proteção
animal Humane Society International (HSI),
em Washington, citada em comunicado.
A venda de elefantes da África Ocidental, do Centro e do Leste, há muito entre as
espécies protegidas, foi já proibida, ao con-

trário dos elefantes da África Austral, menos
ameaçados. O Zimbabué capturou e vendeu
mais de 100 crias de elefantes a zoos chineses desde 2012, de acordo com o HSI.
“Esta decisão preliminar afirma fortemente que os elefantes não pertencem à
indústria dos divertimentos”, reagiu, também em comunicado, Cassandra Koenen,
responsável pela fauna selvagem na Sociedade Mundial de Proteção de Animais
(WSPA, sigla em inglês). “É um passo considerável no bom sentido”,acrescentou. O
elefante africano passou de vários milhões
de exemplares em meados do século XX
para cerca de 400.000 em 2015.
Este é o primeiro voto da conferência CITES, da ONU, sobre espécies ameaçadas,
que começou no sábado (17) e vai decorrer
até 28 de julho, em Genebra, na Suíça.
Milhares de delegados – responsáveis
políticos e peritos em conservação – oriundos de 183 países-signatários e a UE vão
debater 56 propostas para alterar o grau de
proteção concedido aos animais e às plantas selvagens.
Criada há mais de 40 anos, a CITES estabelece as regras do comércio internacional
de mais de 35 mil espécies de fauna e de flora selvagens, através de um mecanismo que
permite impor sanções aos países que não
respeitem as regras. Esta reunião acontece
após a publicação, em maio, de um relatório
da ONU que indicava um risco imediato de
extinção para um milhão de espécies.
ObservadorMS O antigo ministro dos Transportes de
Angola, Augusto Tomás, foi condenado
a 14 anos de prisão maior e 18 meses de
multa, o cúmulo jurídico de quatro crimes, incluindo peculato.

Ex-ministro angolano condenado
a 14 anos de prisão maior

Créditos: DR

A Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (CITES)
deu, no domingo passado (18), um passo importante para a proibição da venda
de elefantes selvagens a jardins zoológicos, uma “vitória histórica” saudada
pelos ecologistas.

Mulher de 110 anos espancada até à
morte por suspeitas de feitiçaria
Uma mulher angolana, com 110 anos, foi
espancada até à morte por dois vizinhos
que a acusavam de feitiçaria, na província do Huambo.

E

m declarações à agência Lusa, o porta-voz da Polícia na província do
Huambo, intendente Martinho Satita,
disse que o incidente ocorreu no domingo
(18), na comuna de Calima, e foi protagonizado por dois vizinhos da vítima, de 22 e 56
anos, que já se encontram detidos.
“Supostamente na aldeia lá do bairro vão
ocorrendo determinadas mortes, que eles
consideram ser de autoria da senhora, sob
crença ao feiticismo, creem que a senhora
é que é causadora dessas mortes”, explicou
o porta-voz da Polícia no Huambo, no planalto central angolano.
Segundo Martinho Satita, está aberto um
processo de investigação, para se apurarem
se existem mais envolvidos.
“Coisas de feitiço não se explicam, crença ao feiticismo é crença ao feiticismo.
Agora, do ponto de vista policial, isto não

um discurso realizado na cerimónia de encerramento da 39ª cimeira, Filipe Jacinto Nyusi agradeceu a
confiança e garantiu estar preparado para
organizar a próxima cimeira, convidando
os seus homólogos dos restantes 15 países
que integram a SADC a estarem presentes
em Maputo.
“Sejam bem-vindos à 40ª cimeira dos
chefes de Estado e de Governo, em Maputo”, afirmou, acrescentando querer resolver alguns dos temas que ficaram sem
conclusão nesta cimeira, como “a transformação do fórum parlamentar em parlamento regional”, disse na sua intervenção
no Centro de Convenções Internacionais
Julius Nyerere, onde decorreu o encerramento da cimeira da Tanzânia.
O presidente moçambicano elogiou o
sucesso dos trabalhos da cimeira, atribuindo-o “aos peritos e outros técnicos, que
prepararam as matérias a serem discutidas
e propuseram consensos para o desenvolvimento da região”.
Filipe Jacinto Nyusi também agradeceu
aos Estados membros da SADC o apoio e
solidariedade “para minorar o sofrimento e drama humanitário” provocados pela
passagem dos ciclones Idaí e Kenneth no
centro e norte de Moçambique e o facto de
terem testemunhado a assinatura do acor-

do de paz e reconciliação com a Renamo.
Através do Twitter, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal felicitou
Moçambique por ter sido eleito para organizar a próxima cimeira da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral (SADC).
“Felicitamos a República de Moçambique, que acaba de ser eleita para presidir,
em 2020-21, à Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral”, refere o ministério numa mensagem divulgada através da rede social.
A 39ª cimeira da SADC juntou chefes de
Estado e de Governo de 16 países – Angola, Moçambique, África do Sul, Botsuana,
Comoros, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Maurícia,
Namíbia, Esuatíni (antiga Suazilândia),
Tanzânia, Zâmbia, Zimbabué e Seicheles —
para debater o desenvolvimento regional.
Iniciada no sábado (17) em Dar es Salam,
a reunião foi dedicada ao tema “a Criação
de um Ambiente Propício para o Desenvolvimento Industrial Inclusivo e Sustentável,
Incremento do Comércio Intrarregional e
Criação de Oportunidades de Emprego”.
Segundo um comunicado da presidência
de Moçambique, a cimeira visava “passar
em revista a transformação do fórum parlamentar da SADC em parlamento, assim
como a operacionalização do fundo de desenvolvimento regional da SADC”.
Em discussão estiveram ainda os progressos registados no processo de integração regional, o grau de implementação da
estratégia e roteiro para a industrialização
da SADC.
Sapo/MS

diz muito. O que diz é o facto de esta crença
ter produzido ofensas corporais que terminaram com a morte da anciã e isto é assunto já de polícia, daí termos intervindo e os
dois cidadãos já foram presentes ao Ministério Público”, realçou.
Segundo o responsável policial, “basta
que se seja velho no bairro” e é-se acusado
de prática de feitiçaria. “Há um pouco esta
tendência nalgumas comunidades”, disse.
Martinho Satita referiu que um ou outro
caso vai ocorrendo também em outros municípios da região, “embora nem todos eles
terminem em mortes”.
“Temos tido alguns registos essencialmente nos municípios do Bailundo, Cachiungo, Tchinjenje. Não muitos casos,
nem com muita frequência, mas um pouco
pela maioria dos municípios do Huambo,
de quando em quando, vamos tendo casos
de ofensas corporais motivadas por crença
ao feiticismo”, frisou Martinho Satita.
“Este caso não é de todo isolado, porque
este ano não é o primeiro”, acrescentou.
JN/MS
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m causa está o caso sobre o desvio
financeiro no Conselho Nacional de
Carregadores, tutelado pelo Ministério dos Transportes de Angola, no qual são
corréus antigos administradores daquele
instituto do Estado angolano.
Na leitura do acórdão do julgamento iniciado em 31 de maio, o juiz Joel Leonardo
decidiu condenar Augusto da Silva Tomás,
ministro dos Transportes de Angola entre
2008 e 2017, por um crime de peculato, na
pena de 13 anos, um ano e seis meses de
prisão pelo crime de violação das normas
de execução do plano de orçamento sob
forma continuada, um ano e seis meses de
prisão e 18 meses de multa a razão diária de
120 kwanzas, pelo crime de abuso de poder
sob forma continuada, três anos de prisão,
pelo crime de participação económica.
Augusto Tomás foi absolvido dos crimes
de branqueamento de capitais, associação
criminosa e de crime de participação em
negócio, por falta de provas.
O tribunal julgou ainda os réus Manuel
Paulo, à época diretor-geral do CNC, condenado a 10 anos de prisão maior e 18 meses
de multa, Isabel Bragança, antiga diretora-adjunta financeira, condenada a 12 anos
de prisão e 18 meses de multa, Rui Moita,

ex-diretor para a área técnica do CNC, condenado a 10 anos de prisão e 18 meses de
multa, e Eurico da Silva, técnico do CNC,
condenado a pena de dois anos de prisão e
multa 300 dias a razão diária de 120 kwanzas, sob pena suspensa por um período de
dois anos.
Os réus Manuel Paulo, Isabel Bragança, Rui Moita e Eurico da Silva, condenados pelos crimes de peculato, violação das
normas de execução e plano e orçamento,
abuso de poder na forma continuada e recebimento indevido de vantagens na forma continuada, foram absolvidos dos crimes de associação criminosa, compulsão e
branqueamento de capitais por insuficiência de provas.
Segundo o acórdão, ficou provado que
os réus retiraram para si e para terceiros
dinheiros públicos em kwanzas, dólares
e euros, fixados nos seguintes montantes: Augusto Tomás (1.501.173.202 kwanzas, 40.557.126 dólares, 13.857.804 euros),
Isabel Bragança (34.154.893 kwanzas,
110.493 dólares e 267.500 euros), Rui Moita (5.550.000 kwanzas, 37.000 dólares e
1.000 euros), Manuel Paulo (7.215.400,00
kwanzas, 32.100 dólares e 8.000 euros).
“Todos os réus dos presentes autos, nomeadamente Augusto Tomás, Isabel Bragança, Rui Moita, Manuel Paulo, Eurico da
Silva e mais indivíduos prófugos, com os
seus comportamentos, tinham o objetivo
comum de se apoderarem de dinheiros públicos”, referiu o juiz.
As defesas de três dos quatro réus, à exceção de Eurico da Silva, recorreram da
sentença, inconformados com as penas
atribuídas, consideradas injustas.
Os recursos interpostos foram admitidos
pelo juiz, “por serem legítimos e tempestivos”,
com efeito suspensivo, entretanto, quanto à
definição da situação carcerária dos réus.
Joel Leonardo decidiu que para o réu Augusto Tomás, o único que se encontra em
prisão preventiva, a mesma se mantém,
bem como para os restantes, que respondiam sob o termo de identidade e residência.
EN/MS
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Governadores de estados brasileiros da
Amazónia criticam política de Bolsonaro
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Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazónia Legal, do qual fazem parte nove
dos 27 estados brasileiros, defende que
estas contribuições permitem financiar a
preservação da floresta Amazónia e, num
texto publicado no domingo (18), propõem
“dialogar diretamente” com os países que
financiam o Fundo Amazónia.
“O bloco amazónico lamenta que as posições do Governo brasileiro tenham provocado a suspensão dos recursos. Nós,
governadores da Amazónia Legal, somos
defensores incondicionais do Fundo Amazónia”, refere a nota, assinada em nome
do governador do Amapá, Waldez Góes,
do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
presidente do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável da Amazónia Legal.
Na nota, o consórcio diz ser “radicalmente contra qualquer prática ilegal de
atividades económicas na região” e refere
que os governadores contactaram o Governo federal brasileiro e as embaixadas dos
países financiadores no sentido de iniciar
conversas multilaterais com Estados estrangeiros.
Os governadores defendem também a
criação de uma instituição regional, o Banco da Amazónia, que se encarregaria da
gestão financeira do fundo, substituindo o
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES).
Criado em 2008, o Fundo Amazónia é
mantido, maioritariamente, com doações
da Noruega e Alemanha, e é gerido pelo
BNDES.
A captação de recursos para o Fundo
Amazónia é condicionada pela redução das
emissões de gases de efeito estufa oriundas
da desflorestação, calculados por um comité técnico, ou seja, é preciso comprovar
a redução da desflorestação na Amazónia
para viabilizar a captação de verbas.
Na semana passada, Alemanha e Norue-

ga suspenderam o envio de verbas para o
Fundo Amazónia, justificando a decisão
com o aumento da desflorestação daquela
que é a maior floresta tropical do mundo.
A ministra alemã do Ambiente, Svenja
Schulze, anunciou no passado dia 10, em
entrevista ao jornal alemão Tagesspiegel,
a suspensão do financiamento de projetos
para a proteção da floresta e da biodiversidade na Amazónia, no valor de 35 milhões
de euros, devido ao aumento da desflorestação na região.
“Apoiamos a região amazónica para
que haja muito menos desflorestação. Se
o Presidente [Bolsonaro] não quer isso por
agora, então precisamos de conversar. Eu
não posso simplesmente continuar a dar
dinheiro enquanto continuam a desflorestar”, acrescentou a ministra ao jornal alemão Deutsche Welle.
Da mesma forma, também a Noruega
bloqueou a transferência de 30 milhões
de euros para o Fundo Amazónia, considerando que Brasília “já não quer parar a
desflorestação” e acusa-a de ter “rompido
o acordo”.
“O Brasil rompeu o acordo com a Noruega e com a Alemanha desde que suspendeu
o conselho de administração e o comité
técnico do Fundo Amazónia”, afirmou o
ministro do Meio Ambiente da Noruega,
Ola Elvestuen, ao jornal norueguês Dagens
Naeringsliv (DN), também durante a semana passada.
Desde que foi criado, em 2008, o fundo
recebeu 828 milhões de euros oriundos da
Noruega.
As recentes divulgações do Instituto
Nacional de Pesquisa Espaciais brasileiro
apontam que a desflorestação da Amazónia
cresceu 88% em junho e 278% em julho,
comparativamente com o mesmo período do ano passado. No entanto, o Governo
brasileiro nega esses dados.
A Amazónia é a maior floresta tropical do
mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de
cinco milhões e meio de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru,
Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia,
Guiana, Suriname e Guiana Francesa (território pertencente à França).
JN/MS

Sequestrador abatido a tiro

por elementos do BOPE e reféns libertados
Todos os reféns foram libertados, esta rista, foram resgatados sem ferimentos.
terça-feira (20), do interior de um autoO Batalhão de Operações da Polícias Especarro que esteve sob sequestro na pon- ciais (BOPE), polícia de elite do Rio de Janeite Rio de Janeiro - Niterói. O sequestra- ro, esteve a liderar as negociações no local.
dor foi atingido a tiro por elementos do
O incidente ocorreu cerca das 6 horas loBOPE.
cais (10 horas em Portugal continental) e o
s autoridades confirmaram que o assaltante ter-se-á apresentado como elesuspeito saiu do autocarro e foi ba- mento da polícia militar quando ordenou a
leado às 9.04 horas locais (13.04 hoparagem do autocarro, que seguia no sentiras em Portugal continental), por atiradodo Niterói - Rio de Janeiro.
res de elite. O suspeito foi ainda assistido,
O trânsito na ponte, uma via importansem sucesso, por médicos no local.
te
de ligação da baixada fluminense com
Durante as três horas de negociações, o
a
cidade
do Rio de Janeiro, foi totalmente
coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia
fechado,
mas após o fim do sequestro já foi
Militar, informou que além de uma arma de
fogo, o autor do crime possuía uma arma de parcialmente reaberto à circulação.
O autocarro sequestrado provocou um
choque e um recipiente com gasolina. Após
o fim do sequestro, as autoridades disseram grande constrangimento de trânsito naquele que é um dos principais acessos da cique o suspeito usou uma arma de brincar.
Ainda não há informações detalhadas so- dade brasileira, sobre a baía de Guanabara,
bre a motivação do sequestrador, mas todos que tem já vários problemas de mobilidade.
os ocupantes do veículo, incluindo o motoJN/MS
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“Vamos examinar
Lei de Abuso de Autoridade
com muita atenção”
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira (19) em Marília, que vai estudar
a Lei de Abuso de Autoridade para encaminhar eventuais vetos ao presidente Jair
Bolsonaro (PSL). “Sabemos (de) alguns
receios em relação a esse recente projeto aprovado de abuso de autoridade,
nós vamos examinar com muita atenção,
com muito cuidado, com muito respeito
para encaminhar ao presidente eventuais
sugestões de veto”, disse Moro.

