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EDITORIAL

From the depths of the earth to skyscrapers penetrating the 
sky and everything in between, the actions of labour have an 
impact on all that contributes to our daily living. 

Few of us ever consider the human beings in deep mine or un-
der the oceans laying cable, the calloused hands of farmers 
creating our next meal to be cooked by loving hands, the 

construction trades that build our subways and erect skyscrapers 
designed by inquisitive minds that push the envelope so that there 
may be another monument created, which may have a social im-
pact on society. Most, if not all, humans belong to a society where 
the contribution of labour to achieve a result is expected. I suppo-
se that there are some who do not feel that working is important 
but even those benefit from the sacrifices of those who perform an 
honest day’s work. 

Each year we celebrate Labour Day which reminds us of those 

with hardened hands and tired minds. We remember those who 
have made the ultimate sacrifice for the tasks they believed in and 
we cry for them. 

By not implementing safe conditions we condemn those who 
practice subjugation and take advantage of workers for financial 
gain and let’s reprimand those who purposely place themselves at 
risk doing their work. 

Labour should stimulate the mind and enhance our skills. 
Therefore, if you are cleaning a toilet, catching a fish, investing 
the next app or trying to save planet Earth, be the best labourer 
you can be. There is no substitute for excellence and mediocracy 
shrinks the soul. 

To all labour leaders who purposely create disarray in the la-
bour movement for the purpose of securing power, remember 
that you don’t owe a responsibility to your members only but to 
all of society. Promote inclusion in the workforce because exclu-
sion denigrates those who each day labour without the need of a 
labour union. An honest day’s work can be done in the thousands 
of different jobs out there. Being proud of what we do goes a long 
way to enhancing your quality of life. 

Be proud of your labour. 

Manuel DaCosta
Editorial

Labour for all 

Desde as profundezas da terra aos arranha-céus que pene-
tram o céu e tudo o que se encontra pelo meio, as ações do 
trabalho têm um impacto em tudo aquilo que contribui para 
o nosso dia a dia. 

Poucos de nós apreciam os humanos no centro de uma 
mina ou dos oceanos a colocarem cabos, as mãos calejadas 
dos agricultores que criam a nossa próxima refeição para 

ser cozinhada por mãos cheias de amor ou os negócios de cons-
trução que constroem os nossos metros e erguem arranha-céus, 
projetados por mentes curiosas que empurram o envelope para 
que possa haver outro monumento criado que poderá ter um 
impacto social na sociedade. A maioria, senão mesmo todos os 
seres humanos, pertencem a uma sociedade onde é esperada a 
contribuição do trabalho para conquistar alguma coisa. Supo-
nho que existem alguns que não consideram o trabalho impor-
tante, mas mesmo esses, beneficiam dos sacrifícios daqueles 
que completam um dia de trabalho honesto. 

Todos os anos celebramos o Dia do Trabalho que nos lembra 
daqueles que têm as mãos calejadas e a mente cansada. Lembra-
mo-nos daqueles que fizeram grandes sacrifícios pelas tarefas 
em que acreditam e choramos por eles. 

Ao não implementarmos condições de segurança, condena-
mos aqueles que praticam a subjugação e que se aproveitam dos 
trabalhadores em prol de ganhos financeiros e vamos também 
repreender aqueles que propositadamente se colocam em risco 
no trabalho. 

O trabalho deveria estimular a nossa mente e enaltecer as 
nossas capacidades. Assim sendo, se estás a limpar uma sanita, 
a apanhar um peixe, a inventar a próxima aplicação ou a tentar 
salvar o planeta Terra, sê o melhor trabalhador que puderes ser. 
Não existe um substituto para a excelência e a mediocridade di-
minui a alma. 

Para todos os líderes do trabalho que criam propositadamen-
te desordem no movimento trabalhista para assegurarem po-
der, relembrem-se que não devem responsabilidade apenas aos 
membros, mas também a toda a sociedade. Promovam inclusão 
no ambiente de trabalho porque a exclusão rebaixa aqueles que 
todos os dias trabalham sem a necessidade de um sindicato. Um 
dia honesto de trabalho pode ser feito nos milhares de trabalhos 
que existem por aí. Termos orgulho naquilo que fazemos é um 
passo significativo para melhorarmos a nossa qualidade de vida. 

Tenha orgulho no seu trabalho.

Trabalho para todos
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É, de facto, o meu desejo para todos nós 
neste Dia do Trabalhador que se aproxima. 

É um dia especial para todos aqueles 
que trabalham neste país gigante cha-
mado Canadá.

Nós que escolhemos estas paragens para 
ganhar o pão, procurar uma vida melhor 
e um futuro risonho para os nossos filhos 
e família.

A nossa vibrante comunidade celebra 
afincadamente este dia, vários sindicatos 
e associações não se cansam de apregoar 
e anunciar nos meios de comunicação um 
dia cheio de alegria. 

São vários os locais de celebração e sem-
pre com um programa recheado de acon-
tecimentos para os seus associados que 
fielmente representam, mediante o paga-
mento das devidas cotas. Sim porque mui-
tas vezes os trabalhadores são meros nú-
meros que são representados e defendidos, 
apenas e só, mediante dedução pecuniária 
do seu cheque semanal.

A última década trouxe melhorias sig-
nificativas nas condições de segurança 
conseguidas pelos trabalhadores apoiados 
pelos seus sindicatos e por muitas empre-
sas anónimas, que sem muito alarmismo 
ou publicidade têm melhorado os seus lo-
cais de trabalho, quer a nível da segurança, 
quer em benefícios sociais adquiridos para 
os seus trabalhadores.

De facto, existem várias empresas na 
nossa comunidade e não só, que tem gosto, 
orgulho, respeito e admiração pelo sacrifí-
cio e dedicação dos seus funcionários du-
rante uma vida inteira. 

É com muita admiração e respeito que 
olho para os meus colegas que me rodeiam 
na Companhia onde trabalho e que contam 
com 10, 20, 30 e mais anos de serviço - isto 
mostra que, de facto, a empresa cria e man-
tém boas condições de trabalho e seguran-
ça e mostra também o que é um verdadeiro 
trabalhador , sendo esta a correta e verda-
deira definição da palavra pela sua atitude 
e dedicação.

A este grupo vasto de trabalhadores es-
palhados por todo o país vindos do exterior 
vou chamar de documentados, ou seja, 
aqueles que têm a sua situação legal neste 
país regularizada. São estes, juntamente 
com os demais canadianos, que contri-
buem economicamente para o país pagan-
do as suas taxas, fruto do seu trabalho que 
nem sempre é reconhecido pelo governo e 
demais organizações e pessoas.

São estes os que têm feito as grandes con-
quistas laborais melhorando as suas condi-
ções de trabalho à custa de lutas, suor, sa-
crífico e vidas perdidas e são também estes 
que hoje gozam de alguma proteção, quer 
em temos sociais quer no que diz respeito à 
segurança no trabalho. 

Mas e os outros? Sim, os outros.
Aqueles que não aparecem nas estatísticas 

do desenvolvimento, nas listas oficiais do 
governo e não aparecem também nos livros 
de contabilidade de muitas empresas, aque-
les que se sujeitam a gravitar e sobreviver 
numa economia paralela chamada CASH! 

Aqueles que recebem à volta de $500.00 
dólares por semana por mais ou menos 60 
horas de trabalho árduo sem qualquer se-
gurança, apoio ou benefícios fiscais, e que 
para poder trocar o seu cheque ainda tem 
de pagar 2,5% e, muitas vezes, certas en-
tidades patronais ainda exigem recibo. En-
fim, são vários os expedientes utilizados 
por alguns empresários que eu nem lhe 
chamaria tal, diria antes que são simples 
exploradores de mão de obra para enrique-
cimento rápido e fácil.

A última vez que reparei, o ordenado mí-
nimo na província era $14.00 por hora! 

Todos nós conhecemos alguém, um vizi-
nho, um conhecido ou mesmo um familiar 
que está nestas ou em outras condições ain-
da piores. 

Que diriam os nossos Pioneiros que che-
garam a este país e levaram uma vida in-
teira de sacrifícios para que pudéssemos 
hoje desfrutar de todos estes benefícios que 
agora percebemos que não chegam a todos 
os trabalhadores desta província?

Talvez corassem de vergonha por pre-
senciar algumas destas atitudes.

Estas pessoas vêm também em busca do 
“El Dorado”, vêm em busca de um sonho 
mas, por qualquer motivo, não conseguem 
a sua documentação legal. 

Estas pessoas são muitas vezes mal 
orientadas e pagam quantias astronómicas 
por promessas vazias de legalização feitas 
por variados pseudo para-legais ou chama-
dos advogados de emigração - um fluxo de 
milhões de dólares corre debaixo da mesa 
dado a estas pessoas que em grande medi-
da nunca atingem os objetivos esperados, 
levando por vezes a atitudes de desespero 
transformando um sonho num pesadelo. 
Pena é que aqueles que de facto tentam 
ajudar e tratar de toda a documentação ne-
cessária de forma correta e ordeira sejam 
medidos pela mesma bitola - sim porque 
temos também bons profissionais na nossa 
comunidade. 

A esses  milhares nós chamamos Indocu-
mentados, mas estas pessoas deitam o mes-
mo suor e passam pelos mesmos sacrifícios,  
apenas com a diferença que muitas vezes 
são explorados por patrões oportunistas 
e sem escrúpulos que além de pagarem 
abaixo do valor real para a tarefa desem-
penhada usam de vários expedientes para 
manter essas pessoas debaixo de pressão, 
medo, insegurança e ameaçando mesmo 
com o repatriamento. Por vezes, em caso 
de acidentes de trabalho, muitos são deixa-
dos em casa à sua sorte sem emprego e/ou 
qualquer tipo de apoio. 

Estes trabalhadores são alvos fáceis, 
uma vez que a sua voz não se ouve. Mas até 
quando? 

Isto está a denegrir a imagem dos em-
preendedores e dirigentes de pessoas que 
acreditam que simplesmente o trabalho 
deve ser remunerado justamente e que to-
dos deveriam ter direito a ser respeitados 
e ganhar a vida de uma forma justa e com 
tratamento igual atravessando todas as 
profissões e posições, pois todo o trabalho 
é válido e nobre quando encarado como tal.

As lutas laborais na nossa comunidade 
movimentam-se ao sabor de agendas polí-
ticas e conveniências diversas, o que torna 
tudo mais difícil. 

Muitos de nós atravessámos já este de-
serto de aflições e angústias relacionado 
com a adaptação e problemas legais, mas 
hoje que estamos já em terra fértil com 
um bom trabalho, uma vida estável e uma 
família integrada nesta sociedade. Temos 
por isso a tendência para esquecer rápido  
tudo o que passámos e ficamos a olhar para 

o nosso umbigo, como se só nós fossemos 
importantes e tratando por vezes todos os 
indocumentados com indiferença, criando 
até, às vezes, mais dificuldades.

Eu acho que grandes entidades empresa-
riais, associações e empregadores em geral 
se poderiam e deveriam unir em torno des-
te problema que no fundo diz respeito a to-
dos nós e criar mais pressão junto do gover-
no e outras entidades para que as condições 
destes trabalhadores melhorem a todos os 
níveis e se fabriquem políticas duradouras e 
estáveis para tentar ao mesmo tempo dimi-
nuir esta falta de mão de obra gritante que 
existe em todos os setores de atividade, na 
nossa província em particular.

As vitórias que se têm conseguido na 
nossa comunidade à custa de muito sacri-
fício ao longo de todos estes anos têm-se 
perdido e diluído com o passar do tempo.

Hoje em dia o individualismo, separação, 
egoísmo e exploração do outro têm ganho 
terreno e só não vê quem não quer.

Será que toda esta indiferença se deve a nós 
termos, afinal, medo de perder o nosso lugar?

Comemorar o Dia do Trabalhador deve-
ria ter sempre sabor a vitória por tudo o 
que se tem conseguido e não deveria ser 
sempre para uso e vanglorio de certas en-
tidades ou elites.

Muito mais haveria a dizer acerca deste 
dia tão importante e carregado de signifi-
cado para todos nós, os fabricantes deste 
Canadá à beira lago plantado. À custa de 
suor, lágrimas e vidas temos hoje um país 
do qual nos deveríamos orgulhar e chamar 
de nosso.

Talvez este Dia do Trabalhador seja o 
mote para os documentados darem voz aos 
indocumentados agarrando a sua bandeira 
e lutando pela causa para que todos possam 
usufruir um dia das mesmas condições e 
direitos a nível de trabalho. 

Quando verdadeiras políticas de integra-
ção para os que cá estão sem documenta-
ção para os que chegam forem de facto im-
plementadas e seguidas por todos, aí sim, 
o Dia do Trabalhador terá um significado 
mais verdadeiro e um travo mais doce. 

Um bem-haja e Feliz Dia do Trabalhador para 
todos nós trabalhadores e respetivas famílias.

E façam o favor de trabalhar em seguran-
ça - a família agradece!