O
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Os governadores dos estados brasileiros da Amazónia criticaram as iniciativas
do Governo do Presidente Jair Bolsonaro, que levaram Noruega e Alemanha a
suspender as suas contribuições para
o Fundo Amazónia, noticiou terça-feira
(20) a agência France-Presse.
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ex-juiz da Lava Jato, que defendeu a
destinação de mais recursos à Justiça e Segurança Pública, para implementar as políticas pretendidas pela pasta,
destacou a redução dos crimes de homicídio a nível nacional, no índice de 20%. Ele
creditou essa redução a medidas implantadas pelos Estados e municípios, mas também ao governo federal, em menor escala.
“Não existiam estatísticas, agora temos e os
números comprovam redução de 20% nos
crimes de homicídios. Com relação a preservação da vida humana isso é muito significativo”, afirmou.
O ministro destacou também que, em re-

lação ao projeto anticrime, há o empenho
dos deputados para aprovação do projeto,
mas que ele depende do encaminhamento
das votações, conforme o rito do parlamento.
Moro chegou em Marília por volta das
16h30, depois de visitar Bauru, onde iniciou a visita à região. Nas duas cidades ele
conheceu a central de monitoramento, que
funciona em parceria com a Polícia Militar.
Após conhecer a estrutura de Marília, com
detalhes sobre como trabalham os policiais
por meio da função delegada (parceria entre o município e a Polícia Militar), o ministro e comitiva de deputados e senador
foram até o auditório da prefeitura.
Após o pronunciamento na prefeitura de
Marília, a comitiva formada pelo ministro
Moro, prefeito de Marília, Daniel Alonso
(PSDB), deputados Capitão Augusto, Cezinha do Madureira e Coronel Tadeu, além
do senador Major Olímpio, seguiram para
Unimar (Universidade de Marília), onde o
ministro Moro apresentou detalhes da Lei
Anticrime, na abertura da XXVI Semana
Internacional de Direito.
JN/MS

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30

domingo das 09h30 às 10h30

sexta das 18h00 às 19h00

domingo das 12h00 às 13h00

domingo das 17h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 19h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

sábado das 19h00 às 20h00

sábado das 20h00 às 21h00

Espaço
domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

terça das 17h00 às 19h00

domingo
quinta das
das18h30
09h30
àsàs
09h00
10h30
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das 13h00 às 17h00
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das 13h00 às 17h00
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O regresso dos três grandes às vitórias
Inês Barbosa
Opinião

A segunda jornada da nova época iniciou-se com a vitória do Famalicão, por 1-0,
sobre o Rio Ave. Este regresso à I Liga
tem sido, até ver, uma agradável surpresa
para a equipa e adeptos famalicenses. Já
em relação à estreia dos vilacondenses
não podemos dizer o mesmo.

O

Famalicão jogou sem medos frente a
um Rio Ave expectante e pouco reativo - quando o fizeram ainda conquistaram um penalti, desperdiçado por
Filipe Augusto.
O golo surgiu mesmo da equipa adversária e com assinatura de um “herói” improvável: Patrick.
Quem se estreou (e bem) nas vitórias foi o
Moreirense: Fábio Abreu, aos 8’, Bilel Aouacheria, aos 22’ e Luther Singh aos 72’ selaram o 3-0
sobre um Gil Vicente incapaz de dar resposta.
No Jamor jogou-se o Belenenses - Benfica,
que terminou com a vitória dos encarnados por
duas bolas a zero. Apesar de terem tido várias
oportunidades para marcar, esta foi uma vitória
sofrida até ao último minuto, muito por culpa
da fraca finalização dos avançados.
Nos primeiros 15 minutos de partida as
águias registavam apenas 47% de posse de
bola frente a um Belenenses muito eficaz nos
passes. Antes do intervalo só Vlachodimos
conseguiu impedir, com uma enorme defesa, um golo quase certo de Kikas.

O marcador foi aberto por Rafa, aos 59
minutos, num remate forte e sem hipóteses
para Koffi. Apesar de estar em desvantagem,
a equipa de Silas não se deu por vencida e esteve muito perto de chegar ao empate, aos 78
minutos, por Nico Veléz.
As dúvidas só se desfizeram nos descontos, quando Pizzi rematou rasteiro após assistência de Rafa - a cereja no topo do bolo
deste grande jogo do extremo encarnado,
que foi um dos jogadores mais importantes e
decisivos na vitória encarnada.
Antes disso, aos 84 minutos, já Seferovic
tinha visto um golo ser anulado por estar em
posição irregular.
Na cidade Invicta o dragão parece ter regressado em força. Decididos a “vingar” a
derrota da primeira jornada, os azuis e brancos “vieram com tudo” para cima dos setubalenses e arrecadaram uma goleada.
Se havia quem desconfiasse das capacidades de Zé Luís, bem que teve de engolir
muitos sapos durante esta partida - o cabo-verdiano fez um hat-trick (11’, 20’ e 63’) e
até marcou de pé direito.
Poucas foram as vezes que o Vitória de
Setúbal incomodou a equipa portista, mas
quando o fez deu sempre de caras com Marchesín, também ele a justificar a aposta de
Sérgio Conceição.
Luis Díaz fechou as contas da goleada aos 64’,
após uma boa recuperação de bola de Zé Luís,
ainda no meio campo setubalense. Apanhou a
defesa do Setúbal desfalcada, meteu um passe
em profundidade para Marega e este, na cara do
golo, ofereceu a oportunidade a Luis Díaz.

As pazes com os adeptos portistas estão,
assim, feitas!
Também o Desportivo das Aves conseguiu
a sua primeira vitória esta época - ganhou
3-1 ao Marítimo. Rúben Macedo (5’), Mehrdad Mohammadi (44’, penalidade) e Welinton Júnior (50’) foram os autores dos golos
avenses, enquanto que Jhon Cley reduziu a
desvantagem aos 38’. O Aves é, neste momento, sétimo classificado com três pontos,
enquanto que o Marítimo ocupa a 14ª posição, com apenas um ponto ganho com o empate frente aos leões.
Por falar em leões: a equipa de Marcel Keizer também regressou às vitórias, desta feita
no Estádio de Alvalade, onde entraram com
a garra necessária para contrariar a maré
de azar que tem vindo a atravessar o clube. Logo aos cinco minutos, Bruno Fernandes rematou e causou sérias dificuldades ao
guarda-redes Matheus.
Passados dez minutos houve nova oportunidade, desta vez por cabeceamento de Coates.
Matheus estava atento, aliviou, Coates voltou
a atirar na recarga e Bruno Viana cortou.
Os adeptos sportinguistas tiveram de esperar apenas um minuto para poderem gritar
golo: Depois de assistência de Luiz Phellype,
Wendel atirou para o segundo poste e não
deu quaisquer hipóteses de defesa ao guarda-redes brasileiro.
Foi apenas aos 26 minutos que surgiu a primeira situação de perigo por parte da equipa
de Ricardo Sá Pinto, depois de Ricardo Horta
assistir Fransérgio, que rematou ao primeiro
poste. Apesar do remate ter saído ao lado, não

passou longe da baliza de Renan Ribeiro.
Ainda antes do intervalo Bruno Fernandes
roubou a bola a Claudemir, arrancou e com
um verdadeiro tiro fez o segundo em Alvalade.
Os arsenalistas cresceram mais na segunda parte e foram ganhando mais espaço no
jogo, chegando mesmo a reduzir a desvantagem, por Wilson Eduardo, aos 73’. O resultado manteve-se, no entanto, inalterado
até ao final da partida e, assim, os leões somaram os primeiros três pontos desta época.
Menos sorte para o Paços de Ferreira que
viu o Santa Clara abrir as portas do Estádio
da Capital do Móvel e voltar a fechá-las com
uma vitória no bolso. Thiago Santana, aos
17’, fez o único golo da partida.
Em Guimarães os vitorianos já se preparavam para fazer a festa quando, aos 94’, Lucas,
defesa boavisteiro, marcou o golo do empate.
Este foi o jogo de estreia dos minhotos na
Liga e que, sem dúvida, devia ter acabado
com vitória caseira.
Aos 16 minutos, Tapsoba fez um passe em
profundidade para Davidson, que recebeu
de peito e rematou de primeira. Uma bela
execução do extremo vitoriano que terminou num verdadeiro golaço. D. Afonso Henriques está orgulhoso, meus caros!
No fecho desta jornada jogou-se o Tondela
- Portimonense que terminou com a vitória
dos visitantes. A estratégia de António Folha
resultou - Boa Morte, aos 36’, e Castilho, aos
45’, marcaram os golos algarvios e Richard
marcou, aos 84’, pelos tondelenses.
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Boavista empata em Guimarães
com golo nos descontos
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Sporting estreia-se a ganhar
e impõe primeira derrota ao Braga
O Sporting somou no passado domingo
(18) a primeira vitória na época 2019/20,
ao bater o Sporting de Braga, por 2-1,
num jogo da segunda jornada da Liga,
em Alvalade.

N

um embate entre duas equipas em
absoluto contraste - leões sem ganhar e bracarenses só com vitórias
-, o Sporting acabou por ter mais eficácia
perante um adversário que complicou bastante a missão da equipa de Marcel Keizer e
que chegou a justificar um outro resultado
em Lisboa que não a derrota. Os golos de
Wendel e Bruno Fernandes ditaram a diferença, com Wilson Eduardo a reduzir já na
etapa complementar.
As deceções da Supertaça (5-0 com o
Benfica) e da jornada inaugural (empate 1-1
com o Marítimo) pareciam ter ficado para
trás, com a boa entrada na partida: desinibida, dinâmica e confiante, a formação leonina queria afugentar o momento menos
bom e conseguiu-o logo aos 16 minutos.
Depois dos primeiros avisos de Bruno Fernandes (5) e Coates (15), Wendel inaugurou
o marcador após uma boa combinação com
Luiz Phellype na área bracarense.
Durante os primeiros 20 minutos, o
Sporting mostrou a sua melhor face, mas
a vantagem acabou por inverter o rumo
dos acontecimentos. O Braga de Ricardo
Sá Pinto despertou, acertou as marcações e
começou a assumir o domínio, criando várias oportunidades, mas a falta de eficácia e
a atenção do guarda-redes Renan evitaram
várias vezes o golo do empate.
E foi em contraciclo que o inevitável
Bruno Fernandes assinou o 2-0 para o
Sporting aos 44 minutos. Um erro indivi-

dual de Claudemir ditou o golo do médio
leonino, ao perder a bola já perto da área,
com o internacional português a contornar
bem a oposição de Bruno Viana e a fuzilar
de pé esquerdo a baliza minhota já em cima
do intervalo.
No segundo tempo, os bracarenses não
abdicaram de lutar e intensificaram o seu
domínio territorial, com o Sporting a adotar sem pruridos uma postura mais expectante e pragmática, procurando transições
rápidas. Todavia, a desinspiração de Diaby
e Raphinha proporcionavam pouco suporte
a Luiz Phellype ou mesmo Bruno Fernandes.
Já o Braga, depois de dez golos em três
encontros, nunca foi capaz de mostrar a
concentração e a capacidade de finalização
que exibiu com o Brondby e Moreirense e
só por isso não deu uma réplica maior aos
anfitriões.
Ainda assim, o angolano Wilson Eduardo voltou a comprovar a sua veia goleadora
contra o clube no qual fez a sua formação,
apontando o 2-1 aos 74 minutos numa recarga a um remate ao poste de Ricardo
Horta. Foi o sexto golo do extremo em jogos contra o Sporting e teve o condão de
relançar a discussão do resultado.
Nos derradeiros minutos, já com Paulinho e Galeno em campo, o Braga tentou
carregar em busca da igualdade, enquanto
Marcel Keizer, que já havia colocado Neto
para reforçar a defesa, procurou arrefecer
o ritmo de jogo com as entradas de Vietto
e Eduardo. Muitas mudanças, mas o resultado não mais mudou: 2-1 final para o
Sporting, que soma agora quatro pontos e
ultrapassa o Braga, com três, na classificação da Liga.
JN/MS

Um cabeceamento certeiro de Lucas Tagliapietra, aos 90+4 minutos, garantiu ao
Boavista um empate feliz no terreno do
Vitória de Guimarães (1-1), em partida da
segunda jornada da Liga.

C

om cinco triunfos nos primeiros cinco jogos oficiais da época, a turma
vimaranense protagonizou uma entrada muito forte e adiantou-se no marcador com um golo acrobático de Davidson,
aos 16 minutos, mas a equipa axadrezada
ainda teve tempo para empatar, apesar de
raramente ter incomodado o guarda-redes
Miguel Silva ao longo da partida.
O primeiro golo sofrido na época 2019/20
custou os dois primeiros pontos da época
aos minhotos, que se estrearam no passado
domingo (18) na prova devido ao adiamento da primeira jornada, com o Rio Ave. Já
os axadrezados ocupam o terceiro lugar da
Liga, com quatro pontos, após o triunfo da
primeira ronda sobre o Aves (2-1).
Mesmo com um meio-campo remodelado, fruto da entrada de André Almeida
para a posição do lesionado Joseph, a turma
vimaranense comprovou no primeiro quarto de hora o bom momento que atravessa,
prendendo o adversário no seu meio-campo com trocas de bola rápidas e precisas, que
acabaram por culminar no golo inaugural.
Depois de ter cabeceado ao lado na primeira ocasião, aos quatro minutos, e de
ter visto Alexandre Guedes falhar o golo
por centímetros, após assistência sua, aos
12, Davidson recebeu um passe longo de
Tapsoba no interior da área e desferiu um

remate acrobático bem colocado, com Bracali a tocar ainda na bola.
Depois do triunfo sobre o Aves (2-1), na
primeira jornada, o Boavista apareceu em
Guimarães com duas novidades no onze Lucas e Heriberto, que se juntou no ataque
a Yusupha -, mas a reação à desvantagem
foi quase inexistente, à exceção de um
lance em que Florent corrigiu um erro do
guardião Miguel Silva para impedir Heriberto de empatar, aos 26 minutos.
Até ao intervalo, o ritmo do encontro
abrandou, com a turma vitoriana a manter
o controlo das operações e a tentar o segundo golo num remate de longe de Pepê,
ligeiramente por cima, aos 40 minutos.
A formação do Porto subiu no terreno após
o intervalo e passou a jogar mais tempo no
meio campo contrário, mas sem conseguir
ultrapassar a defesa vitoriana, bem organizada e autoritária nas bolas divididas e aéreas.
Apesar do menor volume ofensivo face
à primeira parte, os anfitriões mostraram-se, ainda assim, capazes de desequilibrar
a retaguarda axadrezada, como aconteceu
ao minuto 55, quando Alexandre Guedes
atirou por cima, na sequência de uma combinação de Rochinha e Pepê.
A partida perdeu ritmo, com o Vitória a
controlar a partida já em quebra física e a
ver um golo anulado a João Carlos Teixeira
por fora de jogo, aos 81 minutos, e o Boavista a criar perigo num remate de longe
de Rafael Costa (88 minutos), antes de empatar nos últimos segundos por Lucas, em
resposta a um livre de Bueno.
JN/MS

A eficácia do Santa Clara valeu-lhe no
passado domingo (18) a vitória por 1-0 no
reduto do Paços de Ferreira e os primeiros
pontos na Liga, graças a um golo de Thiago Santana, em jogo da segunda jornada.