Um feliz
Dia do trabalhador! 
Sergio Babel
Opinião
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Addressing today’s labour market 
challenges is a huge task. There are se-
veral employment challenges, especially 
for youth, in a changing economy. On the 
other hand, being on the inverse side of 
the equation is also tough. Employers 
are currently trying to keep up with all 
the metamorphosis in the labour market 
that now presents a very different sce-
nario from years ago. This week, Milé-
nio Stadium interviewed Kwok Wong, 
spokesperson for the Ministry of Econo-
mic Development, Job Creation and Tra-
de, in collaboration with the Ministry of 
Training, Colleges and Universities.

Milénio Stadium: What developments and 
changes have we seen in the job market for 
a few years now?

Kwok Wong: Recently, Ontario’s Q2 em-
ployment report showed an increase of 
202,900 jobs year-over-year, the majority 
of which are full-time, private sector jobs. 
In 2019 alone, actions taken by the gover-
nment are saving businesses $5 billion, 
including cancellation of the cap-and-tra-
de carbon tax, maintaining the minimum 
wage at $14 an hour, reduced WSIB pre-
miums and the Job Creation Investment 
Incentive. These actions are sending the 
message to job creators around the world 
that Ontario is open for business and open 
for jobs.

MS: In a time of fast evolutions in automa-
tion and artificial intelligence, what can 
we expect from the future job market sce-
nario? What are the trends?

KW: Ontario continues to monitor the im-
pact of these technologies but is well-po-
sitioned to support future innovation. Our 
government continues to work with the 
tech sector to create the conditions that 
will allow companies to scale, grow and 
create jobs. Behind California, Ontario has 
the second-largest concentration of tech 
companies in North America - more than 
200 companies including GM, Ford, Mag-
na, Uber, NVIDIA and BlackBerry QNX are 
developing connected and autonomous 
vehicle technologies here.  Ontario ranks 
fifth in North America by number of em-

ployees in the information and communi-
cations technology sector.

MS: What kind of skills will be most requi-
red from future professionals?

KW: Postsecondary education is a critical 
part of preparing Ontario students for the 
future, especially in the fields of science, 
technology, engineering and mathemati-
cs. Also, Ontario’s Skilled Trades are vital 
to the health and growth of the economy, 
offering careers that lead to secure jobs and 
a good quality of life. There are tremendous 
and vibrant opportunities available in the 
skilled trades in Ontario, with one in five 
new jobs expected to be in trades-related 
occupations by 2021. Our government will 
work with all our colleges, universities 
and our skills training providers to create 
the conditions that make it easier for peo-
ple to access a high-quality education to 
hone their skills for the jobs of today and 
tomorrow. To help postsecondary studen-
ts, apprentices and recent graduates deve-
lop their workplace skills, we have funded 
over 100,000 new experiential learning 
opportunities that provide practical hand-
s-on training to help participants make the 
transition from school to the workplace. 
We also want to build an economy that gi-
ves Ontarians the opportunity to find a job 
in their home communities, start a busi-
ness or grow a business in Ontario.

MS: Competition for jobs has increased 
sharply, requiring higher competencies 
and qualifications. However, we have 
many young people finishing college or 
university and they often have difficulties 
finding a job. Why is this phenomenon ha-
ppening? Is the job market over its capa-
city?

KW: Students and their families make great 
sacrifices to attend university and colle-
ge. They make those sacrifices because 
for years they have been told that if they 
worked hard and invested in a university 
or college credential, they would find a hi-
gh-quality job. That is increasingly not the 
case. Students and their families know that 
many young people are graduating with 
postsecondary credentials but are un-em-

ployed or under-employed. Meanwhile, 
businesses cannot find young people with 
the skills they need. We are embracing 
changes in our post-secondary education 
sector that are modern, forward thinking, 
and will lead to good jobs. That is why we 
are shifting funding for universities and 
colleges to be more dependent on student 
and economic outcomes that reflect our 
priority of making Ontario Open for Busi-
ness.

MS: Being an employer is also a tough po-
sition. What are the major challenges that 
employers are currently facing?

KW: For years, companies have been te-
lling the government about the high cost of 
doing business in Ontario — and that a big 
part of this problem is red tape. The gover-
nment has made it clear that Ontario needs 
to be more competitive by eliminating un-
necessary regulations, while maintaining 
other regulations needed to keep people 
safe and healthy. All too often, busines-
ses are required to spend time and money 
dealing with red tape instead of growing 
their businesses. That’s why we’re working 
to make Ontario a better place to do busi-
ness by lowering business costs and cutting 
red tape. We are also aware that businesses 
in Ontario can face challenges filling their 
skilled labour force needs. Employers have 
told us that filling specific skilled positions 
and retaining workers can be a challenge in 
smaller and rural communities.

MS: What measures need to be taken to 
mitigate these challenges?

KW: We’ve already taken some great stri-
des in developing modern and efficient 
business regulations. The legislature has 
passed two red tape bills that have reduced 
regulatory burdens in 12 specific sectors -  
and right across the economy. And this fall, 
the ministry plans to introduce more legis-
lative measures to further cut red tape. The 
ministry is working to lower business cos-
ts to make Ontario more competitive and 
to spur more investment in order to build 
our economy and create good jobs. We’re 
working to make things easier and remo-
ve regulatory overlap, and we’re develo-

ping regulations that are more focused and 
streamlined. In order to address skilled la-
bour force needs, the ministry administers 
the Ontario Immigrant Nominee Program 
(OINP) through which Ontario nominates 
people for permanent residence who have 
the skills and education needed to contri-
bute to, and succeed in, the province’s la-
bour market. This government has listened 
to employers and communities across the 
province about their skilled labour needs. 
In response, we have improved the OINP 
by making it easier for international en-
trepreneurs to start a new or buy an exis-
ting business in Ontario and by expanding 
the list of eligible occupations to include 
truckers and personal support workers to 
address known labour shortages. Through 
a new OINP opportunity, in collaboration 
with industry, we have also identified and 
are targeting people with the technolo-
gical skills needed to make Ontario’s ICT 
sector even more successful. In addition, 
to spread the benefits of immigration to 
smaller communities, the ministry is en-
gaging with community stakeholders to 
explore innovative approaches to bring hi-
ghly skilled immigrants to fill labour gaps 
in smaller communities. More information 
can be found at Ontario.ca/OINP. We are 
also committed to making sure job seekers 
can connect with opportunities to find and 
keep good jobs, employers can hire the 
skilled workers they need to thrive. We 
are doing this by equipping more people 
with the skills needed to get quality jobs 
through experiential learning, apprenti-
ceships, transforming employment and 
training services to improve labour market 
outcomes for job seekers - while redu-
cing administrative burden on employers. 
Employment Ontario programs connect 
employers, communities, incumbent 
workers, and job seekers to meet the de-
mands of evolving economic changes, ad-
dressing their company-specific and local 
labour market needs. Our government is 
committed to assisting employers in re-
cruiting the skilled workers they need to 
build the skilled workforce that keeps On-
tario open for business and open for jobs.

Telma Pinguelo/MS

The labour market
challenges
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Embora a economia canadiana tenha perdido 24,000 postos de 
trabalho em Julho deste ano, ainda assim existem mais vagas 
de emprego do que em relação a 2018.

Segundo o último relatório da Federação Canadiana de Negócios 
Independentes - Canadian Federation of Independent Business 
(CFIB) – no segundo trimestre deste ano existiam 429,000 va-

gas de emprego no sector privado, mais 23,000 do que em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Os números da Federação vão de encontro aos últimos dados da Sta-
tistics Canada que destaca o aumento de vagas de emprego disponíveis 
no sector público e privado. Segundo o relatório que foi divulgado em 
junho, no primeiro trimestre deste ano existiam 506,000 vagas de em-
prego, mais 44,000 do que no mesmo período de 2018.

O relatório da CFIB baseou-se em 2,101 negócios e revelou uma varia-
ção considerável de região para região. Enquanto que a média nacional 
da taxa de emprego ronda os 3,2%, o mesmo que em Ontário, no Que-
bec e na Colúmbia Britânica a taxa de emprego ronda os 3,9%. 

Em Alberta, as vagas de emprego encolheram para 1,9% e em Saskat-
chewan para 2,1%. Já em Newfoundland e Labrador a taxa aumentou 
para 2%; em Prince Edward Island para 2,2%; na Nova Scotia para 2,3% 
e em Manitoba para 2,6. New Brunswick está ligeiramente abaixo da 
média nacional e apresenta uma de emprego de 3,1%. 

Comparado com o primeiro trimestre de 2018, a Statistics Canada re-
vela que no primeiro semestre do ano o emprego cresceu em seis pro-
víncias e um território. Em maio a taxa de desemprego, a nível nacional, 
foi de 5,4%, a mais baixa em 43 anos. Em junho a taxa de desemprego 
aumentou para 5,5% e em julho para 5,7%. 

O Produto Interno Bruto (PIB) canadiano no primeiro trimestre de 
2019 foi de $327,967 milhões. O indicador económico caiu 0,1% e este é 
o ritmo mais lento desde o segundo trimestre de 2016.

Nos últimos meses vários economistas têm alertado para a possibili-
dade da economia mundial poder enfrentar uma nova recessão. Se de 
fato vier a acontecer ao todo são oito as economias em risco de entrar 
em recessão técnica, ou seja, com dois trimestres consecutivos de que-
bras no PIB. Para já o Canadá não faz parte da lista. 

Joana Leal/MS
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Chart 1
The first quarter of 2019 had the highest number of job vacancies recorded for a first quarter
since the beginning of the series in 2015, unadjusted for seasonality
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Private sector job vacancies in Canada have held on to their 
historic highs. The vacancy rate remained at 3.2 per cent in Q2, the 
same as levels recorded in the three previous quarters. CFIB's 
latest count represents roughly 429,000 private sector unfilled 
openings, about 1,000 more than in the first quarter of 2019 and 
23,000 more than a year ago. 

Although it looks like vacancy measures may have topped out, 
there are still some under-performing job markets in Canada 
which, if corrected could still theoretically push the national 
average rate higher. The vacancy rate in British Columbia is still on 
the rise at 3.9 per cent. Quebec's is the same, but reflects a slight 
settling from 4-plus per cent estimates late last year. Vacancy rates 
in Ontario (steady) and New Brunswick (still rising) occupy spots 
close to the national average, while all other provinces come in less 
than that. 

Rates, though, are trending up in parts of the country—Manitoba 
(2.6 per cent), Prince Edward Island (2.2 per cent) and 
Newfoundland and Labrador (2.0 per cent). No change was seen in 
Nova Scotia (2.3 per cent), while continuing weakness in Alberta 
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Figure 3: Average 12-month planned wage increases among
businesses with and without job vacancies

Table 1: Private sector job vacancies by province, Q2 2019

Rate* Change** Number

Canada 3.2% 429,300

Newfoundland & Lab . 2.0% 0.1% 3,000

Prince Edward Island 2.2% 0.2% 1,000

Nova Scotia 2.3% 7,100

New Brunswick 3.1% 0.1% 7,400

Quebec 3.9% 116,000

Ontario 3.2% -0.1% 169,900

Manitoba 2.6% 0.1% 11,500

Saskatchewan 2.1% -0.1% 7,400

Alberta 1.9% -0.1% 31,300

British Columbia 3.9% 0.1% 74,700

* Vacancies as a percentage of filled and unfilled jobs

** Change in rate from the revised previous quarter
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(2.6 per cent), Prince Edward Island (2.2 per cent) and 
Newfoundland and Labrador (2.0 per cent). No change was seen in 
Nova Scotia (2.3 per cent), while continuing weakness in Alberta 
and Saskatchewan pushed their vacancy rates down a bit to 1.9 
and 2.1 per cent respectively. 

There are similarly wide variations by industry, but it is often to do 
with business size characteristics. Small businesses tend to have 
structurally higher vacancy issues compared to their larger 
counterparts. 

Although geography and sector are factors, the drivers of 
vacancies are more significantly determined by future outlooks, 
growth intentions, business size and firm-specific job 
characteristics. There is also a strong influence on wages. 
Employers with at least one vacancy expect to push average 
organization-wide wage levels up by 2.3 per cent in Q2—versus a 
1.5 per cent gain planned by businesses without any job openings.
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Labour
Day

O Jornal Milénio Stadium conversou 
com a Media Spokesperson do Ministé-
rio do Trabalho de Ontario, Janet Deline, 
para falar sobre as conquistas, desafios, 
trabalho ilegal e como se encontra o 
atual mercado de trabalho em Ontario, 
como um momento de reflexão e balan-
ço nessa data comemorativa, que é o 
“Labour Day”.

Milénio Stadium: Labour Day is a date that 
recalls important issues such as the rights 
acquired by workers, but it is also a time 
for reflection on items that still need to be 
improved to give the worker more and 
better conditions. Do you believe there is 
room for improvement in this regard?

Janet Deline: Labour Day dates back to 

1872, when the Toronto Typographical 
Union went on strike to fight for a nine-
-hour work day. Nearly 150 years ago, we 
would have been shocked by the appalling 
conditions workers faced that often left 
them unsafe. We’ve come a long way sin-
ce: we have paid vacation time, public 
holidays, overtime pay, better health and 
safety laws. 