O

avançado brasileiro resolveu o jogo
aos 17 minutos, na única jogada de
perigo criada pela equipa açoriana
no primeiro tempo, com um remate sem
possibilidades de defesa para Ricardo Ribeiro, depois de um passe calculado a régua
e esquadro por Carlos Júnior para as costas
da defesa pacense.
O triunfo do Santa Clara explica-se pela
eficácia revelada pela equipa, segura a defender e matreira nas transições, face a um Paços
dominador, mas a quem faltou criatividade
na organização e soluções na finalização.
Hélder Ferreira e Murilo estrearam-se
pelo Paços, substituindo no onze inicial
Uilton, relegado para o banco, e Bernardo
Martins, expulso por acumulação de cartões
amarelos diante do Benfica, na jornada primeira jornada (derrota por 5-0).
No Santa Clara, Mamadu e Thiago Santana foram as novidades na equipa inicial,
rendendo João Lucas e Schettine, titulares
na derrota com o Famalicão (2-0), na ronda

inaugural do campeonato.
As duas equipas procuravam conquistar
os primeiros pontos, com o Paços, como se
esperava, a chamar a si a iniciativa, mas o
domínio foi quase sempre inconsequente.
Douglas Tanque ainda dispôs de duas situações de remate na área açoriana, a primeira aos três minutos e a segunda aos 42,
após ressalto, mas as suas intenções esbarraram nas pernas dos defesas contrários.
Numa transição rápida, Carlos Júnior
descobriu Thiago Santana nas costas da
defesa local, e o brasileiro, já sem grande
oposição, bateu Ricardo Ribeiro, oferecendo uma vantagem que tranquilizou o
Santa Clara, competente a gerir o resultado no segundo tempo.
Neste período, o Paços quis chegar à frente e criar problemas a Marco Pereira, mas o
que teve em vontade faltou-lhe em soluções
e qualidade, não conseguindo melhor do
que uma bola no ferro, após trabalho individual, aos 79 minutos.
Matchoi, de 16 anos, entrou perto do fim
e ainda conseguiu agitar o jogo da formação
da casa, mas não teve companhia, não conseguindo evitar a segunda derrota consecutiva do campeão da LigaPro.
JN/MS
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Santa Clara soma primeiro triunfo
e P. Ferreira perde pela segunda vez
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O Benfica venceu no passado sábado
(17) o Belenenses SAD, por 2-0, em jogo
da segunda jornada da Liga, num encontro difícil para o conjunto encarnado,
que apenas respirou de alívio no período
de compensação.

R

afa, aos 59 minutos, inaugurou o marcador no Estádio Nacional, com Pizzi
a cimentar o resultado nos instantes
finais, aos 90+2 minutos, já depois de Seferovic, minutos antes, ter visto um golo ser
anulado por fora de jogo.
Com esta vitória, o Benfica mantém o
primeiro posto na classificação geral, com
duas vitórias noutros tantos jogos, enquanto o Belenenses SAD continua com
um ponto somado, devido ao empate conquistado na primeira jornada, diante do
Portimonense (0-0).
Os campeões nacionais dispuseram de
várias oportunidades para inaugurar o marcador mais cedo. Aos cinco minutos, Pizzi
cruzou para Raúl de Tomás, o guardião Koffi
defendeu o remate e, na recarga, a bola sobrou para o espanhol, que entregou a Seferovic, mas o suíço pecou na finalização.
Aos 17 minutos, Rafa picou a bola por cima
de Koffi, mas o remate acabou intercetado
por Nuno Coelho. Pouco tempo depois, novamente Rafa a conduzir um ataque perigoso e a proporcionar um remate de primeira a
Raúl de Tomás, que atirou ao lado.
Já perto do intervalo, Seferovic cruzou da
direita em direção ao espanhol, com a bola a
sobrar para Grimaldo, que rematou contra a
defensiva contrária. Na sequência da jogada,
a bola foi parar a Rafa, que permitiu a defesa
segura de Koffi, após remate de calcanhar.
Antes de recolher aos balneários, ainda
houve tempo para a formação da casa causar um susto à equipa de Bruno Lage, com

Kikas a aproveitar uma escorregadela de
Rúben Dias em zona proibida para se isolar
perante Vlachodimos, que impediu o golo
dos azuis com enorme defesa.
Na segunda parte, as águias continuaram
a tomar conta das incidências da partida,
mas não deixaram de sentir dificuldades
em contrariar a tática montada por Silas,
deixando poucos espaços à equipa de Bruno Lage para fazer o seu jogo habitual.
O Benfica foi criando perigo perto da
baliza de Koffi, mas os lances terminavam
em posição irregular, primeiro por Seferovic, que atirou ao poste, e depois por Pizzi,
que cabeceou para grande defesa do guardião dos azuis.
O golo dos encarnados acabou por surgir,
por intermédio de Rafa, aos 58 minutos, com
o português, à entrada da área, a desferir um
remate forte, sem hipóteses para Koffi.
O Belenenses SAD não vacilou e foi crescendo, o que causou alguns calafrios no
processo defensivo ao campeão. Aos 78
minutos, a formação da casa esteve muito
perto do empate, numa ocasião flagrante
desperdiçada por Nico Velez, após um corte defeituoso de Nuno Tavares, com a bola a
sair a escassos centímetros do poste.
O Benfica procurava matar a partida nos
últimos minutos e, aos 84 minutos, introduziu mesmo a bola na baliza, por Seferovic, mas o golo foi anulado por posição
irregular do avançado no início da jogada
- após longa análise do videoárbitro.
A equipa de Bruno Lage não desistiu e
chegou mesmo ao 2-0, através de um remate rasteiro de Pizzi, após assistência de
Rafa, que terminou de vez com a discussão
da partida no segundo minuto de compensação dado pelo árbitro Fábio Veríssimo.
JN/MS

Hat-trick de Zé Luís embala F. C. Porto

para primeira vitória no campeonato
O F. C. Porto venceu este sábado o Vitória
de Setúbal, por 4-0, em jogo da segunda
jornada da Liga, em que os três golos do
reforço Zé Luís embalaram os dragões
para primeira vitória no campeonato.

Créditos: DR

O

avançado cabo-verdiano, recrutado
neste defeso ao Spartak de Moscovo,
abriu o marcador aos 11 minutos, bisou aos 20 e completou o hat-trick aos 63,
um minuto antes de Luís Diaz fazer o 4-0.
Com este triunfo, os vice-campeões nacionais somaram os primeiros três pontos
da competição, subindo provisoriamente
para o quinto lugar, enquanto o Vitória
de Setúbal, que tinha empatado na ronda
inaugural, desceu para o 12.º posto.
Necessitado de inverter a série negativa
dos dois últimos jogos, nas derrotas com
o Gil Vicente, para o campeonato, e com
os russos Krasnodar, para Liga dos Campeões, o técnico Sérgio Conceição promoveu três alterações na equipa portista,
lançando Romário Báro, Matheus Uribe e
Zé Luís no onze, nos lugares de Saravia,
Nakajima e do lesionado Sérgio Oliveira.
A equipa respondeu bem às mexidas e,
já depois de Alex Telles ter enviado uma
bola ao poste da baliza sadina, num livre,
logo aos oito minutos, Zé Luís começou a
justificar a aposta, inaugurando o marcador, aos 11, num remate de longe.
Atordoado com a entrada de rompante
do adversário, o Vitória de Setúbal demorou a acertar a estratégia, mas aos 17, num
contra-ataque, ainda criou um calafrio para
os locais, quando Hachadi se isolou e, num
remate ‘à queima roupa’, obrigou o guarda-redes Marchesín a uma boa intervenção.
Apesar do susto, os dragões não abrandaram o ritmo e, aos 20, aproveitaram
uma desatenção da defesa contrária para
apontar o 2-0, com Zé Luís, esquecido na
área, a assinar o bis de cabeça, após um livre de Alex Telles e desvio de Pepe.

Mais confortável animicamente, o F. C.
Porto tentou capitalizar o momento para dar
maior volume à vantagem, ameaçando com
um par de remates de longe, por Romário
Baró e Danilo, mas que Makaridze, na baliza
do Vitória, susteve sem grandes dificuldades, mantendo a diferença ao intervalo.
No regresso do descanso, o técnico dos sadinos, Sandro Mendes, tentou dar maior poder de fogo à equipa, lançando Carlinhos para
o lugar de Leandro Vilela, mas a mudança que
não travou a maior rotação dos nortenhos.
Zé Luís, aos 63, vestiu a pele de homem
do jogo e, num novo cabeceamento, após
um canto, assinou o hat-trick, muito
saudado pelos adeptos locais, que prolongaram os festejos no minuto seguinte,
quando Luis Díaz fez o 4-0, num desvio
oportuno, após assistência de Marega.
O Vitória de Setúbal demorou a recompor-se dos golos sofridos de rajada, mas,
aos 77, aproveitando alguma descompressão do F. C. Porto, ainda ameaçou o tento
de honra, com Hachadi a obrigar Marchesín a defesa apertada, e, na recarga, Éber
Bessa a atirar à barra, não alterando o 4-0
que se arrastou até ao final.
JN/MS
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Benfica vence Belenenses SAD Desportivo das Aves conquista
mas só descansou nos descontos primeira vitória ao derrotar Marítimo

O Desportivo das Aves somou a primeira
vitória da Liga, ao derrotar em casa o Marítimo com um confortável 3-1, em jogo da
segunda jornada.

N

o Estádio do CD Aves, os comandados de Augusto Inácio adiantaram-se
cedo no marcador por intermédio do
extremo Rúben Macedo, aos cinco minutos,
mas o médio ofensivo brasileiro Jhon Cley
restabeleceu a igualdade aos 38.
Perto do intervalo, aos 44, o dianteiro
iraniano Mehrdad Mohammadi recolocou
o Aves em vantagem, através de uma grande penalidade validada com recurso ao vídeoárbitro, sendo que o centrocampista
brasileiro Welinton tranquilizou os anfitriões no princípio da etapa complementar,
aos 50, carimbando uma vitória inapelável
do Aves perante um Marítimo com pouca
acutilância ofensiva.
Com este triunfo, os avenses, que na
ronda inaugural perderam no terreno do
Boavista (2-1), somaram os primeiros três
pontos na competição, enquanto os insulares continuam com um ponto resultante do
empate da primeira jornada, na receção ao
Sporting (1-1).
Num duelo que apresentou dois onzes inalterados face à primeira jornada do
campeonato, o Desportivo das Aves revelou eficácia máxima e abriu o ativo aos
cinco minutos, na sequência de um canto cobrado por Mohammadi, que a defesa
verde-rubra não soube rechaçar, ao ponto
de Rúben Macedo surgir em zona frontal na
área, batendo Charles de pé esquerdo.
Em vantagem, os comandados de Augusto Inácio adotaram uma postura mais
pragmática, cedendo as despesas do encontro ao adversário e apostando em transições rápidas e remates de longa distância,
tal como demonstraram as investidas de

Rúben Oliveira (18), Miguel Tavares (19) e
Welinton Júnior (22), algumas mais bem
direcionadas do que outras, mas sem causarem problemas à defesa forasteira.
Até aqui, a reação do Marítimo baseava-se em bolas esticadas para as costas do
último reduto nortenho, mas ganhou outro
colorido depois da meia-hora: Getterson
desperdiçou na cara de Beunardeau (31),
dois minutos antes de Correa, após cruzamento de Vukovic, rematar de forma acrobática por cima da baliza avense.
A melhor fase maritimista teve efeitos
práticos aos 38, com Jhon Cley, um dos mais
irrequietos, a dar continuidade ao passe de
Vukovic e fugir à marcação de Mehremic,
concretizando o tento da igualdade.
Com a partida equilibrada, o Aves regressou à liderança do marcador antes do
descanso através da marca dos 11 metros.
Bambock carregou Welinton na área insular durante a execução de um livre lateral,
numa falta que Jorge Sousa assinalou depois
de consultar as imagens do vídeoárbitro.
Chamado à cobrança do castigo máximo,
Mohammadi bateu para a direita de Charles, que nem esboçou qualquer reação, e
assinou o segundo remate certeiro na Liga,
após ter faturado no Bessa.
No regresso dos balneários, o Desportivo
das Aves voltou a entrar a todo o gás e quebrou de vez as aspirações insulares à passagem dos 50 minutos, quando Mohammadi
lançou a corrida de Welinton, que driblou
Zainadine Júnior e não deu hipótese de defesa a Charles.
Nuno Manta tentou conferir maior poder de
fogo ao Marítimo, lançando Daizen Maeda e
Marcelinho, mas o perigo raramente se acercou da baliza à guarda de Beunardeau, não alterando o 3-1 que se arrastou até ao final.
JN/MS

Conceição: “Sentimos que as coisas
vão ser completamente diferentes”
Depois da vitória frente ao Vitória de Setúbal, Sérgio Conceição deu os parabéns
à equipa pela exibição depois de “uma
semana difícil”.

O

F. C. Porto arrancou a Liga com uma
derrota frente ao Gil Vicente e, esta
semana, um desaire frente ao Krasnodar custou a presença dos azuis e brancos na Liga dos Campeões. No sábado (17),
a equipa azul e branca regressou às vitórias
e, na hora de reagir, o treinador dos azuis e
brancos não esqueceu os jogadores.
“Não sou muito destas coisas, mas tenho de
dar uma palavra aos jogadores, depois de uma
semana difícil para o F. C. Porto. Foi uma semana difícil, não estamos habituados a ter desaires, principalmente o último, que nos custou a presença na Liga dos Campeões. Toda a

gente está de parabéns. Entrámos muito bem,
estávamos precavidos para a possibilidade de
o Vitória de Setúbal se apresentar com uma
estrutura ligeiramente diferente. Entrámos
de forma agressiva, forte, a pressionar muito
o adversário, e nos primeiros 15, 20 minutos
criámos cinco ou seis ocasiões de golo”, começou por dizer o treinador do F. C. Porto,
considerando que a equipa fez um bom jogo.
“Houve um momento em que há uma ocasião do Vitória, que surge de um corte infeliz
do Danilo. Mais uma vez, o adversário chegou
pela primeira vez à baliza assim. Para nós que
andamos no futebol isto são sinais, sentimos
que as coisas vão ser completamente diferentes. Foi um jogo bom, com qualidade, mas é o
normal do F. C. Porto”, concluiu.
JN/MS
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Real Madrid entra a vencer
e Valência cede empate aos
90+11 minutos

O

empate sem golos no APOEL-Ajax só surpreendeu quem não viu
o jogo, porque a equipa cipriota, a
jogar com um bloco baixo na primeira parte, anulou o ataque holandês e, na segunda
metade, soltou-se, tendo criado as melhores oportunidades para marcar perante
uma equipa que na edição passada alcançou as meias-finais da prova.
Nos outros dois jogos de terça-feira (20)
do ‘play-off’, os belgas do Club Brugge e os
checos do Slavia de Praga foram claramente

superiores aos austríacos do LASK Linz e aos
romenos do Cluj, respetivamente, apesar de
terem vencido pela diferença mínima.
O Brugge marcou muito cedo, logo aos
10 minutos, pelo avançado Hans Vanaken,
através de um penálti, mas ao longo do
jogo criou várias oportunidades para aumentar a vantagem, desperdiçadas pelos
seus dianteiros.
Na Roménia, o Slavia marcou aos 28 minutos, pelo médio Lucas Masopust, ao rematar sem deixar cair a bola de fora da área,
lance que culminou uma primeira parte em
que a equipa foi claramente dominadora e
que soube, na segunda, controlar a reação
do Cluj em busca do empate.
JN/MS

Cristiano Ronaldo

fala de Mayorga e conta a verdadeira
história da ida para Manchester
Cristiano Ronaldo revelou na terça-feira
(20) a verdadeira história da saída para
o Manchester United e abordou o caso
Mayorga, modelo norte-americana que
acusou o português de violação.