There’s always room to improve when it co-
mes to health and safety. Everyone deserves 
to get home safe after a good day’s work.

MS:  Do you believe workers have reasons 
to celebrate Labour Day?

JD: Labour Day should be a celebration on 

how far we’ve come in establishing protec-
tions for workers in Ontario. In addition, we 
should also celebrate that the economy is 
doing so well. Ontario has created 150,000 
jobs since our government came to office. 
Hourly wages are up 3% since last year. 

MS: In your point of view, how important 
are the labour rights protests?

JD: I support everyone’s right to protest 
and stand up for what they believe in. But 
in my first few weeks as Minister of Labour, 
I’m happy to say I’ve met with over 100 la-
bour leaders. We agree on a lot of things: 
the value of hard work, the importance of 
good paying jobs and coming home safe. 
We had good conversations and I’m exci-

ted to work together where we have com-
mon ground.

MS: How to fight and support illegal 
workers at the same time?
JD: Well, we know that most busines-
ses play by the rules and ensure that their 
workers are healthy and safe. My Ministry 
conducts roughly 1,500 inspections every 
week to ensure that workers are not being 
exploited and are safe. We also know there 
are bad actors and they must be held ac-
countable. As Minister, I take health and 
safety very, very seriously. So know that if 
you have a history of non-compliance and 
infractions, there’s going to be an inspector 
knocking on your door.

Adriana Marques/MS

O Ministério do Trabalho de Ontário
comemora as conquistas do trabalhador e reforça

“We should also celebrate that
the economy is doing so well”
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It seems that every month there 
is some sort of a holiday, from 
civic days to statutory holidays 
to family day. With a sprinkling 
of days like Halloween to Valen-
tine’s Day where many people 
l know also seem to take these 
days off. 

I don’t have an issue with these 
holidays, but why do we need 
to glorify them with parades 

and special events to commemo-
rate these days? The marketing 
aspect of these holidays has gotten 
so out of hand that l really don’t 
look forward to these so called long 
weekends.

Let’s take this Labour Day long 
weekend and find out the true 
meaning behind it... (?)

This holiday officially celebrates 
workers and the labour union move-
ment, however, most of us only 
think of it as the last long weekend of 
the summer. Does this holiday need 
to have parades with endless people 
walking together to supposedly show 
solidarity?

On the other hand, most families 
have holiday traditions, regardless 
of what holiday you are celebrating. 
Even when we grow up and form our 
own families, we naturally merge 
our new traditions with some of the 

old. It seems that traditions, new or 
old, have a strong place in our hearts. 
Holiday traditions become an es-
sential aspect of how we celebrate, 
and there is a reason why we keep 
them as a part of our lives for so long. 
Simply put, we hold onto holiday 
traditions because they add meaning 
to our celebrations and help bond us 
to those we love.

Holiday traditions are essentially 
ritualistic behaviors that nurture us 
and our relationships. 

They are primal parts of us, which 
have survived since the dawn of man. 
Traditional celebrations of holidays 
have been around as long as recorded 
history. Holiday traditions are an im-
portant part to building a strong bond 
between family and our community. 
They give us a sense of belonging and 
a way to express what is important 
to us. They connect us to our history 
and help us celebrate generations of 
family. They keep the memories of 
the past alive and help us share them 
with newer generations.

People who fail to understand the 
true meaning of holiday events or 
participate actively in the celebration 
of cultural traditions are not doing 
anything wrong. However, when 
they start ranting and raving about 
why all holidays are bad or do noth-
ing other than waste time and money 
for all concerned, the social and emo-
tional damage they do to people who 
do enjoy communal events actually 
epitomizes narcissistic and anti-so-
cial purveyance of social abuse.

I may sound like a Grinch, but 
in my mature years l am trying 
to convince myself that we do 
not need parades and fanfare to 

celebrate our long weekends: we 
need to keep it simple.

However, l do have an open mind 
on the fact that these holidays create 
positive memories for children and 
provide positive events for every-
one to anticipate. Children crave the 
comfort and security that comes with 
traditions and predictability. 

Coming full circle on my position 
on these holidays, l must say that 
the only long weekend or statutory 
holiday that sticks out with me is the 
Annual Labour Day Parade that ran 
across Queen Street West and ended 
up going through the princess gates at 
the CNE. As a child l looked forward 
to walking down with my brothers 
and parents to sit on the concrete 
curb and watch all these grown up 
men walk by us and occasionally give 
us a union button or some candy.

Even back then l wondered why 
we were watching these people walk 
by us and what significance this pa-
rade had. 

I know that this parade showed 
solidarity for the workers and mem-
bership in labour unions in the 
United States and in Canada reached 
an all-time high in the 1950s when 
about 33 percent of the work force 
belonged to unions. In 2019, union 
membership is about 11% of the 
working population, according to 
the Bureau of Labor Statistics.

If there is a simple take away mes-
sage here, it’s that traditions nurture 
our spirit and are an important part of 
family bonding. Don’t get caught up 
in instituting the perfect family trad-
ition, it’s not about being perfect: it’s 
about the experience you share with 
your family.

Vincent Black
Opinion

Do we really need to celebrate

a holiday?
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Falta de profissionais qualificados 53%

Desadequação entre oferta de 
profissionais e vagas disponíveis 49%

Pouca articulação entre sistema 
de ensino e empresas 37%

Legislação laboral rígida 36%

Turismo & Lazer/TSU excessiva 25%

Fuga de profissionais para o 
estrangeiro 15%

Falta de empreendedorismo 9%

Outra 5%

Principais dificuldades do mercado de trabalho
segundo empregadores

O que os profissionais valorizam e pontos fortes 
das empresas

Profissionais Empresas

Salário 85%
28%

Plano de carreira 77%
66%

Bom ambiente de trabalho 66%
13%

Cultura empresarial 59%
39%

Qualidade dos projetos 49%
33%

Localização geográfica 46%
28%

Solidez financeira 46%
58%

Prémios de desempenho 42%
22%

Plano de formação 39%
13%

Benefícios 36%
26%

Trabalho qualificado em Portugal

Se quer,
tem de pagar
(e bem).
A Hays é a empresa líder no mercado de recrutamento especializado em Portugal e 
apresentou, recentemente, o Guia do Mercado Laboral 2019. Aqui são apresentadas 
tendências de emprego e salários e, através do mesmo, a empresa visa identificar 
a evolução dos principais desafios do mercado e tenta prever que tendências se fa-
rão sentir na estrutura e estratégia de milhares de empresas em território nacional.

Analisando este Guia, conseguimos perceber que em Portugal parece assistir-se a uma 
autêntica lei da oferta e da procura no que ao mercado de trabalho diz respeito.

Se as empresas quiserem ter entre os seus trabalhadores profissionais qualificados 
necessitarão de pagar entre 15% a 20% mais - segundo este estudo, em 2018, 51% dos traba-
lhadores recusaram ofertas de emprego tendo em conta o pacote salarial proposto, porque o 
projeto não era interessante (33%), porque as condições contratuais não eram as pretendidas 
(22%), porque a oferta não se adequava à experiência ou à área de formação (18%) ou porque 
não tinha interesse em mudar de emprego (17%).

Quanto a este ano, 70% dos profissionais inquiridos assumem interesse em mudar de em-
prego, movidas pelo pacote salarial, perspetivas de progressão de carreira, procura de pro-
jetos mais interessantes, insatisfação com a empresa e, por fim, a insatisfação com a chefia 
direta. 60% dos mesmos afirmaram que já se encontram à procura de um novo emprego, 
28% está em processo de recrutamento e 19% põe o despedimento em cima da mesa.

Profissões mais procuradas
A conjuntura económica a que assistimos atualmente e a dinâmica do mercado de traba-

lho fazem com que comerciais, informáticos e outro pessoal das tecnologias da informação 
liderem o top de profissões mais procuradas. Tudo isto aliado à escassez destes mesmos perfis 
resulta numa cada vez mais comum exigência de aumento nos salários.

O ano de 2018 ficou marcado por diversos episódios de ataques cibernéticos que resultaram 
na perda de milhões de euros por parte das empresas e o recente Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados (RGPD) influenciou o setor e levou ao aumento de procura por profissionais 
da área de base de dados e cibersegurança.

Assim, segundo a Hays, é esperado que o mercado das Tecnologias da Informação continue 
a crescer durante este ano: Project Managers, Comerciais ERP, Business Analytics, Outsys-
tems Developers Java/.NET, Mobile Developers, Machine Learning Engineers, Python Deve-
loper/Data Scientist e os perfis relacionados com BI serão os mais solicitados.

Também o setor do Turismo e Lazer continua a registar um grande crescimento, ligado 
à crescente visibilidade de Portugal, pela atrativa imagem do país como destino turístico 
e pela contínua organização de grandes eventos, o que suscita grande interesse em turis-
tas estrangeiros.

No entanto, tanto neste setor como, por exemplo, na construção, onde cada vez mais exis-
te falta de trabalhadores, o salário mínimo e/ou baixo continua a ser rei.

Assim, em comunicado, Sandrine Veríssimo, Regional Director da Hays Portugal, assume 
que este setor “é capaz de sofrer uma pressão salarial, tendência já registada no ano anterior, 
pela escassez de perfis altamente qualificados para um mercado que precisa de ir ao encontro 
das necessidades e exigências dos turistas”.
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Top 10 das intenções de recrutamento
por região

NORTE

CENTRO

SUL

Tecnologias de informação

Comerciais

Engenheiros (exceto IT)

Apoio ao cliente/Contact centre

Administrativos/Suporte

Marketing e comunicação

Logística/Supply chain

Financeiros

Retalho/Loja

Consultores

Engenheiros (exceto IT)

Comerciais

Tecnologias de informação

Logística/Supply chain

Administrativos/Suporte

Marketing e comunicação

Financeiros

Apoio ao cliente/Contact centre

Retalho/Loja

Recursos humanos/Payroll

Comerciais

Tecnologias de informação

Engenheiros (exceto IT)

Marketing e comunicação

Administrativos/Suporte

Logística/Supply chain

Financeiros

Apoio ao cliente/Contact centre

Consultores

Hotelaria/Turismo

Nesta área, os perfis mais solicitados para este ano serão o de Sales Manager, Sales Exe-
cutive, Sales Director, Revenue Manager, Diretor Geral de Operações, Digital Marketing 
Manager e também Chefes de Cozinha.

Questionados sobre o que mais valorizam, os inquiridos desta área profissional apon-
tam para a oferta salarial (84%), o bom ambiente de trabalho (70%), o plano de carreira 
(59%), a cultura empresarial (57%) e a solidez financeira (57%).

Em relação a benefícios, estes assumem que o seguro de saúde (66%), a flexibilidade 
de horários (59%), formação/certificações (57%), a possibilidade de trabalhar a partir de 
casa (41%) e ter automóvel para uso pessoal (32%) são os mais desejados.

Emigração

Um outro destaque deste estudo anual é o desejo assumido por 78% dos profissionais 
portugueses, que neste momento se encontram a trabalhar fora do país, em regressar - 
43% dos mesmos admite fazê-lo, se possível, nos próximos dois anos.

A vontade de voltar a viver em Portugal, o pacote salarial, motivos pessoais ou familia-
res, um projeto inovador e condições contratuais vantajosas são os fatores que os inquiri-
dos assumem como mais determinantes no seu regresso ao país.

Este retorno de emigrantes e, por outro lado, o evitar de novas saídas de profissionais 
(principalmente qualificados) ficam a dever-se, em grande parte, à estabilização da eco-
nomia portuguesa e, consequentemente, à melhoria do mercado de trabalho português. 
É importante relembrar que, em 2013, no pico da crise, 80% dos inquiridos assumia que-
rer abandonar o país. Em 2018, este número caiu para os 37%. Nos últimos cinco anos, 
quem emigrou escolheu, na maioria, como destino o Reino Unido (19%), Angola (11%), 
Espanha (11%), Suíça (7%) e Moçambique (6%). A razão mais frequentemente apontada 
(89%) é “que lhes foram reconhecidos no estrangeiro potencial, capacidades ou conheci-
mentos que não foram valorizados em Portugal”.

O setor da banca e seguros (56%), legal (46%), construção e imobiliário (46%), retalho 
(42%) e marketing (41%) foram as áreas que registaram as maiores perdas de trabalha-
dores para a emigração.

Entidades empregadoras

Quanto às entidades empregadoras assume-se que 2018 foi um ano positivo: segundo 
as respostas obtidas, 66% dos inquiridos afirmaram que os resultados se enquadraram 
com as expectativas, 21% disseram estar acima das expectativas e 13% abaixo. 87% dos 
empregadores efetuaram contratações em 2018, mais 6% em relação ao final de 2017. 
Tudo isto faz com que as mesmas consigam visualizar um futuro risonho: 19% acredita 
numa melhoria, 16% acredita que a situação irá piorar e os restantes (66%) que dizem que 
tudo se irá manter igual.

Quando questionados acerca dos principais problemas e/ou dificuldades do merca-
do de trabalho, 62% dos empregadores consideraram que as instituições de ensino não 
preparam adequadamente os profissionais para o mercado de trabalho. A falta de pro-
fissionais qualificados (53%), a desadequação entre a oferta de profissionais e as vagas 
disponíveis (49%) e a pouca articulação entre o sistema de ensino e as empresas (37%) 
são as principais razões apontadas. 65% dos inquiridos afirma mesmo que em 2018 se 
viram obrigados a recrutar pessoas pouco adequadas às oportunidades de emprego que 
tinham em aberto, enquanto que 41% desistiram de concluir processos de recrutamento 
e optaram por recursos internos.

Desemprego

Segundo o Guia do Mercado Laboral 2019 da Hays, é nas áreas de Comercial e Vendas, 
Engenharia e Administrativa/Suporte que existem mais profissionais no desemprego. Os 
principais fatores apontados como motivo para tal são o fim de contrato (27%), a reestru-
turação da empresa (24%), o despedimento (22%), a falência/ encerramento da entidade 
empregadora (7%) e, finalmente, o facto do inquirido estar em situação de procura do 
primeiro emprego (5%).

Em 2018, 65% dos inquiridos encontravam-se em situação de desemprego há menos 
de seis meses e 11% há já mais de dois anos. Apesar disso, mais de metade dos inquiridos 
encontravam-se há menos de seis meses à procura de um novo emprego.

“O salário oferecido não era suficiente” (55%), “as condições contratuais não eram as 
pretendidas” (29%), “o projeto não era interessante” (28%) e “a oferta não se adequava à 
experiência ou área de formação” (25%) são as principais razões para 42% dos profissio-
nais desempregados terem recusado ofertas de emprego em 2018.

14% dos profissionais desempregados inquiridos investia em Tecnologias da Informa-
ção & Telcos, 12% em Marketing e Comunicação e 8% em Turismo e Lazer/Restauração, 
caso tivesse a oportunidade de investir numa nova área de formação nos dias de hoje.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, “o indicador de atividade económica, dis-
ponível até junho, estabilizou, e o indicador de clima económico, disponível até julho, 
diminuiu ligeiramente”. “No 2º trimestre de 2019 a taxa de desemprego situou-se em 
6,3%, 0,5 p.p. inferior ao valor registado no trimestre anterior (6,7% em igual período 
de 2018). O emprego total desacelerou, passando de uma variação homóloga de 1,5% no 
1º trimestre para 0,9% no trimestre de referência, tendo a população ativa registado um 
crescimento homólogo de 0,4% (0,3% no trimestre anterior)”.

Inês Barbosa/MS

Pode ficar a saber mais sobre o Guia do Mercado Laboral 2019 em:

https://www.hays.pt/guia-laboral/sobre-guia/index.htm
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Fernando 
Ferreira
Registered Realtor 

For a FREE home evaluation
any real estate INFO call

416.528.4724
fernandoferreirasells@gmail.com  
www.fernandoferreira.ca

You provide the dream. I’ll do the rest.
Selling homes in Canada + condos & villas in Portugal

HAPPY LABOUR DAY

Eu sei que muitos apostam na polí-
tica do “vale tudo”… Mas chegar ao 
cúmulo da vergonha é muito baixo. 

Recentemente falou-se e foi 
confirmado que o governo 
português, mais propriamente 

a Direção Geral da Administração e 
Emprego, enviou um questionário 
designado “Fatores de motivação/
satisfação no trabalho na Adminis-
tração Pública”, para um número 
elevadíssimo de funcionários pú-
blicos (e só para os trabalhadores 
do Estado) com algumas perguntas 
polémicas, nomeadamente: “O pe-
ríodo da Troika influenciou negati-
vamente a minha motivação no tra-
balho?”; “A reposição dos salários 
afetou positivamente a minha moti-
vação no trabalho?”; “O desconge-
lamento progressivo das carreiras é 
motivador? “; “Sinto-me hoje mais 
motivado no trabalho do que há cin-
co anos?“ (fonte: jornal Expresso). 
Estas e outras perguntas devem ter 
uma resposta até 30 de setembro. 
Caso engraçado, mas vejam só que 
coincidência - não é que as eleições 
estão marcadas para logo a seguir (6 
de outubro)? É caso para dizer que 

isto faz parte da campanha, o que 
não faz sentido nenhum. Nem tem 
comparação com nada que alguma 
vez se tenha feito. Mais grave, no 
meu ponto de vista, é este questio-
nário ter sido por e-mail. Afinal es-
tamos onde? Logo o António Costa, 
que não ganhou as eleições e formou 
um governo geringonça, (sim ge-
ringonça porque, vejam só, direta e 
indiretamente estão envolvidos 40 
familiares nos ministérios - é mari-
do e mulher, pai e filha, primos, se-
gundos primos etc, até um ex-pas-
teleiro, primo de um tal Secretario 
de Estado que decidiu arranjar um 
tacho para o pobre). 

Assim anda o país das maravilhas e 
mais engraçado é que não há fiscaliza-
ção, nem mesmo por parte da comu-
nicação social e sabem porquê? En-
quanto houver canais de ligação com 
o irmão do primeiro-ministro, diretor 
de um importante órgão de comu-
nicação, as coisas são abafadas e não 
passam para a praça pública. Como 
cada vez mais não se tira tempo para a 
leitura, as coisas quando se sabem já o 
comboio passou, porque nenhum ca-
nal tem coragem de dizer as verdades 
ao povo. E o povo vai ouvindo umas 
ali e outras do outro lado, mas a co-
municação social, (canais de televisão 
e outros), dá-lhe a volta ao colocar em 
letras gordas os futebóis e as palhaça-
das que ocorrem na outra casa onde se 

vive com os impostos dos pobres. 
Assim anda a corrida política no 

nosso país, o governo faz campanha 
com os funcionários públicos pagos 
com os nossos impostos e mais grave 
é que a oposição, que deveria estar 
atenta a tudo isto, anda preocupada 
em limpar a casa. Sim, a limpeza no 
PSD realmente era preciso ser feita, 
mas com moderação. Rui Rio se tra-
balhasse bem as coisas e em vez de 
limpar a casa por completo limpasse 
só um quarto de cada vez, tinha ma-
téria para ganhar ao Costinha. Afinal, 
este nada fez a não ser endividar o país 
cada vez mais. 

É pena ver estas coisas a acontecer. 
Perguntas que são feitas só aos funcio-
nários públicos e perguntas que bor-
ram a cara do governo, que se esque-
ceu que a Troika veio para Portugal 
por causa do PS.

Está provado que em campanha 
eleitoral vale tudo. Só não vale tirar 
olhos, mas um dia até isso vai valer. 
Desde que se elegeu um presidente da 
nação para andar a distribuir beijos e 
abraços e até comentar assuntos da 
atualidade, dizendo sempre o mesmo: 
“temos que apurar o que se passou”… 
Então, bora lá Sr. Presidente apurar o 
que se está a passar.

Ah! Já agora, para quem não sabe, 
Portugal tem a terceira dívida total do 
Estado mais alta do mundo.

Comece a pensar em quem vai votar. 

Vale tudo
para se chegar ao poder.

Augusto Bandeira
Opinião
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O Nick Barbieri é um torneio anual de 
boccia, organizado pela LiUNA Local 506. 

O jornal Milénio Stadium marcou pre-
sença na 28ª edição deste evento de 
cariz solidário que tem como obje-

tivo angariar fundos para diversas campa-
nhas, instituições ou organizações. 

“Este evento foi criado por um tesou-
reiro que nós tivemos há anos atrás, que 
infelizmente já faleceu, o Nick Barbieri. 
Depois começamos a fazer isso não só por 
homenagem a ele e à sua causa, mas tam-
bém para ajudar outros casos e organiza-
ções que existem na comunidade - para o 
ano também vamos tentar fazer com as da 
nossa comunidade. Não vou dizer quem é, 
no futuro vão ficar a saber. O importante é 
que hoje estamos a angariar dinheiro para 
organizações que precisam – autismo, sín-
drome de down e para o The Children’s 
Breakfast Club, em Oakville, que são esco-
las com crianças que não têm comida para 
comer de manhã. Os pais não têm possi-
bilidades e nós vamos fazer um donativo 
para eles também, para eles poderem ter 
pequeno-almoço”, afirmou Tony do Vale, 
tesoureiro da LiUNA Local 506.

Como se já não bastasse todo o espírito 
de entreajuda e o ambiente familiar vivi-
do neste evento, também o bom tempo se 
quis “juntar à festa” e dar o seu contribu-
to para tornar este dia ainda mais especial. 
Joseph Mancinelli não conseguiu conter o 
entusiasmo e satisfação: “Unbelievable! 
We have such good luck! 30 degrees... It’s 
perfect – nice and sunny! Very nice to see 
some of the kids that have come out - the-
re are some autistic kids, some kids that 
have syndrome that are actually playing in 
the bocce tournament! They actually have 
their own team which is really nice to see. 
People are having fun, having a good time, 
raising funds... I mean, it’s fantastic!”.

Sendo pai de uma criança com neces-
sidades especiais, este tipo de iniciativas 
são, segundo assumiu, muito especiais para 
Mancinelli. “Very special! We, as an orga-
nization, raise a lot of funds for children’s 
charities, special needs kids of all kinds, 
whether they’ll be physically disabled or 
it they’re special needs children. It warms 
your heart to see that LiUNA, through their 
fundraising, makes a difference. Because 
you can fundraise and sometimes we don’t 
even know where the money goes and our 

organization, every time we raise money, 
we give money and we know exactly whe-
re it is going. It’s making a difference in our 
communities.

As a father of a special needs child, it’s 
pretty special to see that a group of kids 
here in the Toronto Area are going to be-
nefit from people having fun here today. 
Look at them - they’re all having fun, they 
don’t even realize, a lot of them, where the 
money is going or what it is going to do. At 
the end of the day they find out and they 
go: Wow! I contributed, I was part of some-
thing very special”.

Quando questionado acerca de uma pos-
sível expansão da 506, Joseph Mancinelli 
não tem dúvidas: às vezes, quanto mais pe-
queno e simples, melhor. 

“I think this is perfect the way it is. If you 
make this much bigger it becomes a logistical 
problem to run it and everything else. Becau-
se, you know, the courts are perfect, there’s 
maybe a 150 people to a 100 people here and 
they still raise a good amount of money. So, 
you increase your overhead, you increase 
your costs, and in the end of the day you still 
raising the same amount of money”.

O torneio contou com a participação de 

52 equipas, cada uma delas formada por 
quatro pessoas. No Training Centre da 
LiUNA Local 506 foram colocadas oito pis-
tas de boccia fixas e a grande vencedora do 
dia foi a Sheet Metal Union, da Local 285. 
Em segundo lugar ficou a LiUNA Ontario 
Provincial District Council, em terceiro 
The Operating Engineers, da Local 793 e, 
finalmente, em quarto lugar a Hamilton 
LiUNA Local 837.

Este ano foram ainda entregues três che-
ques de $25,000, correspondentes ao valor 
angariado no torneio do ano passado. No 
total, foram angariados $135,000 que serão 
terão como servirão para apoiar iniciativas 
dedicadas ao autismo e à síndrome de Down.

“Looking at how many people we have 
here, and how important it is for us today... 
Getting to 100 years’ anniversary and have 
a day like this, getting 75 thousand dollars 
going to charity is fantastic. For us, today 
is a good day. 

2019 is a good year - we will never for-
get, because we reached 100 years.

This year, every day is a special day.”, 
afirmou Carmen Principato, Business Ma-
nager da LiUNA 506.

Inês Barbosa-Carmo Monteiro/MS

Nick Barberi
Jogar boccia e ajudar quem mais precisa

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

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

TROPHIES, PLAQUES, MEDALS, AWARDS  &  GIFTWARE  |  CORPORATE, ACADEMIC, ASSOCIATION, SPORT, CUSTOM
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O Chowfest começou em 2016, e desde 
então o público pode saborear as delí-
cias do festival que traz muita mistura 
de sabores através de frutas e temperos. 
Num clima de muita alegria e descontra-
ção, a comunidade de Trinidade e Toba-
go, país este que faz parte da América 
Central, tem a oportunidade de se sentir 
em casa e de trazer pessoas de culturas 
diferentes para experimentar um pou-
quinho desse lugar tão especial que fica 
localizado no Caribe. 

O organizador do evento, Roodney 
Clark, disse que o jeito de ser de Tri-
nidade e Tobago é fazer com que as 

pessoas se sintam à vontade e que todas as 
comunidades participem no evento - afi-
nal, Toronto é uma cidade multicultural. 
“Queremos alcançar qualquer um que gos-
te de cultura e comida caribenha. Fizemos 
uma parceria com a “Kalypso Hut” e mui-

tos outros restaurantes da GTA para que 
possamos alcançar um público cada vez 
mais amplo. Vários restaurantes do Ca-
ribe não são encontrados pelo público fa-
cilmente, eles geralmente estão em praças 
ou pontos escondidos. Por este motivo, o 
Toronto Chowfest procura celebrar nossa 
cultura, mas também é uma forma de ex-
por esses restaurantes ao nosso público”.