N

a visita a Vigo, os merengues inauguraram o marcador aos 12 minutos, por intermédio do internacional
francês Karim Benzema, sendo que no arranque da segunda parte Luka Modric foi
expulso com um cartão vermelho direto,
aos 56, por uma falta sobre Denis Suárez.
Mesmo com 10 elementos, o Real Madrid
não só segurou a vantagem, como ainda a
ampliou com dois excelentes golos: primeiro, pelo alemão Toni Kroos, num pontapé de
fora da área, aos 61 minutos, e depois através de Lucas Vázquez, a concluir uma jogada de envolvimento coletivo, aos 80.
Em tempo de compensação, Iker Losada

reduziu para o Celta, aos 90+1 minutos.
Já o Valência, com o internacional português Gonçalo Guedes no onze titular, teve
tudo para arrancar o campeonato com um
triunfo sobre a Real Sociedad, mas acabou
por perder dois pontos nos últimos segundos do encontro disputado no Mestalla.
Kevin Gameiro adiantou o conjunto
che, aos 58 minutos, e teve a possibilidade
de ‘bisar’ e selar a vitória, aos 90+5, mas
falhou uma grande penalidade.
O golpe de teatro surgiu quando Francis
Coquelin colocou a mão à bola dentro da
área e permitiu que Mikel Oyarzabal empatasse o jogo de grande penalidade, aos
90+11 minutos.
Na véspera, o bicampeão Barcelona estreou-se na Liga espanhola com uma derrota em Bilbau (1-0), no jogo que marcou o
arranque da edição 2019/20 da prova.
JN/MS

Presidente do Bayern aconselha
Renato Sanches a acalmar-se
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D

epois de nove anos no Real Madrid,
onde conquistou tudo o que havia
para conquistar, Cristiano Ronaldo mudou-se para a Juventus. A mudança,
segundo o craque, “não foi difícil”, dada a
paixão pela aventura e o interesse no projeto apresentado pelo clube italiano. Quando desafiado a recordar o passado, o craque
português revelou a verdadeira história da
transferência do Sporting para o Manchester
United, garantindo que não foi o jogo frente
ao clube inglês que ditou a saída dos leões.
“Não foi esse jogo que ditou a minha saída para Inglaterra. Não estava tudo tratado, mas estava apalavrado até com outros
clubes, como o Valência. Chegámos a falar
com o Ársene Wenger para ir para o Arsenal, o Barcelona, o Real Madrid, o Inter,...
O Jorge Mendes pode dar essa resposta melhor do que eu. Depois de jogar com o Manchester United, eles ficaram ainda mais
interessados e não me quiseram deixar escapar. Então avançaram para a contratação
e criou-se ainda mais interesse. Eles é que
quiserem aproximar as negociações para eu
sair. Eu não contava sair naquele ano”, começou por dizer em entrevista à TVI.
E foi mesmo no Manchester United, sob
o comando de Alex Ferguson, a “quem
deve tudo no futebol”, que Ronaldo percebeu que podia ser um dos melhores.
“Quando comecei a jogar pelo Manchester senti que era tão bom como os jogadores
que estavam lá. Pensei: ‘são craques mas
não vejo diferença’. Eram mais experientes
mas senti que se fosse bem encaminhado e
trabalhasse, podia ser o melhor jogador da

O Real Madrid venceu no passado sábado
(17) por 3-1 o Celta, na primeira jornada da
Liga espanhola, enquanto o Valência cedeu
o golo do empate caseiro 1-1 com a Real
Sociedad, aos 90+11 minutos.

Premier League. Claro que nunca imaginei
conquistar o que já conquistei. Se perguntares se quero ganhar, não vou ser hipócrita e dizer que não. Claro que quero. Eu
trabalho sempre com o intuito de ganhar
títulos coletivos e depois conquistar títulos individuais também. Eu sou obcecado
pelo sucesso, no bom sentido. Eu trabalho
muito. Eu trabalho, levanto-me todos os
dias para trabalhar e conquistar coisas. Se
não ganhar, o mundo também não acaba. E
foi muitas vezes injusto quando perdi. Mas
quem ganha é sempre justo”.
Em 2018, o atleta foi acusado de violação. O caso foi arquivado em julho, mas o
processo foi bastante duro para o jogador.
“Quando colocam em causa a tua honra,
dói. Dói muito. Tenho em casa uma mulher, um filho, que já é grande e é inteligente. Ele percebe as coisas. Não me sinto muito confortável a falar do caso, mas quando
põem em causa a tua honra, é difícil. Mais
uma vez ficou provado que eu sou inocente. Deixa-me orgulhoso, mas se pensar
friamente, foi muito duro”, concluiu.
JN/MS

Créditos: DR

Os cipriotas do APOEL impuseram um
nulo na receção ao Ajax na primeira mão
do ‘play-off’ da Liga dos Campeões de futebol, enquanto Brugge e Slavia de Praga
estão com ‘pé e meio’ na fase de grupos.

Créditos: DR

Liga dos Campeões
APOEL impõe nulo ao Ajax, Brugge e
Slavia com pé e meio na fase de grupos

Lançado apenas para os últimos cinco
minutos no jogo do Bayern Munique frente ao Hertha Berlim, na jornada inaugural
do campeonato alemão, o português Renato Sanches voltou a demonstrar insatisfação pelo reduzido tempo de jogo. As
afirmações não agradaram ao presidente
dos bávaros que aconselhou o jogador
português a acalmar-se.

xam. Jogar cinco minutos, como aconteceu hoje, não é suficiente para mim. É
tudo o que tenho para dizer”, disse o antigo jogador do Benfica.
As palavras não foram aceites com agrado por parte de Karl-Heinz Rummenigge,
presidente do Bayern Munique, que respondeu de imediato.
“Não o vamos vender. É melhor que ele
Não estou chateado, mas esta situação não é boa para mim. É a segunda se acalme”, afirmou.
vez que peço para sair e não me deiJN/MS
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“Neymar cospe na camisola
e nos adeptos do PSG”
Numa altura em que a continuidade de
Neymar no PSG é uma incógnita, o avançado foi alvo de duras críticas por parte
de Jérôme Rothen, ex-jogador da equipa
francesa. Já o treinador Thomas Tuchel
diz que o brasileiro é “sensível” e que o
vai sempre proteger.

J

Créditos: DR

érôme Rothen jogou oito anos ao serviço do PSG e, no passado sábado (18),
não poupou nas críticas a Neymar. O
ex-médio de 41 anos condenou as recentes
atitudes do avançado e admite que, apesar
de o brasileiro ser um grande jogador, a
saída é inevitável.
“Como é que ele pode ficar se não quer
estar no PSG? O clube tem de obrigá-lo a
sair! Há muitas pessoas à minha volta que
gostavam dele. Ele cospe na camisola e
nos adeptos, as mesmas pessoas que gasSaint-Etienne e Brest empataram 1-1, tam uma boa parte do salário para pagaenquanto o Reims e o Estrasburgo não fo- rem o de Neymar. É fantástico o que ele
ram além do 0-0.
consegue fazer com a bola, é decisivo nas
O Mónaco, comandado por Leonardo vitórias das equipas que representa, mas
Jardim, é último com duas derrotas, en- esqueceu-se do essencial: está num clube
quanto o Marselha, de André Villas-Boas,
e o Bordéus, de Paulo Sousa, somaram no
sábado (17) o seu primeiro ponto.
Na sexta-feira (16) o Lyon goleou o Angers, por 6-0. Com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes de
início, a formação comandada por Sylvinho praticamente resolveu a partida no
primeiro tempo, com golos de Houssem
Aouar (11 minutos), Moussa Dembele (36)
e Memphis Depay (42).
No segundo tempo, Depay (48 minutos)
e Dembele (65) bisaram, antes de o brasileiro Jean Lucas (72) sentenciar a goleada
sobre o conjunto no qual alinhou o luso-francês Mathias Pereira.
JN/MS

Paris Saint-Germain
sem Neymar perde em Rennes
O Paris Saint-Germain, campeão em título, sofreu a primeira derrota na liga francesa, ao perder no terreno do Rennes,
por 2-1, em jogo da segunda jornada.

S

em o internacional brasileiro Neymar,
cujo futuro permanece indefinido, a
equipa orientada pelo alemão Thomas
Tuchel até se adiantou no marcador pelo
uruguaio Edison Cavani, aos 36 minutos,
que aproveitou, sem dificuldade, um passe
desastrado para o guarda-redes.
A reação do Rennes, que averbou o segundo triunfo em outros tantos jogos,
começou nos pés do senegalês M’Baye
Niang, que, de costas para a baliza, rodopiou e chutou com o pé esquerdo, aos 44.
Pouco após o início da segunda parte,
Romain Del Castillo, aos 48, de cabeça,
consumou a reviravolta que deixa o Rennes com os mesmos seis pontos do Lyon de
Anthony Lopes e do Nice de Pedro Brazão.

O campeão Manchester City, com Bernardo Silva a titular, não conseguiu ultrapassar o Tottenham, em jogo da segunda jornada da Liga inglesa, que terminou
com um empate a 2-2.

Os dois emblemas tiveram importantes
duelos na última época, não só na Premier
League, mas igualmente na Liga dos Campeões, competição em que os londrinos eliminaram o City nos quartos de final.
No passado sábado (17), tal como no
m duas ocasiões os citizens estive- jogo da Champions, o vídeoárbitro tirou
ram em vantagem, com golos de nos instantes finais um golo à equipa de
Raheem Sterling, aos 20 minutos, e Manchester, devido a um toque do braço
Kun Agüero, aos 35, ambos anulados por de Laporte na bola, antes de Gabriel Jesus
Eric Lamela, aos 23, e, Lucas Moura, já na fazer o que seria o 3-2.
JN/MS
segunda parte, aos 56.
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Tottenham volta a complicar vida
ao campeão Manchester City

Liverpool vence em Southampton
e Marco Silva tem primeiro triunfo
O Liverpool saiu vitorioso da visita ao
Southampton (2-1), numa ronda em que
o Everton, de Marco Silva, conseguiu a
primeira vitória esta época na Liga inglesa, ao bater o Watford (1-0).

N

a segunda jornada, os campeões
europeus pareciam ter a vitória no
bolso frente ao Southampton, que
teve Cédric Soares como suplente, mas um
erro do guarda-redes Adrian, que estava
sem clube e acabou por reforçar os reds,
fez a equipa tremer.
Adrian, que tinha sido um herói na Supertaça europeia, diante do Chelsea - com
a equipa sem o lesionado Alisson -, colocou a bola nos pés de Ings, que aos 83 minutos fez o 2-1, e deu esperança à equipa
da casa, com uma forte pressão final.
Valeram aos reds os dois golos de vantagem, marcados por Sadio Mane, aos 45+1

2019/2020
TRY OUTS DATES SEPT 9, 10, 11 & 13
AT BROCKTON STADIUM (WEATHER PERMITTING)

que lhe dá condições incríveis. Quando ele
diz que a melhor memória da carreira foi
a reviravolta do Barcelona na Champions,
que foi o momento mais baixo da história
do PSG, torna-se nojento”, atirou.
“Neymar é sensível e vou sempre protegê-lo”
Na conferência de imprensa antes do
jogo com o Rennes, Thomas Tuchel, treinador dos parisienses, abordou uma eventual saída do brasileiro e confirmou a ausência de Neymar no segundo jogo da Liga
francesa, devido a lesão.
“Se não houver uma solução, fica no PSG.
É meu jogador e quando penso numa equipa
forte, ele está incluído. É sensível e vou sempre protegê-lo. Quero vê-lo jogar ao melhor
nível durante 90 minutos, com agressividade e muito drible. Jogo com o Rennes?
Neymar esteve com o grupo, mas, no final
da sessão, trabalhou individualmente. Mas
não está recuperado da lesão, por isso não
entra na convocatória”,disse Tuchel.
JN/MS
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minutos, e Roberto Firmino, aos 71.
O triunfo do Liverpool deixou a equipa
com as mesmas duas vitórias de Arsenal,
que no sábado (17) venceu em casa o Burnley (2-1).
O Everton, treinado pelo português
Marco Silva, conseguiu o primeiro triunfo,
depois de um empate na ronda de estreia,
ao bater no Goodison Park o Watford, com
um golo do médio brasileiro Bernard, aos
dez minutos.
Na equipa de Liverpool, André Gomes
foi titular, enquanto Domingos Quina não
saiu do banco do Watford.
Em outros embates, o promovido
Norwich venceu em casa o Newcastle
por 3-1, com um ‘hat trick’ do finlandês
Pukki, e o Aston Villa, equipa que também
subiu, perdeu em casa com o Bournemouth, por 2-1.
JN/MS
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TMLS e seus (nada) criativos clássicos:

Dérbi do Inferno é Real,
Copa do Enxofre e mais?
Americanos… O futebol nos Estados Unidos é algo recente e, portanto, as rivalidades
Isso não quer dizer que a rivalidade não seja grande. Boas histórias já surgiram do cláshistóricas não são tão históricas assim. Nesta quarta-feira (21), aconteceu o mais tradi- sico, como em 2006, quando Alecko Eskandarian comemorou um golo do DC United
cional clássico da MLS: DC United x New York Red Bulls, conhecido como Atlantic Cup. abrindo uma lata de Red Bull, dando uma golada e cuspindo a bebida fora.
O grande diferencial dos Estados Unidos? Vale uma taça!
dérbi começou a ser disputado em 2002 – um passado longínquo para os paSim, vencer a rivalidade pode resultar num troféu. Quem leva a melhor no confronto
drões da Major League Soccer. E não tem um dos mais criativos nomes: ho- direto na temporada, leva para casa a taça da Atlantic Cup. Até hoje, o DC United tem
menageia a costa atlântica do país, onde ficam as cidades de Washington DC mais para exibir no seu museu: são 13, contra 10 dos rivais.
e Nova York.
Conheça os outros clássicos da MLS!

O

Derby 401

Histórico: Toronto FC 5 x 4 Montreal Impact
O clássico canadiano também é
chamado de Derby 401, devido ao nome
da autoestrada que liga as duas cidades,
ou Two Solitude Derby, em homenagem
ao romance que fala da rivalidade entre

o Canadá inglês (onde fica Toronto) e
o Canadá francês (onde fica Montreal).
Este não vale taça, mas vale o orgulho
de ser a principal cidade do leste do país.

California Classic

Brimstone Cup

Histórico: FC Dallas 10 x 6 Chicago Fire
A rivalidade entre Dallas e Chicago dáse por um motivo simples: o nome das
equipas. No passado, a equipa chamavase Dallas Burn. O “Fogo” de Chicago
contra a “Queima” de Dallas. Criativo,

não? Quem se dá bem no confronto direto leva para casa a Brimstone Cup, ou
a “Copa do Enxofre”, substância sempre
relacionada ao fogo nos EUA.

Rocky
Mountain
Cup
California
Classic

Histórico: LA Galaxy 13 x 10 San José Earthquakes

Histórico: Real Salt Lake 10 x 4 Colorado Rapids

Esta é fácil: o clássico da Califórnia. O nome grandes comunidades hispânicas no estaé em espanhol também por causa das do da costa oeste. Simples - até demais.

Disputada desde 2005, a rivalidade hom- ficam tanto o Colorado Rapids, de Denenageia as Rocky Mountain, região onde ver, e o Real Salt Lake, de Utah.

Cascadia Cup

Histórico: Vancouver Whitecaps 6 x Seattle Sounders 5 x Portland Timbers 4

Texas
Derby
California
Classic

Histórico: Houston Dynamo 7 x 6 FC Dallas

Sim, existe um clássico composto por icano e sudoeste canadense. Ganha Este também é fácil: o dérbi de Texas. Capitán, palavra em espanhol que reptrês equipas. São as três equipes da quem fizer mais pontos nos confrontos E tem um troféu especial: um canhão resenta “O Capitão.”
típico do estado que tem o nome de El
região da Cascadia, no noroeste amer- diretos. E vale uma taça!