Roodney nos contou como surgiu a ideia 
deste evento. “A GTA tem uma população 
caribenha muito grande, mas cada ilha é 
única à sua maneira. Queríamos criar algo 
que pudesse atender a nossa comunidade 
de Trinidade e Tobago na cidade. Nós nos 
esforçamos para celebrar a nossa cultura e 
fornecer um ambiente descontraído para 
todos desfrutarem. “Liming” é uma coisa 
muito forte em nossa cultura, que simples-
mente se trata de um grupo de pessoas que 
se reúnem, bebem e ouvem música. Essas 

festas culturais podem acontecer a qual-
quer hora e em qualquer lugar, por isso, 
decidimos realizar esse Festival”.

A equipe saboreou as delícias deste fes-
tival que mistura frutas típicas e temperos 
como alho, pimenta e outros condimentos 
especiais. Apesar de muito diferente, há que 
se falar que o sabor é realmente incrível. 

Os expositores que estavam no local re-
velaram quais os segredos dos pratos ela-
borados por eles, como foi o caso do Robert 
Mohamed, que nos disse quais os  ingredien-
tes que fazem parte do prato chamado de 
“Roasted Coconut Mango”. Nele é possível 
sentir a mistura de sabores da manga, coco, 
pimenta, alho, e caldo de cana-de-açúcar. 

Houve uma competição com jurados que 
saborearam todos os pratos e julgaram o 
melhor sabor apresentado. O primeiro lu-
gar levou para casa a premiação no valor de 
$250 dólares. 

Um dos jurados, Kiesher, contou quais 
são os critérios para avaliar o prato. “Eu 
procuro ter como critério o prato que tem 
mais sabor e também gosto da combinação 
de sabor e textura”. 

O público estava bem satisfeito com o 
evento e o Earl de Mississauga, falou sobre 
a importância de eventos que representam 
a comunidade de Trinidade e Tobago. “É 
importante juntar as pessoas de todo Cana-
dá e que todos se sintam envolvidos com a 
nossa cultura”.

Alegria, cores, beijos, sorrisos, dança, 
música contagiante é pouco para descrever 
a comunidade de Trinidade e Tobago, que 
além de tudo isso, exprime na sua comida 
a sua intensidade cultural. Podemos dizer 
que o Chowfest deste ano foi “Show”! 

Adriana Marques/MS

Chowfest
Mistura de frutas e temperos 

issue 003 available now
LUSO LIFE

CONTACT
info@lusolife.ca

FOLLOW
@lusolifemag

READ
lusolife.ca
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O maior evento de celebração da cultura japonesa na América 
do Norte chegou a Mississauga no fim de semana de 24 e 25 
de agosto. 

O Japan Festival Canada reuniu milhares de pessoas no Missis-
sauga Celebration Square em torno de gastronomia, música, 
dança e moda. Já é o quarto ano consecutivo que o evento se 

concretiza, desta vez sob o tema “celebrar os 90 anos de relações 
diplomáticas entre o Japão e o Canadá”. O encontro, inicialmente 
chamado Japan Day, abriu espaço para mais de 20 restaurantes de 
iguarias japonesas. Desde os salgados aos doces, ficámos impres-
sionados com as técnicas de cozinha e, claro, de água na boca para 
provar as criaçōes culinárias. E enquanto nos deliciávamos com as 
maravilhas da gastronomia japonesa, aproveitámos para descobrir 
mais sobre esta cultura oriental. Em realce no encontro esteve o es-
tilista Sebastien Masuda, que voou pela primeira vez do Japão para 
o Canadá para apresentar a sua nova coleção inspirada nas tendên-
cias kawaii. “As roupas e o conceito são inspirados por pequenas 
coisas que são muito fofas e que em japonês se chamam kawaii. De 
momento, a cultura kawaii está a ficar muito popular por todo o 
mundo. No Canadá está a ficar cada vez mais popular, à medida que 
os jovens começam a conhecer o estilo”, conta o designer. As rou-
pas e acessórios do estilista, com a marca 6% Doki Doki, estiveram 
pela primeira vez à venda no Canadá e foram exibidas num des-
file de moda cheio de energia. Por detrás da apresentação esteve 
a diretora do Japanese Pop Culture Department, Alexia Panakos, 
com quem aprendemos mais sobre este estilo: “Esta forma de moda 
japonesa define o que tu és como pessoa, e cada pessoa tem a sua 
própria definiçao de kawaii. Em 1980 costumava existir um grande 
mercado de rua no Japão e as pessoas costumavam ir vestidas com 
roupas muito coloridas. Com o tempo esta moda começou a crescer 
dentro do Japão e depois a globalizar-se”.

Ao longo de todo o evento passaram ainda pelo palco vários gru-
pos da musica pop japonesa, conhecida como J-Pop. O Aga-Shio duo, 
Youta Yamazaki, IACT102, Mikuro Mika e o grupo de dança Yosakoi, 
entre outro entretenimento e performances para todas as idades, per-
mitiram-nos desfrutar e ficar imersos na cultura japonesa.

O evento foi gratuito e recebeu visitantes de todas as origens cultu-
rais no Canadá. Temos a certeza que muitos deles ficaram com vonta-
de de visitar o Japão!

Telma Pinguelo/MS

Japan Festival Canada

Sabores e cultura
da terra do sol nascente
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416-658-8300 416-658-1316 416-762-5555

www.sensogroup.ca

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

ALSO GET
40% OFF all Trees & Shrubs

SUMMER
PROMOTION MULCH AND SOIL

HAPPY LABOUR DAY



CARPENTERS & ALLIED WORKERS LOCAL 27

The Executive and Sta� of
Carpenters and Allied Workers Local 27

would like to wish all our members and their families
a safe and Happy Labour Day...

BUILDING FOR A BETTER FUTURE!

222 Rowntree Dairy Rd Woodbridge, Ontario, L4L 9T2  
 T:  905-652-4140   F: 905-652-4139

www.carpenterslocal27.ca



CANADÁ

 A ministra de Meio Ambiente do Canadá, 
Catherine McKenna, anunciou esta ter-
ça-feira (27) que o Brasil rejeitou a ajuda 
oferecida pelo país para combater os in-
cêndios na Amazónia. 

Na segunda-feira (26), o primeiro-mi-
nistro do Canadá, Justin Trudeau, 
ofereceu enviar aviões-tanque para 

auxiliar na luta contra o fogo e doar 15 mi-
lhões de dólares canadianos ao governo 
brasileiro. McKenna também afirmou que, 
apesar da nega, o governo do Canadá não 
planeia congelar as negociações iniciadas 
em março sobre um tratado de livre-co-
mércio com o Mercosul. Para a ministra 
canadiana, a melhor forma de proteger a 
natureza é vinculá-la à economia, incluin-
do nos tratados salvaguardas para temas 
ambientais. “Acredito que devemos sempre 
lidar com o meio ambiente e economia de 
forma conjunta. Os acordos comerciais que 
negociamos, nos quais estive diretamente 
implicada, têm fortes proteções ambien-
tais”, disse McKenna em entrevista coleti-
va. “O acordo com o Mercosul terá melho-
res proteções ambientais que qualquer 
outro”, completou a ministra canadiana. O 
pedido para suspender as negociações co-
merciais com o Mercosul foi feito pelo líder 

do Novo Partido Democrático do Canadá, 
Jagmeet Singh. Para ele, Trudeau está mais 
uma vez a colocar os interesses de grandes 
corporações à frente da luta contra a mu-
dança climática, ao continuar a discutir um 
acordo com o presidente Jair Bolsonaro. 
McKenna avaliou que o fim das conversas 
não é uma solução viável e ressaltou que o 
acordo é uma oportunidade para que o Ca-
nadá discuta com os países do Mercosul a 
importância do reflorestamento. Sobre a si-
tuação da Amazónia, McKenna disse que os 
incêndios não são apenas um problema do 
Brasil. Com a nega do governo federal para 
a ajuda canadiana, ela afirmou que buscará 
cooperar com os demais países da região. 
“A Amazónia está literalmente em chamas. 
É uma grande preocupação porque a des-
florestação e os incêndios fazem com que 
a Amazónia não possa armazenar carbono. 
E isso acelera a mudança climática”, expli-
cou. “Oferecemos ajuda financeira e para 
combater os incêndios. Temos excelentes 
equipas de bombeiros e infelizmente pare-
ce que o Brasil não aceitou. Mas há outros 
países que estão envolvidos. Esperamos que 
possamos trabalhar com outros parceiros”, 
concluiu McKenna.

Exame/MS

Canadá confirma que Brasil 
rejeitou ajuda para Amazónia

O Canadá realizou na passada quarta-
-feira (28) a sua terceira tentativa de in-
corporar Cuba numa solução negociada 
da crise venezuelana, num novo encon-
tro entre os ministros Chrystia Freeland 
e Bruno Rodríguez em Havana.

“Debate útil com o meu homólogo 
cubano Bruno Rodríguez Parrilla em 
Havana sobre os laços entre o Canadá e 

Cuba, a crise na Venezuela e o apoio às em-
presas canadianas que operam em Cuba”, 
escreveu Freeland no Twitter no fim da reu-
nião.

A ministra de Relações Exteriores cana-
diana já tinha antecipado que o encontro 
permitiria ampliar as discussões sobre a 
possibilidade de Cuba desempenhar um 
“papel positivo” na procura de uma solu-
ção pacífica à situação em Caracas.

Rodríguez já tinha dito no Twitter que a 
reunião serviria para rever “o estado das 
relações bilaterais” e trocar ideias “sobre 
temas de interesse mútuo da agenda he-
misférica e internacional”.

Esta é a segunda viagem de Freeland a 
Cuba em 2019. Em maio, ela visitou a ilha 

com uma agenda similar. Rodríguez devol-
veu a visita em junho.

Cuba é um dos aliados mais firmes do 
presidente venezuelano Nicolás Maduro, 
que se mantém no poder apesar da pressão 
internacional liderada por Washington.

O Canadá tem um papel relevante no 
Grupo de Lima, bloco de países do conti-
nente americano que procura uma solução 
para a crise venezuelana e que não tem os 
Estados Unidos como membro.

Ottawa não reconhece o mandato de 
Maduro por considerá-lo resultado de elei-
ções fraudulentas e apoia, juntamente com 
os Estados Unidos e cerca de mais 50 paí-
ses, o líder opositor e chefe parlamentar 
Juan Guaidó, que em janeiro se declarou 
presidente interino.

Para Havana, no entanto, Maduro é um 
importante aliado político e económico. A 
Venezuela é o principal fornecedor de pe-
tróleo de Cuba e 20.000 médicos cubanos 
trabalham no país - uma importante fonte 
de receita para a ilha.

EM/MS

Canadá insiste em incluir Cuba na 
negociação sobre Venezuela

A Air Canada anunciou a introdução de 
serviço regular durante todo o ano en-
tre Montreal, no Canadá, e Toulouse, na 
França, a partir de 4 de junho de 2020, 
ligando assim a sede da Airbus com a 
plataforma adquirida pela empresa ca-
nadiana Bombardier.

Os cinco voos semanais fornecerão 
o único serviço oferecido durante 
todo o ano entre as duas cidades e 

serão operados com a frota de Airbus A330-
300 da companhia, com cabines Signature 
Class, Premium Economy e Economy, e 
capacidade de 292 passageiros.

As tarifas especiais de estreia da rota cus-
tam a partir de $729 dólares canadianos 
(ida e volta) e estão disponíveis para com-
pra em aircanada.com.

“Este serviço criará oportunidades para 
acelerar as sinergias entre dois dos princi-

pais centros da indústria aeroespacial do 
mundo. Combinado com os nossos voos 
sem escalas recentemente anunciados en-
tre Montreal e Seattle, outro importante 
centro aeroespacial do mundo, estamos 
a ajudar a solidificar a posição do Quebec 
como um participante global na indústria 
aeroespacial”, disse Calin Rovinescu, pre-
sidente e diretor executivo da Air Canada.

“Muitos setores económicos estão a 
aproximar-nos de Toulouse, particular-
mente o aeroespacial, e estamos convenci-
dos de que este novo serviço da Air Canada 
ajudará a fortalecer ou estabelecer novas 
colaborações entre empresas daqui e de 
Toulouse”, disse Robert Beaudry, chefe de 
desenvolvimento económico, habitação e 
design do comité executivo da cidade de 
Montreal.

Aeroin/MS

Air Canada anuncia voos regulares
entre as fábricas da Airbus

About two dozen organizations were de-
nied youth summer job grants this year 
because Ottawa felt they were trying to 
weaken or limit access to abortion or 
other sexual and reproductive healt. Em-
ployment and Social Development Cana-
da says it received nearly 40,000 appli-
cations for the Canada Summer Jobs 
program this year.

About 400 of them were ruled out of 
getting funding under new rules that 
say the money cannot be used to un-

dermine human rights, including 26 groups 
over their approach to abortion, family 
planning, sex education or related issues.

The Liberals brought in controversial 
changes to the 2018 version of the Canada 

Summer Jobs program that required appli-
cants to declare that neither the job nor the 
core mandate of the organization opposed 
human rights, including those related to 
abortion, sexual orientation and gender 
identity.

Many faith-based organizations balked, 
arguing that forced them to choose be-
tween their religious values and money 
that helped them run summer camps and 
other programs that had nothing to do 
with abortion.

The Liberal government responded to 
the outcry by changing the wording in 
time for this year, requiring applicants to 
declare instead that the organization does 
not actively work to infringe human rights.

GlobalNews/MS

26 groups denied Canada Summer Jobs grants
over abortion stance
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Canadian authorities deported a violent 
criminal who was a former Chinese de-
mocracy activist, sending back to China 
a man who once sought political change 
at home, but committed a series of knife 
attacks in Canada.

For more than a decade, Yang Wei, 49, 
has presented Canadian courts and 
immigration officials with a challen-

ging case: a man jailed in China for de-
manding the overthrow of the Communist 
regime before fleeing to Canada where he 
was arrested for a string of violent acts.

Mr. Yang, who became a permanent re-
sident in 2003, left Toronto for Beijing at 
2:30 p.m. on Wednesday (28), according 
to his lawyer Vanessa Leigh. Friends worry 
his association with an outlawed Chinese 
democracy party may place him at risk of 
incarceration when he arrives back in Chi-
na. Dissident poet Liao Yiwu has taken up 
his cause, writing an open letter this week 
criticizing his deportation.

But Mr. Yang has also been assessed as 
likely to reoffend in Canada where, accor-
ding to Toronto police reports from 2006 to 
2010, he punched a roommate, threatened 
a cellphone salesman with a large butcher 
knife, told a bus driver “I’ll kill you”, bran-
dished a large carving knife at a men’s hos-
tel worker and used a filleting knife to stab 
at a different bus driver at least 13 times. 
He received several suspended sentences, 
but also served four years in federal prison 
for aggravated assault and possession of a 
weapon for a dangerous purpose.

A court declared him a dangerous offen-
der. He was prescribed antipsychotic me-
dication. Permanent residents found guilty 
of serious crimes can be deported.

Mr. Yang “represents a present and fu-
ture danger to the Canadian public” and 
his “presence in Canada poses an unaccep-
table risk”, a 2017 recommendation to the 
Minister of Immigration, Refugees and Ci-
tizenship found. He has little social support 
in Canada. “I find that Mr. Yang’s removal 
would not shock the conscience of Cana-
dians”, says the recommendation, whose 
author is not disclosed. The department 
did not respond to a request for comment 
Wednesday (28)  morning.

The Canada Border Services Agency 
(CBSA) said privacy reasons prevent it 
from commenting on individual cases or 
sharing deportation information.

“Everyone ordered to be removed from 
Canada is entitled to due process before 
the law and all removal orders are subject 
to various levels of appeal or review. Prior 

to removal, individuals may seek leave for 
judicial review, as well as administrative 
review procedures that assess the poten-
tial risk to the person of returning to their 
country of origin,” said CBSA spokesper-
son Judith Gadbois-St-Cyr.

A 2018 Parole Board document noted 
that many of Mr. Yang’s offences were 
committed while on probation and said he 
has a tendency “not to take [his] medica-
tion which contributes to emotional insta-
bility”. A psychiatrist who examined him 
said he had a “substantial risk of reoffen-
ce”, even with proper medication.

Mr. Yang has also told immigration offi-
cials that he does not believe “Chinese au-
thorities would care” if he was returned – al-
though immigration documents note that he 
may not have been in a “right state of mind” 
when he made that statement. Mr. Yang’s 
sister told a social worker that his problems 
stem from difficulties in his “living environ-
ment” in Canada, where he had been bullied, 
beaten and robbed, she said.

Mr. Yang’s removal comes in the midst 
of high tension between Ottawa and Bei-
jing, following the arrest in Vancouver of 
Huawei executive Meng Wanzhou, and a 
series of measures taken by China, inclu-
ding the arrest of Canadians Michael Ko-
vrig and Michael Spavor, as well as mea-
sures to block imports of Canadian canola 
and meat.

Mr. Yang faces potentially serious con-
sequences in China, which he fled as a 
wanted man, said Sheng Xue, an activist in 
Canada who hosted him at her home after 
he arrived.

It “is so dangerous for him to go back to 
China”, Ms. Sheng said. “Canada cannot 
do this”.

Mr. Yang was a teenager in China when 
he heard about the bloody government res-
ponse at Tiananmen Square, where troops 
killed hundreds – perhaps thousands – of 
demonstrators in 1989. In response, he 
posted flyers “calling for an uprising to 
overthrow the dictatorship”, Ms. Sheng 
said. “He was very brave”.

According to Canadian court documen-
ts, Mr. Yang said he was jailed three years 
for treason.

After his release, Mr. Yang joined a de-
mocracy party and was fleeing arrest in 
1999 when he escaped the country.

According to Mr. Liao, Mr. Yang at the 
time chanced upon a village funeral pro-
cession and bought the deceased man’s 
identification card. He used an altered ver-
sion to join a tour group to Thailand, but 
struggled to obtain refugee status there.

“He lived for a while like a wild dog on 
the streets of a foreign country. One day 
after he’d passed out from hunger, he was 
rescued by Thai monks and brought to a 
Buddhist temple”, Mr. Liao wrote in a le-
tter.

Mr. Yang eventually received refugee 
status and was welcomed to Canada. But 
Ms. Sheng noticed signs of mental difficul-
ty from the moment he arrived. She belie-
ves “his health was damaged when he was 
in prison in China”.

“I feel very sorry for him”, she said.
Mr. Liao, too, said he worries about Mr. 

Yang, and his future in China.
“I do know that his old case in Sichuan 

[prison] is not finalized”, he wrote. “Ac-
cording to the current state of retrogres-
sion in China, once he’s repatriated, his life 
will vanish in the prisons of the dictator-
ship”.

TheGlobeandMail/MS

Canada deports
former Chinese democracy activist 
convicted of violent crimes here
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Fotografia antifga de Yang Wei (à direita) acompanhado pelo 
autor Liao Yiwu - créditos: DR
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Celebrity businessman Kevin O’Leary 
was involved in a boat crash last 
weekend that killed two people in Onta-
rio cottage country.

Mr. O’Leary, a reality television star 
who ran for the Conservative Party 
of Canada leadership in 2017, said 

in a statement that he was involved in a 
“tragic collision,” but offered few details 
on the crash. He said the other boat did not 
have lights on and fled the scene.

Ontario Provincial Police are investiga-
ting a fatal collision on Lake Joseph near 
Emerald Island in Seguin Township, Ont., 
that killed two people. The crash, invol-
ving two vessels, happened around 11:30 
p.m., police said.

Gary Poltash, a 64-year-old Florida 

man, was killed at the scene. Susanne Bri-
to, a 48-year-old woman from Uxbridge, 
Ont., died from her injuries in hospital 
on Tuesday (27), police said. Three others 
were taken to the hospital and treated for 
injuries, and have been released.

“No charges have been laid in this case 
at this time. As such we are unable to com-
ment on, or identify either of the vessels’ 
operators and/or owners,” said West Parry 
Sound OPP Constable Joe Scali in an e-mail.

Celebrity website TMZ was the first to 
report on the crash Tuesday (27).

“On late Saturday (24) night I was a pas-
senger in a boat that was involved in a tra-
gic collision with another watercraft that 
had no navigation lights on and then fled 
the scene. I am fully co-operating with law 
enforcement in their investigation,” Mr. 
O’Leary said in a statement.

“Out of respect for the victims’ families 
and to fully support the ongoing investiga-
tion I feel it is inappropriate to make fur-
ther comments at this time. My heartfelt 
prayers and condolences to the victims, the 
families and those affected by this loss.”

Mr. O’Leary did not respond to requests 
for comment.

The former star of CBC’s Dragon’s Den, 
who now appears on ABC’s entrepreneu-
rial television show Shark Tank, owns a 
cottage in the Muskokas and has posted 
photos of his boat on social media from 
Lake Joseph.

He was considered a front-runner for 
the Conservative leadership in 2017 before 
abruptly dropping out of the race in April 
to back candidate Maxime Bernier. Mr. 
Bernier lost the leadership by a slim margin 
to current federal Leader Andrew Scheer.

GlobalNews/MS

Ten months after hitting the jackpot, the 
winner of a $60-million Lotto Max draw 
has finally come forward.

Bon Truong bought the sole winning 
ticket for the Friday, Oct. 26 draw. 
He said he checked the ticket the day 

after the draw and has kept his winnings 
quiet ever since.

“I went to the store and asked the clerk 
to print off the winning numbers — just to 
be sure,” Truong said.

The winning numbers for the draw were: 
2, 3, 4, 8, 9, 20, 30 and bonus 45. Truong 
moved to Canada from Vietnam three de-
cades ago and said he’s been playing these 
same numbers ever since.

Truong has three young children and 
he said he’s trying to keep his new found 
fortune a secret from them so they conti-
nue working hard. He said he will use the 
money for bills, a new home and saving for 
the future.

“After those big, main things, I’d like to 

take my family on a holiday”, he said. “I’m 
not sure where just yet. I think we’ll try to 
go everywhere”.

He also plans to keep his job as a landsca-
per and continue playing the lottery.

“I’m still young, I’m still strong. But ri-
ght now with the money coming, I will 
take a lot of time, take care of my family 
and still work after I’m done this. After 
everything is done, I will go back to work”, 
he said Wednesday (28). 

Truong bought the winning ticket at 
Pure Casino Yellowhead, in the area of 124 
Avenue and 153 Street.

His winning ticket is tied as the larges-
t-ever Lotto Max win in Edmonton’s his-
tory. In September 2017, Robin Walker and 
Brett McCoy, of Peers, Alta., also won a 
$60-million prize. 

The rules state that lottery winners 
have one year from the draw date to come 
forward and claim their prize. 

GlobalNews/MS

Edmonton $60M lottery winner
sat on winning ticket for 10 months

António Azevedo, os advogados e toda a equipa 

de Azevedo & Nelson, desejam aos nossos clientes 

e à comunidade um Feliz Dia do Trabalhador

Primeira consulta grátis! 416.533.7133 892 College Street, Toronto azevedonelson.com

Agora também a oferecer atendimento especializado para hipotecas
bancárias, hipotecas privadas e hipotecas com “B Lenders”.
Poupe dinheiro connosco na renovação da hipoteca.
Não paga NADA!*
SE PRECISA DE DINHEIRO, LIGUE PARA CRISTINA HONORATO**

*Fees apenas para hipotecas privadas. **FSCO License number M19000121. **Premiere’s Mortgage Brokerage  License number 10317

Kevin O’Leary says
he was involved in a fatal 
boat collision in Muskoka
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Todos sabemos que o dia da votação no 
Canadá será a 21 de outubro e sabemos 
que os partidos políticos estão a fazer 
promessas e anúncios. Então, por que 
não estamos numa campanha eleitoral 
oficial?

A resposta é simples: porque o primei-
ro-ministro ainda precisa de visitar 
o governador-geral para fazer o pe-

dido formal de dissolução do parlamento e 
iniciar o processo eleitoral. Este ano as elei-
ções devem ser convocadas até ao dia 15 de 
setembro.

Então por que temos esses cenários de fin-
gir que ainda não estamos no meio de uma 
campanha eleitoral, quando na realidade 
parece que estamos? Muito tem a ver com o 
posicionamento do partido no poder. Todo 
o dinheiro gasto pelo partido no poder até 

que a eleição seja, oficialmente, convocada 
não é considerado financiamento político.

Como o Canadá não está “oficialmente” 
numa campanha eleitoral no momento, to-
das as despesas incorridas pelos deputados 
e pelo primeiro-ministro não estão sujei-
tas a limites de gastos estabelecidos pelo 
Elections Canadá. Stephen Harper, quando 
primeiro ministro em 2015, estava numa 
posição semelhante e ele fez a visita ao Go-
vernador Geral a 2 de agosto.

Lembro-me que muitos reclamaram so-

bre como a campanha de 79 dias foi a mais 
longa da história, como se fosse um perío-
do demasiado longo. O raciocínio de Har-
per para torná-la oficial mais cedo do que 
o esperado decorreu do facto dos partidos 
e seus líderes já estarem em campanha, à 
conta do contribuinte. Ele acabou de ofi-
cializá-la e disse que os partidos deveriam 
pagar a conta em vez de esperar até meados 
de setembro. Por mais transparente que 
fosse, isso não o ajudou na eleição.

Então… Trudeau deveria convocar a elei-
ção agora? A resposta para isso tem muito 
a ver com o lado de opinião política que se 
compartilha. Aqueles que se encontram em 
lados opostos ao dos liberais acreditam que o 
partido do governo está a usar os seus impos-
tos para financiar a sua própria campanha. 

Existe um sistema que poderia impedir 
estas situações?