Lamar
Hunt Pioneer
California
ClassicCup

Hudson
River
Derby
California
Classic

Histórico: Columbus Crew 6 x 3 FC Dallas

Histórico: New York Red Bulls 3 x 1 New York City FC

Este clássico homenageia Lamar Hunt, do FC Dallas quando a rivalidade foi forpioneiro investidor do desporto nos Es- mada. Daí vem o nome Pioneer Cup, ou
tados Unidos. O grupo que tem o seu “Copa do Pioneiro”.
nome era dono tanto do Crew quanto

Disputado desde 2015, o clássico de Nova equipa do subúrbio. Por enquanto, melYork leva o nome do Rio Hudson, que div- hor para o “primo pobre” e mais antigo:
ide Nova York e Nova Jersey. De um lado, os Red Bulls levam vantagem.
a equipa da cidade grande, do outro a

HeritageClassic
Cup
California

Trillium
Cup
California
Classic

Histórico: Seattle Sounders 6 x 4 San Jose Earthquakes

Histórico: Columbus Crew 7 x 4 Toronto FC

A Heritage Cup, ou “Copa da Herança”, é ican Soccer League (NASL), antecessora
disputada entre San Jose Earthquakes e da MLS. É disputado desde 1974 e, na MLS,
Seattle Sounders. Tem este nome devido ao desde 2009.
clássico ter sido herdado da North Amer-

A Copa do Trílio, ou Trillium Cup, é uma Columbus). Apesar disso, o troféu não é
homenagem à flor do Trílio, símbolo da uma planta, embora as suas hastes lemprovíncia de Ontário (onde fica Toronto) brem pétalas.
Continua na pág. seguinte
e também do estado de Ohio (onde fica

www.mileniostadium.com
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Histórico: LA Galaxy 1 x 0 LAFC
ESPANHA

23 AGOSTO

Hell isClassic
Real derby
California
MLS

Histórico: FC Cincinnati 0 x 0 Columbus Crew
ou o Dérbi do Inferno é Real. Na estrada entre as cidades, há um outdoor na Interstate 71
com uma mensagem muito icónica: “O Inferno
é Real.” Ela foi erguida pelo empresário Jimmy
Harson, que tinha a intenção de evangelizar,
mas acabou virando um símbolo da região.

I LIGA

INGLATERA

24 AGOSTO
ESPANHA

ITÁLIA

Créditos: DR

I LIGA

Columbus Crew SC 2, Toronto FC 2

INGLATERRA
25 AGOSTO

Down late on the road to Columbus Crew SC, Three Things
up stepped Jozy Altidore for Toronto FC.
• THE BIG PICTURE: It’s a tough draw in the
he star forward headed home a cross from
playoff race for Toronto, though one point was
Auro in the 90th minute, rescuing a key
better than none. Greg Vanney opted for a dual
point for TFC, who entered the night in a
striker formation with Altidore next to Patrick
three-way tie for the final playoff place in the EasMullins, though it didn’t lead to three points.
tern Conference.
• MOMENT OF THE MATCH: It looked like CoIt was a back-and-forth match, as Jonathan
lumbus had earned a big win, before Altidore
Osorio opened the scoring three minutes before
had the last laugh.
the break, marauding forward into the attacking
third and lacing his shot into the bottom corner
• MAN OF THE MATCH: Pedro Santos. Who
from 25 yards out. Three minutes after the break,
knew the winger would be such a revelation at
though, Columbus found the equalizer. Wil TraNo. 10?
pp’s lofted through ball for an onrushing Pedro
Santos was expertly volleyed home, a controlled
Up Next
effort from the Portuguese attacker into the back
of the net.
• CLB: Sunday, August 25 at FC Cincinnati (6 pm
In the 82nd minute, substitute David Accam left
ET | FS1 in US, MLS LIVE on DAZN in Canada)
his mark on the match. A swift, one-man counter
• TOR: Saturday, August 24 vs. Montreal Imattack, Accam picked up the ball at midfield and
pact (7:30 pm ET | TVAS, TSN in Canada, MLS
drove into the 18-yard box and fired home what
LIVE on ESPN+ in US)
appeared to be the game-winning goal before Altidore’s late heroics.
MLSS/MS
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Match Recap

CANAL

PORTIMONENSE

INGLATERRA

Uma das mais novas rivalidades da MLS é o pensaram foi ‘El Tráfico’, palavra em espanhol
clássico da cidade de Los Angeles. O LAFC para representar o trânsito de Los Angeles.
foi fundado em 2018 e, por isso, ainda não há
um nome definitivo para o dérbi. O melhor que Ibrahimovic definiu bem neste ano o nome do
clássico: “Acho que pode ser melhor”.

HORA
VITÓRIA SETÚBAL

I LIGA

O FC Cincinnati é a equipa mais recente da
MLS, tendo-se estreando apenas este ano. Mas
já tem uma rivalidade: o Columbus Crew, que
fica a menos de 200km de distância e ocupa o
mesmo estado de Ohio.
O nome do clássico é o “Hell is Real Derby”,
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Canoagem
Ténis
Campeão tranquilo e sem pressão acrescida Pedro

em 2016. Hélio Lucas lembra que, desde as
Olimpíadas no Brasil, Fernando Pimenta
tem colecionado medalhas em Mundiais.
ar de Fernando Pimenta é de des- Relativamente ao Campeonato que vai agocontração no Centro Náutico de ra decorrer em Szeged, na Hungria, o treiAlto Rendimento de Montemor- nador é mais cauteloso. “Ano após ano, o
-o-Velho, onde se prepara para mais uns Fernando tem ganho medalhas e o ano pasMundiais. Acabado de completar 30 anos, sado foi campeão. Não quer dizer que volte a
a 13 de agosto, fala com os colegas da festa ser. O campeão do Mundo não se repete há
de aniversário que está a ser preparada com mais de 10 anos”, destaca Hélio Lucas.
a família, em Ponte de Lima. “A minha avó Comitiva aspira ao apuramento olímpico
e os meus irmãos também fazem anos na
Participação feminina na prova de K4
mesma altura, vai ser celebrado tudo em
conjunto”, aponta. Pelo meio, brinca com 500 metros gera expectativa quanto à posos outros atletas que estão a preparar tam- sibilidade de chegar aos Jogos
Teresa, Joana e as duas Franciscas. Quabém a presença em Szeged, na Hungria.
Quem o vê, nem se lembra que está na tro atletas que, juntas, vão tentar o melhor
presença do campeão mundial de K1 1000 resultado possível nos Mundiais de Szeged.
metros e K1 5000 metros, tal é a descontra- O apuramento para Tóquio 2020 é o grande
ção antes de mais um dia de treinos. Mesmo objetivo das canoístas.
“Nunca fui aos Jogos Olímpicos, espero
o próprio não acusa a pressão, a poucos dias
de defender os títulos conquistados há um conseguir este ano o meu primeiro apuramento”, conta ao JN Francisca Carvalho. Aos
ano em Montemor-o-Velho.
“Ser campeão do Mundo não é uma res- 19 anos, é a mais nova das quatro e a única
ponsabilidade acrescida. O K1 1000 metros que nunca participou numas Olimpíadas.
está cada vez mais forte. O primeiro passo é Mais experiente, Joana Vasconcelos aponta
apurar-me para a final dos Mundiais. Den- para o estado de espírito vivido entre as atletro da final, quero conseguir um lugar que tas. “Estamos tranquilas, a ansiedade surgirá
dá acesso aos Jogos Olímpicos”, afirma, lem- mais perto da prova”, diz a canoísta do Benfibrando que a primeira preocupação é a pri- ca. A opinião é partilhada por Francisca Laia,
meira eliminatória e só depois irá pensar na que considera normal que os nervos venham
final. “Passo a passo, sem saltar”, assegura.
mais tarde. “Quando se trabalha bem, é norApesar de se sentir preparado para os mal esta tranquilidade”, vinca.
Mundiais que se avizinham, Fernando PiJoana Vasconcelos, Teresa Portela, Franmenta lembra a forte concorrência no K1 cisca Laia e Francisca Carvalho vão compe1000 metros e recorda os principais rivais. tir no K4 500 metros. “O grande objetivo é o
“Há atletas muito bons, como o da Hungria, apuramento para Tóquio. Esse será um bom
que joga em casa e ganhou os Jogos Euro- resultado”, ressalva Teresa Portela, que
peus. Há o checo, o alemão, o dinamarquês, também vai competir em K1 200 metros.
são todos atletas muito fortes”, enumera.
São 15 os atletas portugueses que vão estar
A pressão também é aliviada por Hélio em Szeged na Hungria, de 21 a 25 de agosto,
Lucas, o seu treinador de toda a vida. “Com sendo a partida para a Hungria na segundao Fernando Pimenta a responsabilidade é a -feira. Oito deles estiveram nos últimos dias
mesma desde que o conheci, aos 12 anos. em Montemor-o-Velho. É o caso de Hélder
Muitas vezes o que conta é o último resulta- Silva, que vai para o sétimo Mundial consecudo e isso nem sempre é bom”, defende Hé- tivo. “Iniciei há pouco tempo o C1 1000, estalio Lucas, recordando que os portugueses ria mais preparado no C1 200. No C1 200 quero
ainda têm presente os dois títulos mundiais ser finalista. No C1 1000 quero fazer o melhor
ganhos há um ano em Montemor-o-Velho. possível”, revela. Mais jovens, Bruno Afonso
“Não ponho a fasquia do campeão do Mun- e Marco Apura vão tentar, pela primeira vez,
do. Ele que faça um bom resultado, chegue chegar a uns Jogos Olímpicos em C2 1000 meàs medalhas e se apure para os Jogos Olím- tros. “Há este incentivo com o apuramento
picos”, aponta o treinador.
para Tóquio. Acreditamos que pode acontecer
Bem presente está também a desilu- e lutamos para isso”, diz Marco.
são nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro,
JN/MS

Pedro Sousa conquistou no passado domingo (18) o torneio challenger de Meerbusch, na Alemanha, ao vencer na final o
sérvio Pedja Krstin.

P

edro Sousa, primeiro cabeça de série
e 148.º do ranking mundial, venceu
o encontro por 7-6 (7-4), 4-6 e 6-3,
ao fim de duas horas e 21 minutos, num
embate em que foi determinante o triunfo

no primeiro set, decidido a favor do português no tie-break.
Embora o sérvio, de 24 anos e número
239 do mundo, tenha vencido a partida
seguinte, Pedro Sousa, 31 anos, fez valer
a sua experiência no parcial decisivo e
fechou o triunfo no encontro ao segundo
match point que dispôs.
JN/MS

Novak Djokovic eliminado nas
meias-finais do torneio de Cincinnati

Créditos: DR

Créditos: DR

O

Sousa vence torneio
de Meerbusch

Créditos: DR

Fernando Pimenta encara Mundiais com
a responsabilidade de sempre, tendo no
horizonte vaga em Tóquio.

O sérvio Novak Djokovic, líder do
‘ranking’ mundial, foi eliminado no sábado (17) nas meias-finais do torneio de
ténis norte-americano de Cincinnati, ao
perder frente ao russo Daniil Medvedev.

don, até começou melhor frente ao nono
cabeça de série do torneio, vencendo o
primeiro parcial por 6-3, mas o russo
confirmou a sua subida de forma e virou
o resultado, ganhando os ‘sets’ seguintes
Djokovic, que este ano já venceu os por 6-3 e 6-3.
“Grand Slam” da Austrália e de WimbleJN/MS

643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com
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Blue Jays

Study sessions are a part of Cavan Biggio’s pre-game routine so in the hours
before he stepped into the batter’s box
against Walker Buehler, the Toronto Blue
Jays second baseman hit the video room.

S

ometimes he watches himself, his
swing, the specifics of how various
body parts are working in case there’s
an adjustment that needs to be made. On
Wednesday (21), the 24-year-old was scrutinizing the last start by the Los Angeles Dodgers all-star, seeking clues of what to expect.
“I’m pretty much looking at what his stuff
looks like and what he likes to do, specifically
to left-handed batters,” says Biggio. “I’ll go
up there and see what his heater is doing, if
it’s flat, if he likes to pitch up in the zone, if
he’s got some run or sink. And then you look
to see if he likes to throw his curveball or slider to lefties, see if he has a changeup”.
“Basically, it’s knowing what he has and
seeing what it looks like as best as possible
so when I go up to the plate I have an idea
what it’s going to do.”
The prep work helped Biggio deliver a
single, one of the only five hits the Blue Jays
managed in seven innings against Buehler,
in a 2-1, 10-inning loss to the Dodgers that
was the polar opposite of Tuesday’s (20)
series-opening beatdown from the National League’s top club.
Biggio’s single came with two out in the
third inning and was followed by Randal
Grichuk’s double into the left-field corner,
which advanced him to third base. Rowdy
Tellez followed and after fouling off a 2-0
fastball, he swung through a slider and
then a 97.5 four-seamer to end the inning.

The Dodgers took the lead in the fourth,
as Will Smith ambushed bulk pitcher Zack
Godley’s first pitch of the evening and
sent it 366 feet away over the wall in left
to open the scoring.
The next batter, Chris Taylor, nearly
followed with an inside-the-park home
run when his catchable liner to right field
fell in between Grichuk and Teoscar Hernandez, who bumped together but avoided a more serious collision in right-centre. Grichuk retrieved the ball and relayed
it to Biggio, who threw a strike home.
Reese McGuire’s tag survived a lengthy
challenge review on whether he failed to
give the runner a lane to the plate.
“I was really happy because an inside-the-parker wouldn’t be cool for Godley,”
said McGuire. “Just a great relay from the
outfield, great relay by Biggio, throwing a
one-hopper right on the money. I did the
most that I could to put the tag down so I
was happy it stood.”
Still, it was a hard way to get what should
have been a much easier out, and Grichuk
and Hernandez spent part of the review
talking things over.
“I thought for me to make a play I would have had to slide and when I peeked up
he was right there,” said Grichuk. “It was
right in between, and you can’t really hear
dudes at the stadium and we didn’t want to
collide. It’s one of those tough spots.”
The averted run played big in the ninth,
when Tellez fouled off three pitches before
ripping his 15th homer of the season, a 401foot drive to right field off Kenley Jansen.
“He has an elite cutter, one of the best cut-

Créditos: DR

dealt disappointing end to
well-pitched effort vs. Dodgers

ters in the game, and I wanted to beat him
to the spot. I knew what they were trying
to do, they’d been doing it all game,” said
Tellez. “He changed some stuff up with his
motion to try to get me out of rhythm, I took
out my leg kick and got the foot down early
and wanted to hit. I fouled some pitches off,
some pitches I should have hit, some tough
ones, but all in all, I beat him to the punch.”
But the dramatic homer, one that extended concerns about Jansen in the Dodgers
bullpen, only served to set the stage for Max
Muncy’s walkoff solo shot in the 10th off
Tim Mayza. It was a disappointing end to a

well-pitched game for the Blue Jays, led by
Godley’s 3.2 innings of two-hit, one-run
ball, recovering nicely from a rough start.
“The best way to do it is to just move on.
It’s all you can do,” Godley said of resetting
after the Smith homer. “It’s the first pitch
of an outing, guy ambushes you and takes
you deep, you can’t do anything but tip
your cap and move on to the next guy.”
Up until the ninth, the Dodgers looked
set to make Smith’s homer stand up
behind Buehler’s dominance — he allowed
only five hits and eight strikeouts.
SportsNet/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!

NOVAS
INSTALAÇÕES

1751 Keele St., Toronto
416-651-1548

VENDE-SE

Raised Bungalow em Toronto
Bungalow elevado, recentemente renovado
numa excelente localização! Com frente em
pedra e estuque, é composto por 3 quartos +1,
2 cozinhas, 2 casas-de-banho e uma cave
acabada com entrada separada.
Quintal incrível com piscina—mais de 100k
investidos em melhoramentos de grande
qualidade.
Inclui: 2 frigoríficos, 2 fornos, máquina de
lavar loiça, microondas, máquina de lavar
roupa e secar.