Nos dias que antecederam a realida-
de de hoje, onde temos datas de eleições 
fixas no sistema canadiano, a queixa era 
que o partido no poder era o único que sa-
bia quando uma eleição seria convocada. 
Aquele partido no poder usaria o tempo 
restante do seu mandato para anunciar 
novos investimentos no seu programa 
para tentar convencer os eleitores e de-
pois convocar uma eleição quando achas-
sem que era do seu interesse fazê-lo.

Datas de eleições fixas deveriam acabar 
com esta questão, mas parece que existem 
maneiras de contornar essa expectativa. 
Por exemplo, antes de partir para as reu-
niões do G7 em França, o primeiro-mi-
nistro passou as últimas semanas viajan-
do pelo país a fazer todo tipo de anúncios, 
muitas vezes relançando financiamento ou 
fazendo novas promessas que só acontece-
riam se ele fosse reeleito.

Talvez nunca venhamos a ser capazes de 
encontrar uma maneira de contornar essa 
questão, já que um partido no poder terá 
a vantagem de gastar o dinheiro dos con-
tribuintes que os partidos da oposição não 
têm acesso.

Peter Ferreira
Opinião

Canadá
Quando convocar uma eleição?

416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL

VASCO DA GAMA
FUTEBOL CLUBE DE HAMILTON

leva a efeito

50.º ANIVERSÁRIO

SÁBADO, 28 DE SETEMBRO, ÀS 18H

Reserve já o seu lugar contacte: 905-527-5708
Caros sócios e amigos, desejamos um feliz aniversário

Jantar servido por Gold Star Catering

Venha passar uma noite agradável 
em convivio com familiares, amigos e sócios 

do Vasco da Gama F.C.

The Ukrainian Catholic Church Hall
812 Upper Wentworth St., Hamilton

Atuação do conjunto
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António Costa rejeitou a possibilidade 
de vir a formar uma coligação de Gover-
no com os atuais parceiros de esquerda.

“Para haver um Governo é fundamen-
tal que seja coeso e tenha condições 
para governar. Estou convencido 

que, se tivéssemos feito uma coligação for-
mal com ministros do PEV, do PCP, do BE 
e do PS, a solução teria sido menos estável 
do que a que tivemos”, afirmou António 
Costa em entrevista à TVI e TVI 24.

O também secretário-geral do PS con-
siderou mesmo que uma coligação formal 
de Governo com esses partidos seria “ab-
solutamente impossível” porque implica-
ria uma “violentação de linhas identitá-
rias” de cada força política.

Numa entrevista que se estendeu por 
quase 110 minutos, e incluiu perguntas de 
representantes selecionados da sociedade 

civil e também de quatro jornalistas da es-
tação, Costa disse não ter dúvidas de que 
os portugueses “não gostam de maiorias 
absolutas” e, sem nunca a pedir, procu-
rou desmontar os receios desse cenário 
governativo, invocando a sua experiên-
cia na Câmara Municipal de Lisboa e os 
“crescentes mecanismos de controlo” da 
democracia portuguesa.

“Nunca colocarei aos portugueses a 
chantagem de dizer “ou me dão maioria 
ou não governo””, assegurou.

Sobre as recentes críticas ao BE na en-
trevista que deu ao semanário “Expresso”, 
António Costa não as repetiu nem comentou 
diretamente, mas declarou “não se rever” 
nas acusações de arrogância que lhe foram 
feitas na resposta por esse partido.

“Não podemos viver num debate político 
em que todos podem criticar o PS e quando 
o PS diz alguma coisa sobre propostas dos 
outros “aqui d’el-rei” afirmou, recordando 
que foi ele quem disse há quatro anos ser 
necessário acabar com o conceito de arco 
da governação que apenas incluía PS, PSD 

e CDS-PP e fazendo uma “avaliação muito 
positiva” do trabalho da última legislativa.

O primeiro-ministro comprometeu-se 
a não cortar nos rendimentos dos portu-
gueses nem a aumentar impostos em caso 
de nova crise económica e manifestou-se 
convicto de que o país está “mais prepara-
do” para a enfrentar pelo défice equilibra-
do e pela trajetória descendente da dívida.

O primeiro-ministro nunca respondeu 
se, em caso de crise, estaria disposto a dei-
xar aumentar o défice, mas assegurou que 
o cenário macroeconómico que consta do 
programa eleitoral do PS “é conservador”.

“Temos de manter a estabilidade que 
conseguimos nesta legislatura, nunca dan-
do o passo maior que a perna para não nos 
colocarmos em situação de risco”, afirmou.

António Costa não se quis comprometer 
com uma meta para o aumento do salário 
mínimo na próxima legislatura, mas de-
fendeu que, se vencer as eleições, esse tema 
seja definido logo no início da legislatura em 
sede de concertação social.

JN/MS

MILÉNIO |  PORTUGAL
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Ator está nos cuidados intensivos do Hos-
pital Garcia da Horta. Já foi sujeito a três 
intervenções cirúrgicas.

“Estável, mas com prognóstico reserva-
do.” Fonte próxima do ator confirmou 
ao JN que o ator, de 31 anos, foi sub-

metido a três cirurgias na sequência de um 
choque séptico “para limpar toda a bacté-
ria”, mantendo-se nos cuidados intensivos 
do Hospital Garcia da Horta, em Almada.

O ator deu entrada na unidade hospitalar, 
que é próxima da Charneca da Caparica, onde 
vive, na segunda-feira (26) com um quadro 
de infeção generalizada que se confirmou ser 
uma septicemia. Teve posteriormente uma 
paragem cardíaca revertida pelos médicos. A 
falência de um rim tem obrigado a fazer he-
modiálise. A toma de injeções de testosterona 
nos glúteos tem sido apontada como a causa 
da sepses (o que pode acontecer), mas, ao JN, 
um amigo conta que “não é garantido que te-
nha sido essa a causa”.

No hospital, Ângelo conta com a pre-
sença da mãe e da irmã. E nas redes sociais 
são muitas as manifestações de apoio de 
fãs e colegas de profissão. A SIC, estação 
para a qual o artista trabalha desde 2010, 
também declarou que está a acompanhar 
“de perto a evolução do estado clínico do 
Ângelo, com a preocupação e o recato que 
a situação exige e com a firme esperança 
de que recupere bem e rapidamente”.

Ao contrário do que está a ser veiculado 
na imprensa nacional, o galã das novelas não 
piorou, encontrando-se num estado estável, 
mas ainda grave, sem alterações de maior.

Atualmente, podemos vê-lo como Bru-
no na série “Golpe de sorte”. A persona-
gem também vai correr risco de vida, após 
descobrir que tem hepatite autoimune. Na 
ficção, quase como ironia, terá que fazer 
hemodiálise, e o guião dita que precisa de 
um transplante para se salvar.

JN/MS

Saúde

Ângelo Rodrigues: “Prognóstico 
reservado” após choque séptico
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“A greve foi anunciada, até à data não 
houve nada que se dirigisse para um 
apaziguamento que possa prever a anu-
lação desta greve, portanto, não haven-
do nenhuma alteração até dia 07 [de 
setembro], a greve será para avançar e 
para se exercer até dia 22”, disse Fran-
cisco São Bento em declarações à RTP.

O Ministério Público (MP) pediu a dis-
solução do Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas 

(SNMMP) numa ação que deu entrada este 
mês junto do Tribunal do Trabalho de Lis-
boa, disseram à agência Lusa fontes judiciais.

O MP sustenta haver “desconformidades” 
na constituição e nos estatutos do SNMMP, 
razão pela qual pediu a sua extinção junto do 
Tribunal de Trabalho de Lisboa.

“Da análise do processo de constituição 
e dos estatutos da mencionada associação, 
concluiu-se pela existência de desconfor-
midades com preceitos legais de caráter 
imperativo, designadamente a partici-
pação na assembleia constituinte de pelo 
menos uma pessoa que não é trabalhador 
por conta de outrem, no âmbito profissio-
nal indicado nos estatutos”, explica a Pro-
curadoria-Geral da República (PGR), em 
resposta escrita enviada à agência Lusa.

Francisco São Bento afirmou que, do seu 
“pouco conhecimento jurídico (...), não há 
motivo para que o sindicato seja extinto”.

“Se existir alguma irregularidade, essa 
irregularidade será regularizada. Não ve-
mos aqui nenhum motivo para que haja 
uma dissolução do sindicato”, reafirmou.

Contudo, no caso de haver uma extinção 
do SNMMP, Francisco São Bento reconhe-
ceu que o emergir de um novo sindicato 
“está ponderado”, mas revelou que não está 
“a fazer projetos futuros” por acreditar “vi-
vamente que a lei existe e será cumprida”.

Francisco São Bento admitiu que uma 
hipotética regularização possa passar por 
uma “alteração dos estatutos” do SNMMP.

O agora também porta-voz do SNMMP 
estava acompanhado por Pedro Pardal 
Henriques, que deixou o cargo de porta-
-voz do sindicato para ser cabeça de lis-
ta do Partido Democrático Republicano 
(PDR) pelo distrito de Lisboa nas eleições 
legislativas de 06 de outubro.

O SNMMP, que cumpriu uma greve este 
mês, entregou um novo pré-aviso de gre-
ve para o período compreendido entre os 
dias 07 e 22 de setembro, desta vez ao tra-
balho extraordinário e aos fins de semana.

JN/MS

SNMMP

Sindicato dos motoristas mantém 
greve e rejeita motivos para extinção

Eleições

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

Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

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

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

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

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

50 Caledonia Park Road  416-652-0416 

30 Ossington ave 1381 Dufferin St
416-537-0416 416-535-0416

As uvas VÃO Chegar
as melhores uvas da California e do Canada 
com mostos de primeira qualidade totalmente garatindos

MACEDO
WINE GRAPE JUICE LTD.

ABRIMOS BREVEMENTE NOVA ADEGA MACEDO WINERY & FERMENT ON PREMISE

O presidente do PSD admitiu uma coliga-
ção “à direita” depois das eleições, mas 
liderada pelos sociais-democratas, expli-
cando que “obviamente o parceiro natural” 
para uma maioria parlamentar é o CDS.

“Ninguém disse que não fazia isso 
[uma coligação com o CDS depois 
das eleições]. Haverá um resultado 

eleitoral e depois logo se vê. Mas segu-
ramente, à direita, se liderada por mim, 
nunca haverá uma ‘geringonça’ montada 
à pressa e de qualquer maneira só para se 
conseguir o poder, terá uma uniformidade 
fundamental que com o CDS sempre exis-
tiu”, admitiu Rui Rio, em Guimarães.

Num dia dedicado ao Património, o líder 
do PSD realçou afinidades com o partido de 
Assunção Cristas explicando que, “obvia-
mente, o parceiro natural do PSD quando 
precisa de um outro partido para fazer uma 
maioria parlamentar é o CDS-PP”.

No entanto, afirmou, essa aliança teria 
que ser liderada pelo PSD: “A alternativa de 
liderança de um Governo em Portugal, àque-

le que existe neste momento, alternativa de 
liderança, de primeiro-ministro, a única al-
ternativa a António Costa sou eu”, afirmou.

O ex-presidente da câmara do Porto fez 
ainda questão de reafirmar que uma alian-
ça à direita nunca seria uma geringonça.

“À direita nunca haverá uma ‘geringon-
ça’ porque a ‘geringonça’ pressupõe uma 
coisa mal-amanhada que vai ver se con-
segue funcionar mais ou menos, o próprio 
termo deriva dessa ideia”, salientou.

Quanto ao motivo do roteiro, o Pa-
trimónio, o líder social-democrata defen-
deu que esta é uma das áreas que deve ser 
abrangida pela descentralização.

“Eu entendo que, no quadro da des-
centralização de competências, devemos 
perseguir o princípio da proximidade, não 
quer dizer que seja sempre possível, mas 
sempre que possível. As câmaras têm con-
dições muito melhores para cuidarem do 
património do que o Ministério da Cultura, 
que está muito mais longe”, apontou.

JN/MS

Novas pensões ganham mais 125 eu-
ros. Centeno ainda só libertou 11% das 
cativações.

Nos primeiros sete meses deste ano, 
a Função Pública perdeu 6147 tra-
balhadores para a aposentação. O 

contingente dos novos beneficiários da 
Caixa Geral de Aposentações engrossou 
19,5% até julho, face a igual período do 
ano passado. Representa mais de mil tra-
balhadores que saíram para a reforma, 
comparando com 2018.

O ritmo de aposentações volta, assim, a 
crescer em 2019, quando nos últimos anos, 
tinha vindo sempre a cair. Até julho do ano 
passado, o número de novos pensionistas 
da CGA nunca tinha chegado aos mil. Si-
tuação que se manteve no resto do ano.

Valor médio sobe

Os dados constam da síntese da execução 
orçamental divulgada ontem. O boletim da 
Direção-Geral do Orçamento revela ainda 
que o valor médio das novas pensões está, de 
novo, a subir. Em julho, um funcionário pú-
blico teve, em média, uma reforma de 1310 
euros, mais 102 euros do que em junho.