“LIST”

POR APENAS

1

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
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Preparing for the WSIB’s new premium rate model wsib
Beginning on January 1, 2020, the
Businesses in the same class, with simiWorkplace Safety and Insurance Board lar risk profiles will then be assigned to the
(WSIB) will introduce a new way of se- same risk band and premium rate that retting premium rates for almost 300,000 flects their individual risk profile.
businesses across Ontario.
Third, we will help you plan for any
ur new model will make it easier to changes in your premium rate.
Businesses will no longer have to wait
understand how your business and
other businesses are classified. It will for rebates or surcharges. The current
also better reflect your individual claims ex- retrospective approach to rate-setting, inperience and help businesses plan for the fu- cluding MAP, NEER and CAD7 experience
ture by providing projected rate information. rating programs will be eliminated.
Additionally, our new model will introduce projected rates, providing your busiWhat’s changing in the new model?
ness with the future direction of your rates.
First, we will streamline how businesses
For experience-rated businesses
are classified.
By using the North American Industry
Since we’re transforming how we set
Classification System (NAICS), which is al- premium rates for businesses, our new
ready used by the Canada Revenue Agency model will replace all of our existing exand Statistics Canada, it will be easier for perience rating programs. In 2020, you will
you to understand your classification. receive your final NEER and CAD7 stateUsing NAICS will allow us to move 155 dif- ments, as well as your final adjustments
ferent rate groups to 34 classes/subclasses. under these programs, which will include
Second, we will make your premium an assessment of the 2019 year. Businessrate easier to understand.
es registered under the MAP program reWe will set an average premium rate ceived their final statement in 2018, and
for each class based on its risk profile and will receive any final adjustments in 2019.
share of responsibility to maintain the inMoving to the new model
surance fund.
Each NAICS class will then be broken
To help you smoothly transition into
down into a series of risk bands, and each our new model, any rate increases will be
risk band will have an associated premium staggered over time, while rate decreases
rate. The difference between each risk will be applied immediately.
band will be approximately five per cent.
Here’s how the transition to our new
Next, we will look at your specific claims model will work:
history to create a risk profile that com- • In 2020, businesses will be assigned a
pares your risk to the rest of the businesses
risk band and receive a premium rate
based on your previous rates, claims exin your class.

O

perience, size of business, NAICS classification and whether or not you were in
an experience rating program previously. Businesses with projected premium
rate decreases will move down to their
projected risk band.

flects the low risk of their work in comparison to the rest of the construction industry.
The 2020 premium rate they will pay is
based on the 2019 rate group 755 rate and
moving forward, will be based on the collective experience of all non-exempt partners and executive officers in construction.

• In 2021, businesses with projected premium rate increases will move up a Health and safety programs
maximum of one risk band from their
As we move closer to implementing our
2020 risk band. Businesses with projecnew rate-setting model, you can start
ted premium rate decreases will move
making a difference now to improve your
down to their projected risk band.
safety experience. We have a number of
• In 2022, businesses that have not yet programs and tools to help businesses,
reached their projected premium rate including Compass, which allows anyone
will move up a maximum of two risk to find and compare health and safety stabands above their 2021 risk band. Bu- tistics for workplaces across the province
sinesses with projected decreases will and our new Workwell app, which you
move down to their projected risk band. can use to evaluate your health and safety
management system. We also have a numStarting in 2023, our policies for pre- ber of services and resources customized
mium rate setting under the new model will for small businesses, which you can learn
be fully in effect. Businesses with projected more about by visiting our website.
premium rate increases will see their rates
increase up to three risk bands per year What’s next?
until they reach their projected premium
We will be providing businesses with
rate, protecting them from any sudden
2020 premium rates this fall. As we get
changes to their premium rates. Businesses closer to implementation in 2020, we will
eligible for decreases will see their rates de- continue to engage businesses across Oncrease up to three risk bands per year until tario to learn more about our new model.
they reach their projected premium rate.
For more information or to sign up for
WNon-exempt partners and executive one of our monthly webinars and newsletter about our new premium rate-setting
officers in construction?
model, please visit our website wsib.ca/
Non-exempt partners and executive of- rateframework or contact us at rateframeficers in construction who were previously work@wsib.on.ca.
classified under rate group 755, will continue
Sean Baird,
WSIB Vice President of Employer Services
to receive a separate premium rate that re-

PCL consortium wins $1.5B contract to rebuild four-tower
government complex in Toronto

T

he government agency said Aug. 9 the
Fengate PCL Progress Partners consortium will take on the approximately
$1.5 billion contract to strip down and rebuild four government office towers. Known
as the Macdonald Block and located just east
of Queen’s Park, the four buildings were originally completed in the early 1970s and have
not undergone any major renovations since.
They are connected by a 2-storey podium
and cover a total of 1.7 million square feet.
The design, build, finance and maintain
contract covers all four of the towers, which
stand between 10 and 24 storeys. PCL will
serve as the design-builder on the job, while
WZMH Architects will manage the design

and Johnson Controls Canada will oversee
facilities management. Fengate and PCL
will share the responsibilities as developers.
The reconstruction work covers extensive renovations to essentially all building
components, including electrical, water,
heating and cooling systems. With crews
stripping the towers down essentially to
their structural cores, the rebuild also includes numerous changes to layouts and
improved accessibility.
The maintenance stage of the P3 contract will last 30 years.
Before the buildings were emptied to
make way for construction, the complex
housed more than 3,000 workers.
Work on the project is scheduled to
reach substantial completion by 2024.
Government workers will then moved
back in in several stages.
David Kennedy,
On-Site

LOCAL 183

Training Centre

Créditos: 407 ETR Concession Company Ltd

Infrastructure Ontario has awarded a contract for a major reconstruction project in
downtown Toronto to a construction group
led by Fengate Asset Management and
PCL Constructors Inc.

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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sem engarrafamentos ou outras demoras,
fica a cerca de três horas de carro de Toronto. Ao longo do percurso, passamos
por muitos outros pequenos lagos e três
das localidades que se destacam junto ao
“Lake of Bays” são Baysville, Dorset e
Dwight.
Tive a experiência de passar, neste mês
de agosto, quase duas semanas, numa pequena baía do “Lake of Bays”, entre Dorset
e Dwight. Tal como o nome indica, o “Lago
das Baías” tem uma costa muito recortada,
num longo perímetro de quase 200 km, e
mais de vinte ilhas, sendo a maior e mais
conhecida a Bigwin, uma ilha privada com
campo de golfe, clube e restaurante.
Para além das magníficas casas que se
avistam nas ilhas, há muitas outras à beira
do lago que são autênticos palacetes, com
jardins bem cuidados e docas enormes
para os vários barcos. Há alguns “resorts”
públicos dotados de ótimas infraestruturas e parques de campismo.
A maioria das casas têm doca privada,
Tubing
porque usar um barco nas férias contribui
muito para se desfrutar do lago. Nós estivemos de férias com os nossos netos ainda
pequenos, o que constitui logo uma fonte
não é necessário ir até muito longe do de alegria. Há muito para fazer: às vezes
local onde vivemos para nos encantar- vai-se de barco, pára-se no meio duma
mos com a beleza de um ou mais lagos. das baías para mergulhar, vezes sem conManuela Marujo
ta, nas águas profundas, ou leva-se o barOpinião
Canadá tem o privilégio de ser dos
co até uma praia de areia fina numa das
manuela.marujo@utoronto.ca
países do mundo com mais lagos,
competindo com a Finlândia. Só na ilhas, lança-se a âncora e nada-se até lá
Tenho a sorte de conhecer três dos la- Província do Ontário, contam-se mais de nas águas calmas e menos profundas. Do
gos considerados entre os mais belos 250 mil. Está ao alcance da grande maioria que as crianças mais gostam, no entanto,
do Canadá: Lake Louise, Moraine Lake passar tempo livre junto a um lago e apro- é de fazer “tubing”, isto é, sentadas em
bóias gigantes, serem puxadas por uma
e Esmerald Lake nas Montanhas Roveitar os recursos que nos oferece.
corda a uma velocidade que provoca saltos
chosas da Província de Alberta. Lagos
Enquanto no mês de agosto, em países trepidantes. Também dá para andarem de
cintilantes de cor azul-turquesa e verde-esmeralda são de uma beleza qua- como Portugal, o sonho é ir passar férias caiaque, com um adulto numa canoa, por
se inacreditável até os vermos com os perto do mar, no Canadá, é estar uns dias perto a vigiar os seus movimentos e destreza. Pescar à linha na doca ou no meio do
nossos próprios olhos. Todos os cana- numa “cottage” junto dum lago.
Um das muitas dezenas de lagos da re- lago, admirar o pôr do sol ou uma noite de
dianos deveriam ter a oportunidade de
conhecer essa maravilha nacional. Po- gião de Muskoka, quase a fazer fronteira céu estrelado são também atividades obrirém, neste país, procurado por muitos com o famoso Algonquin Park, é o “Lake gatórias. Apesar de haver mosquitos em
visitantes pelas suas belezas naturais, of Bays”. Numa viagem em dia normal, abundância, é divertido fazer uma foguei-

VIAGENS

ra à noite, assar “marshmallows” e lamber
os dedos peganhentos depois da gulodice.
Adoro o mar e as praias de areia fina e
dourada da minha infância em Portugal.
Todavia, sou capaz de apreciar a beleza
das águas escuras e de temperaturas amenas de muitos dos lagos que enriquecem a
paisagem do Canadá. Acalento o sonho de
um dia conhecer outros lagos, entre eles
o “Superior”, por ser não só o maior dos
lagos do Ontário, mas o maior dos cinco
Grandes Lagos da América do Norte.

Um país de lagos mil

O

Pesca

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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Poluição
Industrial

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Os resíduos industriais correspondem a
metade de todos os resíduos produzidos
no mundo. Os três países com a maior
quantidade anual de resíduos industriais
são o Japão, a Rússia e a China. O Canadá
ocupa a posição 15 e Portugal a posição 20.
Com base em dados publicados em 2016, a
nível global, cerca de 80% das águas residuais industriais não são tratadas.

E

m princípio, de qualquer atividade
produtiva resultam sempre resíduos ou efeitos e/ou materiais não
desejáveis. Nos países com maior preocupação ambiental, existem sistemas
e leis implementadas que limitam de
alguma forma os exageros de poluição.
É, no entanto, de extrema dificuldade
controlar a sede produtiva, a ambição
por dinheiro e poder do homem.

Por setores de produção, as indústrias
mais poluentes são: Indústria de Baterias Ácido-Chumbo, Mineração e Processamento de Minérios, Fundição de
Chumbo, Indústria de Curtumes e Peles,
Mineração de Ouro de pequena escala e
artesanal, Lixeiras Industriais, Indústria
Química, Indústria de Bens de Consumo
de larga escala e Indústria de Tintas.
Alguns dos poluentes mais comuns e
de maior perigo resultantes das atividades industriais são: chumbo, mercúrio,
ácido sulfúrico, cobre, crómio, cianeto,
cádmio, dióxido de enxofre, monóxido
de carbono, dióxido de carbono, ozono,
amoníaco, resíduos orgânicos de larga
escala resultantes da agropecuária, pesticidas e, claro, radioatividade.
O cenário que verificamos a nível global não é nada bom - existem áreas no
planeta que atingiram níveis de poluição incomportáveis para a vida. Numa
edição da National Geographic News
de setembro de 2009, com base numa
publicação da Pure Earth - Blaksmith
Institute, são apresentados alguns dos
locais mais poluídos do mundo devido

a atividade industrial. La Oroya-Peru,
Noril’sk-Russia, Linfen-China, Sukinda-India, Chernobyl-Ucrânia, Kabwe-Zâmbia, Dzerzhinsk-Russia, Vapi-India, Sumgayit-Azerbeijão, são locais
onde a poluição tem impactos enormes
na saúde humana e no ambiente, embora os efeitos sejam maiores localmente,
a poluição não tem fronteiras. Em muitos locais como os referenciados as taxas de doenças do foro oncológico são
das mais elevadas, as taxas de abortos e
de deficiências à nascença são elevadas,
os ecossistemas naturais estão extremamente degradados, a poluição de aquíferos é das mais elevadas. Mas não serão só
as populações e a natureza desses locais
a sofrer com estes atentados ambientais, essencialmente pela dispersão dos
poluentes na água e na atmosfera espalhar-se-ão por todo o planeta. Falamos
só destes locais porque são aqueles considerados os piores, porém o número de
locais com poluição excessiva ultrapassa
os 50.000 em todo o planeta. Esta é uma
situação incomportável à vida na Terra.
O reequilíbrio de todo o planeta está

dependente com certeza de uma diferente distribuição de riqueza, de poder, de
condições em que se respeitem os direitos humanos e também a sustentabilidade ambiental. Quem gere, quem produz,
quem tem responsabilidades de legislar e
de fiscalizar, cada empresário, cada trabalhador, no fundo cada um de nós, tem
de ter consciência sobre as suas ações e do
impacto que podem ter na vida na Terra.
Aquilo que pensamos ser necessário à sobrevivência presente, a todo o
custo, custar-nos-á a sobrevivência futura. E se por ventura se acreditar que
as consequências atingirão outros que
não nós, basta refletir nos casos de cancro contraídos devido ao contacto com
substâncias perigosas em locais de trabalho, ou por habitação em locais com
poluição excessiva, sejam eles patrões
ou trabalhadores, todos estão expostos.
Se queremos ter qualidade de vida enquanto esta durar, e desfrutar da natureza
e da vida, só o conseguiremos se as tratarmos com respeito e admiração.

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

Renovamos a fé nas festas em honra de

Nª Sra. do Monte

Festejamos a multiculturalidade no

Barbados Water Festival

Saboreamos a conversa com o

Chefe Hélio Loureiro

Lembramos Mandela
pela voz do seu neto Ndaba
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 Natureza

ALGONQUIN PROVINCIAL PARK

Créditos: DR

Os locais principais de visita são o Cyprus Lake, Flowerpot Island e Grotto Cave, em Tobermory. Além do campismo, muitos dedicam-se à escalada ou ao mergulho, onde têm a oportunidade de explorar os objetos
deixados pelos naufrágios.

BON ECHO PROVINCIAL PARK

Créditos: DR

Aprox.: 275km
O Bon Echo contém vários lagos, sendo o mais conhecido o Mazinaw
Lake – o segundo lago mais fundo de Ontário. Aqui está também a Mazinaw Rock que está a 100m de altura com a maior coleção de pictogramas nativos em Ontário. Este é um dos melhores destinos para
famílias, podem aproveitar para uma caminhada nos trilhos (Mazinaw
Cliff Top Trail), passar o dia na praia, ou usufruir da lagoa para fazer
Kayak, Paddle ou canoagem (Kishkebus Canoe Route – 21km).

POINT PELEE NATIONAL PARK

Aprox.: 351km
Estende-se 15km pelo Lago Erie, 70% é composto por pântanos e lagoas e 21% é ocupado por florestas. Este foi o primeiro parque a ser
criado para efeitos de conservação e o paraíso para quem gosta de
observar pássaros. É possível visitar a ponta mais a sul do Canadá,
mas é proibido nadar tendo em conta que as correntes são fortes e não
existem nadadores salvadores. Faz ainda parte do Dark Sky Preserve e
durante dias definidos pode experienciar as maravilhas que o céu tem
com o Royal Astronomical Society.

Aprox.: 264km

Estabelecido em 1893, este é o parque mais antigo e o 2º maior de
Ontário, com mais de 7600 km2 de florestas densas, falésias, riachos e
centenas de lagos. De paragem obrigatória para aqueles que gostam
de explorar parques através da canoagem ou a caminhar, ou até para
aqueles que simplesmente querem aproveitar o ar livre ou pescar.

Créditos: DR

Aprox.: 289km

A água azul turquesa da Georgian Bay faz-nos sentir como se estivéssemos no paraíso. Este parque inclui o Bruce Trail, um dos trilhos mais
longos e mais antigos do Canadá, com cerca de 890km de comprimento.

THOUSAND ISLANDS NATIONAL PARK Aprox.: 319km
O nome tem mesmo razão de ser! É um dos parques mais pequenos do
Canadá, no entanto é composto por 21 ilhas e vários ilhéus mais pequenos, dispersos pelo Rio St. Lawrence, entre Kingston e Brockville. Deve-se ter em consideração que a maior parte do parque é apenas acessível
por barco. Para quem quiser levar o passaporte, podem até chegar a
fazer uma visita ao lado dos EUA.

Créditos: DR

BRUCE PENINSULA NATIONAL PARK

Créditos: DR

Créditos: DR

Já estamos quase no final do verão e nada melhor do que aproveitar os últimos dias ao ar livre. Planeie o fim-de-semana, saia de casa, seja por um dia ou
para acampar, e aproveite o que a natureza tem de melhor para nos oferecer.
Inês Carpinteiro/MS

GEORGIAN BAY ISLANDS NATIONAL PARK Aprox.: 178km
O maior arquipélago de água doce do mundo. Este é um parque composto por 63 ilhas pequenas, sendo Beausoleil a maior ilha. Tem ainda
instalações que incluem docas, acampamentos e oito cabanas rústicas. Os trilhos são cuidados e alguns deles incluem acesso para pessoas com mobilidade reduzida. As atividades mais praticadas são as
caminhadas e andar de bicicleta pelo trilho Huran.
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Viana do Castelo,

a coastal city with
portugalgreenwalks.com colourful heritage

Viana do Castelo is famous for its colourful traditional costumes and gold
jewellery as well as its architecture. When I say architecture, we’re talking Celtic
settlements, medieval monuments and award-winning contemporary buildings.
Not only that, its location at the mouth of the River Lima means it’s surrounded
by unspoilt coastline and was once one of Portugal’s most important ports.
Back in the 15th and 16th centuries, Portugal was leading the way in European ‘discoveries’ of far-flung lands. Many significant expeditions began in
Viana do Castelo and the rich medieval architecture in the city centre stems
from the ensuing riches.

COSTUMES AND
JEWELLERY
If you’ve seen pictures of Portuguese women in predominantly
red costumes weighed down
by an excess of gold necklaces,
it’s a fair bet that they are from
Viana do Castelo. The Museu
do Traje (Costume Museum) is
full of local variations of these
traditional skirts and dresses,
made and embroidered by hand
as evidence of a young woman’s
home-making skills.

SANTA LUZIA BASILICA
AND CELTIC SETTLEMENT
Viana’s most iconic building, the
one that appears on most postcards, is the Santa Luzia basilica,
which presides over the city and
Minho coastline from its hilltop
position. It’s a replica of the Sacre
Couer in Paris and offers unrivalled views from the upper dome.
Créditos: DR

There’s also a jewellery section
where you’ll see typical local
pieces including the distinctively-shaped filigree Viana heart
and traditional arrecadas (boat-shaped earings).

More primitive civilisations also
claimed this strategic location.
Behind the basílica you’ll find a collection of circular ruins from a fortified settlement built between the
Iron Age and Roman occupation.

BACALHAU À MODA DE VIANA DO CASTELO
Créditos: DR

The cod that the Portuguese love so much first found its way into the
country through Viana’s port. Unsurprisingly, there is a local way of serving it which involves soaking the fish in milk then cooking it in cabbage
leaves before baking on a bed of onions and garlic. Sounds delicious!

CONTEMPORARY ARCHITECTURE
Pritzker Prize-winning architect Siza Vieira designed Viana’s library building while the industrial-looking Cultural Centre is the work of another
famous Portuguese architect, Eduardo Souto Moura. There are other
noteworthy structures around, such as Hotel Axis and the new Tourist
Information Centre.

GIL EANNES
HOSPITAL SHIP
If you’ve ever spared a thought
for what life on a hospital ship
might be like, now’s your chance
to find out. The Gil Eannes was
originally built in this very port in
1955 to support the Portuguese
cod fishing fleet working near
Newfoundland and Greenland.
After years of service in various
capacities, it was on the verge of
being scrapped. Fortunately, local people and institutions came
to the rescue by clubbing together to bring it home, restore it
and make it open to the public.

MEDIEVAL TRIPTYCH

The hospital was built to replace
makeshift medical provisions at
the hostel for pilgrims on their
Way to Santiago do Compostela
and was the city’s main hospital
until 1983. The church next to it
was rebuilt in the 18th century
and has recently been restored.
The interior is remarkable with
walls covered in azulejo panels
depicting physical and spiritual
acts of mercy and altars and
chapels dripping with gold leaf.
Créditos: DR
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Praça da República contains
three treasures from around this
period: the 16th century Renaissance fountain; the former council chambers and the Mannerist
Misericórdia Hospital.
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Kika

CASADOS DE FRESCO

JONAS

Dwayne Johnson e Lauren Hashian subiram ao
altar no domingo passado (18). Nas redes sociais, o ator conhecido como ‘The Rock’ partilhou esta segunda-feira (19) duas imagens inéditas do enlace. Nelas é possível ver que ambos
os noivos se casaram vestidos de branco. A
noiva elegeu para a ocasião um vestido corte de
sereia com renda e detalhes de flores.
Na sua publicação, o ator mostra-se feliz com
o passo dado, que ficou restrito aos familiares
e amigos mais próximos, revelando apenas que
teve lugar no passado domingo (18) no Hawaii.
O par tem duas filhas em comum: Tiana, de um
ano, e Jasmine, de três. O ator é ainda pai de Simone, de 18 anos, fruto do casamento anterior.

O membro da banda Jonas Brothers elegeu um casaco de
smoking branco que coordenou com uma camisa e umas calças
pretas. Já Sophia elegeu um sensual vestido azul marinho, decotado e com uma abertura lateral que exibia uma das pernas.
Claro que na festa não podia faltar uma mão cheia de convidados famosos: os irmãos Nick e Kevin Jonas, as cunhadas,
Priyanka Chopra Jonas e Danielle Jonas, os atores Emilio Vitolo
e Michael Park.
No caso do casal-sensação Nick Jonas e Pryanka Chopra, combinaram os visuais, elegendo o preto como cor: o músico foi de
smoking e a atriz num vestido com franjas.
Na festa não faltaram adereços que remetiam para o universo
de 007 e algumas imagens foram partilhadas nas redes sociais.
A grande surpresa aconteceu quando Sophie Turner surpreendeu Joe no palco, com um bolo que reuniu os convidados a
cantar os “Parabéns a Você”.
No dia de anos de Joe, a 15 de agosto, a atriz de A Guerra dos
Tronos já tinha surpreendido o marido, ao surgir no fim do
concerto da banda com um bolo, juntando os irmãos de Joe e o
público na celebração.
O músico partilhou um vídeo do momento no Instagram com
a legenda: “Não poderia ter pedido uma noite melhor, muito
obrigada a todos. Nada melhor do que fazer o que amo com
quem ano no meu aniversário. #HappinessBeginsTour.”

Créditos: DR
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Joe Jonas encarnou a icónica personagem James Bond para assinalar com grande estilo o seu 30º aniversário. Na festa, realizada no Cipriani Wall Street, em Nova Iorque no dia 16 de agosto, o aniversariante teve a seu lado a mulher, Sophie Turner,
que entrou no espírito da celebração, com um vestido digno de
uma Bond girl.

Créditos: DR

FÉRIAS EM FAMÍLIA

OOPS!

Créditos: DR

Parece que o clima entre Bella Hadid e The
Weeknd não é o melhor. Recentemente, soube-se que o casal está, uma vez mais, separado,
embora seja incerto o que o futuro lhes reserva,
já que se pensa que a separação pode não ser definitiva. Até porque, se bem se recordam, os dois
já estiveram nesta situação anteriormente. Contudo, a última atitude da modelo deu a entender
que desta vez quer mesmo distância do cantor.

Mykonos está cada vez mais na moda e são
muitas as celebridades que escolhem este
destino no Mediterrâneo para passar férias.
Depois de Bella e Gigi Hadid, Paris Hilton,
Izabel Goulart e Luciana Gimenez, foi a vez
de Alessandra Ambrosio desfilar a sua boa
forma física nas praias da ilha grega.
A top model brasileira, de 38 anos, tinha
consigo os filhos, Anja Louise, de dez anos,
e Noah Phoenix, de sete, nascidos do seu casamento com o empresário Jamie Mazur, de
quem se separou no início de 2018. Alessandra
foi fotografada a divertir-se com as crianças.
Embora não apareça nas fotografias, quem
também esteve com a modelo nestas férias
em família – que continuaram depois em
Nerano, Itália –, foi Nicolo Oddi, o empresário italiano com quem a manequim, anjo da
prestigiada marca de lingerie Victoria’s Secret, começou a namorar uns meses depois
da sua separação.

Katie Holmes e Jamie Foxx estão separados,
depois de seis anos de namoro, segundo avança a revista People. A notícia do fim da relação
chega alguns dias depois de Foxx ter sido fotografado à saída de um bar em Hollywood de
mão dada com a cantora Sela Vave, de 21 anos.
Amigos do cantor confirmaram à mesma
publicação que o casal se separou no passado mês de maio, apenas algumas semanas
depois de fazerem a sua primeira aparição
pública, na passadeira vermelha da Gala
MET, em Nova Iorque.
O romance entre ambos começou em 2013,
um ano depois da atriz se divorciar de Tom
Cruise. Nessa altura, Katie e Jamie foram fotografados a dançar juntos numa gala de beneficência que decorreu em Hamptons. Desde
então o casal começou a ser visto com bastante frequência, mas durante três anos nenhum
dos dois quis confirmar que estariam juntos,
tendo até o ator chegado a negar a relação.
Quatro anos depois mais tarde, em 2017, o
casal confirmou o namoro através da publicação de fotografias onde ambos surgiam de mãos dadas a passear na praia de
Malibu, na Califórnia.
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SEPARADOS

De acordo com o TMZ, Hadid aproveitou a noite
da passada sexta-feira (16), para uma saída com
amigas. Mas durou pouco. A modelo esteve cerca de 40 minutos numa discoteca, em Los Angeles, até que The Weeknd chegou ao local e, apenas minutos depois, a irmã de Gigi foi vista a sair.
O site de notícias refere que é incerto se os dois
trocaram ou não algumas palavras no local, mas
a verdade é que a ideia de estar no mesmo sítio
que o ex não agradou à jovem.
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GIRL POWER: BARBIES STAR WARS

Mas há uma nova coleção tem dado o que falar e os fãs estão a comemorar como nunca.
Agora existe a Barbie Star Wars! É mesmo isso: foi agora criada uma parceria entre a Disney e a Mattel (fabricante da famosa Barbie).
As bonecas inspiradas no universo de Star Wars serão lançadas neste outono.
Na coleção haverá Barbie Princesa Leia, Darth Vader e R2-DR (os fãs de C-3PO, Chewbacca e Han Solo, vão ter que esperar).
Os looks das bonecas são inspirados em momentos icónicos, mas claro que há sempre um
detalhe ou outro foi adicionado nas roupas. A Barbie da Princesa Leia, por exemplo, usa um
vestido inspirado no Episódio IV - Uma Nova Esperança, mas ganha uma carteira e saltos altos.
O lançamento da coleção está previsto para o dia 18 de novembro, mas já é possível encomendar os produtos no site da Amazon. O valor de cada uma é um pouco (ok, muito
mais) que um bilhete de cinema, cerca de US$ 100, mas nós sabemos que para quem é
fã, é um investimento que compensa.

Créditos: DR

A franquia de sucesso de Star Wars ultrapassa as barreiras dos cinemas. As empresas apostam em produtos relacionados com o filme como garantia certa de
vendas. São camisolas, brinquedos e até mesmo itens para casa que fazem alusão
ao universo de Star Wars.

BANHO QUENTE ANTES DE DORMIR
Um estudo feito pela Academia Americana da Medicina do Sono descobriu que um
em cada três americanos adultos tem sintomas de insónia. O estudo também apontou que todos os anos mais de 100.00 acidentes de trânsito acontecem porque os
motoristas acabaram por adormecer ao volante. Além disso, dificuldades em dormir podem acarretar outros problemas graves para a saúde, como a hipertensão,
diabetes, ataque cardíaco, derrames e depressão.
A ciência explica que um bom banho quente pode ajudar nesse processo de regularização do sono. Uma pesquisa desenvolvida por cientistas de Houston e da Califórnia,
no Estados Unidos, verificou mais de 5.000 estudos sobre o sono e cruzou alguns dados
sobre banhos quentes e mornos, como forma de melhorar a qualidade do sono das pessoas. De acordo com os dados, um banho de dez minutos com temperaturas entre 40 a
42 graus pode melhorar significativamente o sono. Mostrou ainda que se o banho quente
for tomado uma ou duas horas antes de dormir, acelera em 36% a velocidade que uma
pessoa leva a adormecer.
Mas não é só isso! A maior parte das pessoas afirma que para além de dormir mais rápido, a qualidade da noite de descanso foi muito melhor.
Qual é a explicação?

Créditos: DR

A ciência explica: Como para começar a dormir a temperatura corporal vai descendo, ao
tomar um banho quente o fluxo sanguíneo do corpo leva calor para a superfície (principalmente mãos e pés) e rejeita calor para o ambiente, o que causa uma queda na temperatura.
Por isso, tomar banho uma ou duas horas antes de ir para a cama faz com que quando
finalmente nos deitemos, o nosso corpo esteja completamente relaxado e nas condições
ideais para iniciar um sono longo e descansado.
Vamos testar esta teoria?

WI N A S H AW N MEND ES
V I P PAC K AG E
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tão bom quanto possa parecer à primeira vista… pelo menos ao que bactérias diz respeito!
Um estudo encontrou centenas de microorganismos tais como ADN de animais, vírus
e bactérias vaginais em notas de um dólar. Sim, leram bem.
Corrimões, maçanetas, puxadores e botões (do multibanco e dos elevadores, por exemplo)
Estes são objetos em que tocamos instintivamente. Imaginem agora a quantidade de
pessoas que lhes tocam em espaços públicos - estes rapidamente se transformam em
focos de bactérias, especialmente se não forem limpos com a regularidade necessária.
Esponjas, pias e tábuas de cozinha
Estes objetos são considerados dos mais sujos que temos em nossa casa. De acordo com
um estudo realizado pelo Hygiene Council, a pia da cozinha pode conter até 100 mil germes
a mais do que uma sanita. No ralo, por exemplo, podem encontrar-se cerca de um milhão
de bactérias por centímetro quadrado. Um outro estudo, levado a cabo pela National Science Foundation, descobriu que mais de 75% das esponjas nos Estados Unidos da América
estavam contaminadas com bactérias da mesma família da Salmonella e da E. coli.
Uma dica: experimentem molhar a esponja e os panos de cozinha e colocar no microondas durante um minuto para se verem livres dos germes.
Dispensadores de sabonete
Principalmente os de uso público - enquanto os pressionamos, as bactérias de que
nos tencionamos livrar têm a oportunidade de se transferirem para o dispensador. No
caso de já lá estarem fazem, obviamente, o caminho inverso.

Tocaram nisto?
Lavem as mãos
imediatamente!
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Ementas de restaurantes
Um investigação levada a cabo pela Universidade do Arizona descobriu menus com
cerca de 185 mil organismos bacterianos. Segundo o microbiologista Charles Gerba, os
menus dos restaurantes têm 100 vezes mais bactérias do que o tampo de uma sanita.
Parece que o importante não é lavar as mãos antes de comer, mas sim lavar as mãos
depois de escolhermos o que vamos comer!
Telemóveis e ecrãs táteis
Bem, aqui a lógica é simples. Se as nossas mãos estiverem contaminadas o que vai
acontecer é que estes microorganismos irão acabar por se transferir para os nossos
smartphones, tablets… enfim, tudo em que tocarmos. Um estudo realizado em Nova
Iorque comprovou que o telemóvel contém mais bactérias que uma sola de sapato ou
que uma sanita! #quenojo.
Comandos
Este é também um dos principais focos e propagador de bactérias dentro das nossas
casas: um estudo da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, chegou à conclusão
que cerca de 50% dos comandos que utilizamos no conforto do nosso lar estão contaminados por germes e bactérias. O ideal será que os limpem semanalmente com álcool
ou com um detergente multiusos.

No nosso dia a dia tocamos num infinito número coisas, muitas vezes inconscientemente. No entanto é importante termos a consciência que, de facto, existem objetos demasiado sujos e que exigem uma passagem pela casa de banho imediata Carrinhos de supermercado
- “pela vossa rica saúde!”.
Imaginem a quantidade de pessoas que toca nos carrinhos das grandes superfícies coApesar de parecerem inofensivas, estas são algumas das coisas que estão carregadas merciais… Estudos apontam para que neles existam mais bactérias, salivas e coliformes
fecais do que em escadas rolantes, telefones e casas de banho públicas.
de germes e com as quais temos um contacto frequente:
Dou-vos uma dica: andem sempre com gel desinfetante por perto. Como veem, dá
Dinheiro
sempre jeito!
Inês Barbosa/MS

Quem é que não o quer ter nas mãos, não é verdade? Bem, mas talvez não seja assim

Os sinais da natureza
e o dia que virou noite
Adriana Marques
Opinião

Essa semana algo atípico aconteceu
nos céus do Brasil, principalmente na
cidade de São Paulo. Entre três e quatro
horas da tarde, no país tropical que mais
parece ter sido esquecido por Deus,
houve um episódio assustador: o dia se
tornou noite bruscamente. Muitos meteorologistas tentaram explicar o efeito,
e, ao que tudo indica, o que ajudou a
provocar o fenômeno foram as queimadas ocorridas nas florestas da Amazônia. Hoje, o mundo olha aflito por ela!

D

epois da chanceler alemã Angela Merkel, foi a vez de Ola Elvestuen, Ministro do Clima e do Meio
Ambiente norueguês, cancelar verbas
direcionadas para o “Fundo Amazônia”.
Tudo porque o Brasil quebrou um acordo firmado com a Noruega e Alemanha,
quando suspendeu a diretoria e o comitê
técnico do Fundo para a Amazônia.
O presidente brasileiro fez chacota dizendo que a chanceler “deveria usar o
dinheiro bloqueado pelos alemães para
reflorestar o próprio país”.

Comecei o texto ilustrando com esses
fatos que mais parecem nuvens densas e
escuras cobrindo o país que possui em seu
território o pulmão do planeta, para alertar
que o mundo precisa urgentemente olhar
para o meio ambiente, que vem agonizando e dando sinais de que precisa de ajuda.
O ser humano tem uma tendência de se
sentir à parte do planeta Terra, como se
fosse o principal ser vivo existente e esquece que, na verdade, somos parte integrante deste ecossistema. A nossa vida só
existe porque todos os animais, plantas,
água, terra, fogo, e até mesmo, microorganismos estão aqui conosco.
Precisamos começar a dimensionar
que se continuarmos nesse processo egocêntrico e de consumo, como se todos os
recursos fossem infinitos, exterminaremos nossa própria existência.
Passou da hora de seguirmos exemplos
como o de Greta Thunberg, a jovem ativista ambiental, que deixou de viajar de
avião por conta da alta emissão de carbono
nos céus, passou da hora de governantes
do mundo todo arregaçarem as mangas
mentais e começarem a elaborar planos de
ação no combate às queimadas, na proteção de florestas e animais, na reciclagem de
materiais, no investimento e uso de biodegradáveis para que animais marinhos não

Cidade de São Paulo às três horas da tarde na última segunda-feira (19). Créditos: DR

morram por causa do lixo que jogamos nos
mares. É chegado o momento da sociedade compreender que reciclar lixo é básico,
e que diminuir o consumo de carne é vital
para que haja uma mudança importante no
aquecimento global; de pensarem em permacultura e agroflorestas ao invés da agricultura tradicional, repleta de agrotóxicos,
de dar condições dignas para a vida de animais de abate, entre tantas outras medidas
que só colaborarão para o equilíbrio entre
pessoas e planeta.
Caso contrário, fenômenos ainda mais

estranhos e piores ocorrerão. São sinais
da mãe natureza, que como nossas mães
humanas , repletas de amor, nos avisam,
antes de nos dar um castigo.
Precisamos saber ouvir e sentir esses
sinais e não fingir que nada acontece, nos
iludindo que tudo vai se resolver como
num passe de mágica.
E antes que você classifique esse artigo como um tanto quanto político, quero
deixar uma frase que guardo no âmago do
meu ser: “Nem tudo é política, mas a política está em tudo”.
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Palavras cruzadas

Sudoku
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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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Horizontais

Verticais

1. Tornar compreensível; esclarecer,
elucidar, explicar;
4. Esforçar-se por achar ou descobrir (alguém ou algo);
8. Sustentar-se ou mover-se no ar por meio
de asas ou algum meio mecânico;
10. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a
umidade; enxugar(-se);
11. Expressar-se vocalmente por meio de
(frases melódicas);
13. Trazer à memória; recordar;
15. Transferir (bem ou mercadoria) para
outrem em troca de dinheiro;

2. Tratar um cadáver com substâncias
que o isentam de decomposição;
3. Fazer trepidar ou trepidar; fazer estremecer ou estremecer; tremer;
5. Fazer chegar ou ocorrer antes do tempo marcado; adiantar(-se);
6. Fazer perder a casca ou qualquer outro
revestimento que envolva algum objeto;
7. Dar a (alguém) todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de
sua personalidade;
9. Entregar em troca; permutar;
12. Movimentar-se no espaço de uma parte mais alta para uma mais baixa;
14. Representar por meio de caracteres ou
escrita.
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ÁG U I A

PA PAGA IO

FA LC ÃO

GA N S O

P OM BA
F L A M I NG O
GA L I N H A
PA R DA L

Repolho recheado
com frango
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g de peito frango moído
4 folhas de repolho
1 cebola picada
2 dentes de alho picado
1 copo de vinho branco
1 folha de louro
1 copo de tomate triturado
2 colheres de sopa de azeite
Pimenta e sal a gosto

Modo depreparação:
Temperar a carne moída de frango com sal
e pimenta.
Ferver as folhas de repolho. Distribuir a
carne moída pelas folhas de repolho, enrolar em forma de charuto e fechar com
ajuda de palitos.
Numa panela colocar a cebola picada, o
alho picado, a folha de louro, o azeite e levar a refogar. Depois da cebola refogada,
colocar o tomate triturado, o vinho branco, temperar com sal e pimenta e deixar
ferver por cinco minutos. Adicionar agora
os rolos de repolho, tapar a panela e deixar
cozinhar por 30 minutos.
Bom apetite!

C E G ON H A
AV E S T R U Z
ARARA

C OR U JA

PAVÃO

PE R U

C A NÁ R IO

Créditos: DR
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Culinária por Rosa Bandeira

,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
Este é um período de grande criatividade e expressividade em termos
intelectuais. Contudo, estará mais disposto
para transmitir energia do que propriamente
para a receber, o que o pode tornar egoísta aos
olhos dos outros. É provável que sinta maior
necessidade de se dedicar a atividades lúdicas
e de lazer.

LEÃO 22/07 A 22/08
Durante esta semana a sua personalidade projetará uma imagem
de simpatia o que lhe poderá evitar algumas contrariedades e aborrecimentos nos
contactos com terceiros. O convívio com
os amigos dar-lhe-á grande prazer, pelo
que não deve perder oportunidades de estar com eles ajudando com a sua presença.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Soluções
Terá nesta semana a possibilida12
de de se relacionar com pessoas
D
5
10 S E C A
interessantes e que vão trazer novas persS
N
petivas para a sua vida. Poderá aumentar
C
T
E
E
os seus conhecimentos e abrir horizontes
R
C
9 1 I
através da leitura, viagens ou atividades
T
P
intelectuais. Sente mais vontade de saboR
A
8 V O A R
rear os prazeres da vida do que trabalhar.
C

TOURO 21/04 A 20/05
A sua personalidade está em evidência neste período. Uma maior
espontaneidade e autoconfiança da sua parte
irá provocar nos outros o reconhecimento do
seu real valor. A sua criatividade estará realçada. Se gosta de desporto, aproveite esta
altura para a sua prática, e tire partido desse
desejo de ação e de competição saudável que
está a sentir. Época bastante positiva para a
vida amorosa.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Este é um período em que se sentirá com elevado vigor e energia.
Você vai lutar pelos seus direitos com muita garra e dinamismo, não se deixando intimidar ou ultrapassar por terceiros. Grande capacidade de trabalho e de resolução
de problemas adiados. Esta é uma época
propensa a acidentes, tenha cuidado.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Poderá surgir na sua vida um novo
amor ou haver uma transformação na sua forma de estar na relação afetiva. Vai sentir prazer de viver e fazê-lo de
forma intensa. Este é um período bom no
aspeto económico. Poderá ver facilitado a
concessão de um empréstimo bancário ou
receber dinheiro vindo de uma herança.

BALANÇA 23/09 A 22/10
Poderá questionar nesta altura as
suas relações com os amigos e com
os outros em geral, analisando se os objetivos que procura são mesmo seus ou se são
de influência e interesse dos grupos com que
convive habitualmente. Os conselhos e a
opinião de pessoas mais jovens poderão ser
benéficos.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
O seu relacionamento afetivo
com os outros, sejam eles família,
amigos, colegas de trabalho ou parceiros
de negócios estará mais acentuado nesta
altura. Sentirá uma maior facilidade em
estabelecer contactos e a sua simpatia e
charme abrirão muitas portas. O trabalho
será proveitoso para ambas as partes.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Neste momento a sua maior ambição é alcançar o sucesso profissional,
objetivo para o qual canalizará devotadamente as suas energias. As uniões ou associações
estáveis merecem agora a sua preferência, sobretudo ao nível financeiro. Entretanto, uma
relação com um superior hierárquico não está
fora de causa.

PEIXES 20/02 A 20/03
Durante este período terá oportunidade de aprender novos métodos
ou novas formas de organizar o seu trabalho
assim como de corrigir pequenas anomalias
tanto na sua vida profissional como familiar. Terá de lidar com assuntos relacionados com o «funcionamento» dos vários aspetos da sua vida e do seu bem-estar.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
O seu gosto pela beleza e pela estética estará, nesta semana, mais virado para o ambiente que está à sua volta e para
as coisas do seu dia-a-dia. Poderá melhorar
a sua situação financeira através de um sócio,
de um amigo ou de alguém que lhe é próximo. Momentos de harmonia e tranquilidade,
assim como um maior poder de sedução são
previsíveis nesta passagem de Vénus.
CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Poderá tender a dedicar-se a várias
atividades ao mesmo tempo pois tem
energia de sobra para o fazer. É um momento favorável para pôr em marcha um plano ou
uma ideia que tenha concebido, pois é provável
que este seja bem recebido. No entanto, procure não falsear argumentos ou resultados apenas
para levar a sua avante.
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Joe & Andrew Amorim
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2
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3737 Rutherford Road
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
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Agenda comunitária

First Portuguese Canadian
Cultural Centre
Escola

Classificados

Casa do Alentejo
Noite de Fado

Sábado, 7 de setembro
Atuações de Luís Capitão, vindo de Portugal
e Elizabeth Gouveia
Jantar a partir das 19h30

O ano letivo inicia-se no dia 3 de setembro
• St. Nicolas of Bari: 15h30-18h
• First Portuguese: 17h30-19h30
Luso-Can Tuna
• Pope Francis (St. Luke): 15h00-17h30
• A escola do sábado - 7 de setembro - Angariação de fundos
Pearson Convention Centre
Pope Francis - 9h-12h
Sábado, 14 de setembro, às 18h30
Nota:
Com o nosso jantar, esperamos angariar funOs pais interessados em que os filhos aprendos para comprar instrumentos musicais.
dam português, por favor façam as
matrículas @ 416-531-9971 ou paula_mac- Casa do Alentejo
donald@firstportuguese.com
Baile das Vindimas
Casa do Alentejo
Nossa Senhora da Luz
Sábado, 21 de setembro, às 19h30
Igreja de São Mateus, Toronto
Atuação de DJ Julio Lourenço
Quinta-feira, 29 de agosto

ACAPO
Conselho meeting

www.mileniostadium.com

23 a 29 de agosto de 2019

First Portuguese C.C.C.
63rd Anniversary

1056 Lakeshore Rd. E,
Casa do Alentejo
Oasis Convention Centre
Terça-feira, 3 de setembro, às 19h30
Sábado, 28 de setembro, às 19h
First ACAPO Conselho meeting post Portu- Atuação de DJ RMP
Informações: 437-770-8542
gal Week 2019

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
Necessitamos de motorista para entregas,
a tempo inteiro, para fazer entregas em
Toronto e arredores. Trabalho de segunda
a sexta-feira, a começar às 6:30 da manhã
e que requer manuseamento de caixas. É
necessário ter carta de condução G, cartão de
trabalho, registo limpo com as seguradoras e
falar inglês. Se estiver interessado/a telefone
(416) 259-4349
Precisam-se empregados para churrasqueira
portuguesa em Hamilton. Cozinheiro,
ajudantes de cozinha e empregados de
balcão. Contacto: Steven - 905-746-7840
Wanted: concrete drivers with DZ licence to
start immediately. Good salary and benefits.
Contact: Rene @ ML Group, 29 Judson St
Toronto - 416.603.7878 - rene@mlgroup.ca

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)

CA

N

O N TA R I O

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
98 Brewster Cres – Jane / Sheppard

FOR SALE
Keele/Rogers

Black Creek e 401

Asking $699,000. Open house sat/sun 2-4 pm.
Great opportunity for a starting family, downsizing or investor, main ﬂoor 1209 sq ft of living
space with 3 bedrooms, open concepts living
and dining room with hard wood through out,
lower level 1504 sq ft with kitchen, large rec
room and walk out to private yard

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 Sold
73 Smith St

FOR RENT
$2,500

www.soldbygil.com
416-427-7645

LD
O
S

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
Bungalow
North of Hwy 9

Fabulous all brick 4 br executive home; nearly
2000 sq. Ft; 9’ ceilings; located in alliston’s desirable west end. Features main ﬂoor family room
with gas ﬁreplace, large eat-in kitchen with breakfast area and w/walk-out to rear fully fenced yard;
features hardwood, ceramic and high end laminate
ﬂooring; spiral staircase; main ﬂoor laundry room

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
346 Mcroberts Ave – Caledonia / Rogers

FOR SALE
Jane & Lawrence

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

4 quartos, 3 casas de banho, 75 de acre lote e
piscina. Pedem $1,200,000

FOR SALE
Investment property

Casa Nova

Asking $799,000. Open house sat/sun 2-4pm. Well
maintained semi with hardwood in living and dining.
Kitchen updated with s/s appliances & walk out to
yard. 3 bedrooms on 2nd ﬂoor, lower level has a
kitchen with a separate entrance, can be used for
additional income. Private yard at rear with block garage. Pleasure to show.

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