Para efeitos comparativos com 2018, ape-
nas se podem usar os dados de junho, uma 
vez que, com o pagamento do subsídio de 
férias, as pensões médias em pagamento em 
julho distorcem a média. E quem se reformou 
em junho deste ano passou a ganhar mais 125 
euros do que um pensionista que passou à 
aposentação no mesmo mês de 2018.

A explicar esta diferença estará o facto de 
as carreiras contributivas serem mais longas 
e haver maior qualificação, bem como salá-
rios mais elevados. Também menos reformas 
antecipadas (com penalizações mais baixas) 
podem explicar esta evolução.

Cativações mexem pouco

O ministro das Finanças tem libertado 
as verbas retidas em cativações a conta-
-gotas. No primeiro semestre deste ano, 
Mário Centeno deu ordem para que fossem 
gastos 70,9 milhões de euros cativados no 
início deste ano.

O valor corresponde a apenas 10,9% do 
valor inicial. Em janeiro, estavam retidos 
653 milhões de euros e, em junho, conti-
nuavam na mesma situação 582,1 milhões de 
euros. Se contarmos ainda com as reservas 
orçamentais de 230 milhões de euros no final 
de junho (para fazer face a eventuais neces-
sidades dos programas orçamentais), esta-
vam na “gaveta” de Centeno 812,1 milhões.

É uma ferramenta que permite ao minis-
tro manter domadas as contas públicas. Até 
julho, o défice encolheu para 445 milhões 
de euros, muito à custa dos impostos que 
renderam mais 1,4 mil milhões de euros.

JN/MS

Eleições

Aposentação

Rui Rio admite coligação “à direita” 
mas liderada pelo PSD

Reformas na Função Pública 
crescem 20% este ano
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Os dados mais recentes sobre a emi-
gração lusa revelam que a Holanda, 
um dos países mais desenvolvidos do 
mundo, situado no litoral da planície 
do Norte da Europa, tem-se tornado 
ao longo das últimas décadas um dos 
principais destinos dos emigrantes 
portugueses. 

Segundo o Observatório da Emigra-
ção, a Holanda encerra o pódio das 
10 nações para onde mais portugue-

ses emigram na atualidade. Ainda que os 
mesmos representem apenas cerca de 
1% da população estrangeira que reside 
no território, desde o início do séc. XXI 
que o número de portugueses emigrados 
no país conhecido pela sua liberdade e 
tolerância, tem aumentado gradualmen-
te, passando de 9.509, em 2000, para 
16.456, em 2015.

No ano passado, este fluxo migratório 
atingiu um novo recorde, com a entrada 
de 2.800 portugueses, que escolheram 
esta região dos Países Baixos para iniciar 
um novo projeto de vida no estrangeiro. 

As razões dessa escolha não são certa-
mente alheias ao facto da Holanda pos-
suir um dos salários mínimos mais altos 
da Europa, atualmente 1.600 euros, duas 
vezes superior ao que se encontra esta-
belecido em Portugal. Assim como um 
sistema de educação, saúde e mobilidade 
que a tornam uma das nações com melhor 
qualidade de vida, como sustenta a sua 
constante presença nos rankings do Ín-
dice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
das Nações Unidas

Outro dos principais motivos que po-
dem ajudar a explicar que este território 
no noroeste da Europa se tenha tornado 
num dos principais destinos da emigra-
ção lusa encontra-se na sua moderna 
indústria tecnológica, cujas condições de 
trabalho, formação, progressão e remu-
neração exercem grande capacidade de 
atração sobre a mão-de-obra qualificada 
portuguesa.

Como no passado, com as devidas sal-
vaguardas, quando milhares de judeus 
portugueses no século XVI emigraram 
para a Holanda, na sequência da expulsão 
ordenada por D. Manuel I, vicissitude his-
tórica que contribuiu para que a mesma se 
tornasse a principal potência marítima e 
comercial no séc. XVII em detrimento dos 
reinos ibéricos, os portugueses na sua de-
manda hodierna por melhores condições 
de vida remanescem como um fator rele-
vante no desenvolvimento socioeconó-
mico da pátria holandesa. 

Daniel Bastos
Opinião

A emigração portuguesa

para a Holanda 

O CDS defende que os custos de trans-
porte, desde a gasolina, os bilhetes de 
comboios ou as portagens, possam ser 
deduzidos à coleta por parte dos contri-
buintes que habitem no interior, no âmbito 
de um novo estatuto fiscal para o interior. 

No programa eleitoral do CDS, o par-
tido propõe que o valor das taxas a 
cobrar na tabela de IRS sejam infe-

riores às taxas normais. “Seria desejável 
que estas taxas pudessem progressiva e 
faseadamente ser reduzidas para quem re-
sida ou venha a residir no interior”, lê-se 
no programa, onde se concretiza que em 
matéria de IRS o partido irá propor que os 
custos de transporte, desde a gasolina, os 
bilhetes de comboios ou as portagens pos-
sam ser deduzidos à coleta por parte dos 
contribuintes que habitem no interior. 

O CDS propõe-se a negociar com Bru-
xelas “um estatuto fiscal verdadeiramente 
ambicioso e competitivo, que o transforme 
numa verdadeira zona económica espe-
cial”, admitindo que isso implica o reco-
nhecimento de uma situação de exceção. 

A reforma fiscal proposta pelo CDS inci-
de na redução dos impostos sobre o rendi-

mento das famílias e das empresas, sendo 
que o partido compromete-se a a baixar em 
15% a taxa efetiva média de IRS dos portu-
gueses até 2023 e a colocar o IRC a 17% já 
em 2020, recuperando a reforma do IRC. 

Em matéria de apoios às famílias, o CDS 
defende uma redução progressiva da taxa 
de IMI de acordo com o número de depen-
dentes que compõem o agregado familiar, 
ao invés de um montante fixo e que cada 
filho passe a contar para a determinação 
do rendimento do agregado no reconheci-
mento da situação de insuficiência econó-
mica para isenção de taxas moderadoras. 
“Não se pode equivaler a capacidade eco-
nómica de um casal sem filhos a um casal 
com vários filhos que aufere o mesmo ren-
dimento”, lê-se no programa.

Para suprir a atual falta de creches - e 
porque defende a obrigatoriedade da edu-
cação pré-escolar para todas as crianças 
que completem os cinco anos de idade - 
o CDS defende que o Estado tem de criar 
um regime de contratualização com o se-
tor social e privado, “para que nenhuma 
família fique privada de poder colocar os 
seus filhos em creches”.

JN/MS

O INEM vai avançar com a renovação da 
frota de ambulâncias depois de o Governo 
ter concluído “o processo de análise” de 
libertação de verbas. 

“O Governo concluiu o processo de 
análise, estando assegurados os mon-
tantes necessários à renovação de 75 

ambulâncias afetas aos Postos de Emer-
gência Médica (PEM) pelo Instituto Nacio-
nal de Emergência Médica, através de um 
despacho”, refere o Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM) em comuni-
cado, acrescentando que, desta forma, “é 
possível continuar o plano de renovação” 
iniciado em 2017. 

O INEM sublinha que, com esta liberta-
ção de verbas, o INEM irá ainda dar con-
tinuidade à renovação das suas próprias 
ambulâncias.

O Instituto Nacional de Emergência 
Médica refere ainda que, neste momento, 
estão a ser preparados os procedimentos 
necessários à assinatura dos protocolos 
com os corpos de bombeiros, prevendo 
que ocorram durante o mês de setembro.

Na semana passada foi noticiado que o 
INEM previa comprar este ano 75 novas am-
bulâncias para equipar os postos de emer-
gência médica, mas o Ministério das Finanças 
não autorizava o uso do dinheiro necessário, 
apesar de a verba ser do próprio instituto.

Segundo documentos a que a agência 
Lusa teve acesso e de acordo com a Liga dos 
Bombeiros Portugueses, em causa estão 75 
novas viaturas para a renovação da frota de 
ambulâncias afetas aos corpos de bombei-
ros e a delegações da Cruz Vermelha, que 
compõem os postos de emergência médica.

Para a renovação das viaturas, o INEM 
tinha apresentado em 2017 à tutela um pla-
no plurianual - entre 2018 e 2021 - tendo 
invocado a “absoluta necessidade de re-
novação” das ambulâncias, devido à ida-

de elevada das viaturas, muitas delas com 
mais de 12 anos, e a indisponibilidade em 
que ficam por motivos de avaria mecânica.

Documentos consultados pela Lusa mos-
tram que o então secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Araújo, deu a concor-
dância a este plano e em 2018 foram renova-
das 75 ambulâncias dos postos de emergên-
cia, ainda entregues pelo anterior ministro da 
Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

Para 2019, o INEM previa adquirir mais 
75 ambulâncias e teve de submeter ao Mi-
nistério das Finanças um pedido de autori-
zação para recorrer aos saldos de gerência 
do instituto de anos anteriores, num mon-
tante a rondar os cinco milhões de euros.

Contudo, as Finanças apenas autoriza-
ram um milhão de euros.

Após a divulgação desta notícia, o Ministé-
rio das Finanças indicou que estava a ser ana-
lisado um reforço orçamental extraordinário 
para a compra, este ano, de ambulâncias.

JN/MS
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O Governo português defendeu, esta 
quinta-feira (29), a necessidade de tornar 
as Forças Armadas mais verdes, assegu-
rando estar a tomar medidas para reduzir 
a pegada carbónica das tropas ao tentar 
tornar as unidades militares e os equipa-
mentos “energeticamente sustentáveis”.

“Estamos a fazer um trabalho muito 
significativo no que diz respeito à re-
dução desta pegada carbónica. No que 

diz respeito às Forças Armadas, estamos a 
desenvolver [...] um conjunto de projetos 
para que as Forças Armadas possam reduzir 
esta sua pegada ecológica e ser energetica-
mente sustentáveis, por exemplo ao nível 
das unidades militares”, afirmou em decla-
rações à agência Lusa a secretária de Estado 
da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto.

Falando no final da reunião dos chefes 
da Defesa da União Europeia (UE), que 
decorreu em Helsínquia, no âmbito da 
presidência comunitária finlandesa, a go-
vernante vincou que, por isso, estão em 
curso ações de investigação e de desenvol-
vimento para “tentar reduzir aquele que é 
o impacto ambiental dos equipamentos e 
das próprias funções que as Forças Arma-
das vão exercendo”. 

Em causa estão, assim, práticas de utili-
zação eficiente dos recursos e de inovação 
ambiental. 

Esta reunião ministerial foi, segundo 
Ana Santos Pinto, “histórica”, já que, pela 
primeira vez, foi abordada a temática das 
alterações climáticas e a sua relação com a 
área da defesa. 

“As alterações climáticas têm impac-
to multiplicador na conflitualidade e elas 
próprias têm um efeito transformativo nas 
Forças Armadas”, assinalou a governan-
te, exemplificando que, na região africa-
na do Sael, são “as alterações climáticas 
que produzem, de forma cíclica, maiores 
níveis de pobreza”, gerando ainda mais 
“conflitualidade interna na região, que 
agrava a instabilidade já existente”. 

A responsável adiantou que, para poder 
fazer face a estes fenómenos, “o fundo eu-
ropeu de defesa tem um papel muito im-
portante porque poderá financiar projetos 
cooperativos entre vários Estados, por um 
lado, ao nível da investigação e desenvol-
vimento e depois ao nível dos protótipos 
que delas resultam, de forma a reduzir este 
impacto ambiental”. 

JN/MS

Programa eleitoral

Socorro

Ambiente

CDS quer gasolina a ser deduzida 
no IRS no interior do país

INEM compra ambulâncias após 
libertação de verbas do Governo

Forças Armadas vão ser mais verdes 
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Por todo o lado vemos anunciar o “Re-
gresso às Aulas”, publicitado numa lin-

guagem apelativa à compra dos mais 
variados materiais escolares. Além dos 
manuais, vemos montras e bancas a en-
cherem-se de acessórios – estojos, mo-
chilas, fatos de treino, ténis – destinados 
a satisfazer gostos que podem ir do mais 
sóbrio ao mais sofisticado, servindo de 
bitola para distinguir classes sociais.

Enquanto estudante, não fui subme-
tida a tanta oferta como aquela que 
agora existe, mas a verdade é que, em 

qualquer época, houve sempre um ou outro 
material que funcionou como marca identi-
tária para diferenciar a relação de pertença 
a este ou àquele grupo social. Iniciei e com-
pletei a minha escolaridade até ao antigo 5º 
ano do Liceu, no Colégio de Nossa Senhora 
da Conceição, em Benguela, da ordem das 
Doroteias. Apesar de provir de uma família 
humilde, meu pai teve a preocupação de, 
como primogénita, me dar uma educação 
esmerada, matriculando-me num colégio 
frequentado pelas filhas das elites da cidade 
e dos fazendeiros dos arredores. A vida no 
colégio pautava-se pela qualidade do ensi-
no ministrado e um conjunto de regras que 
preparavam para nos sabermos comportar 
em sociedade.

O regresso às aulas, depois de uma longa 
temporada de férias de três meses, traz-me 
memórias que nenhum estudante de hoje 
guardará. Uma delas era a tarefa a que nos 
entregávamos como um ritual anualmente 
a cumprir - forrar os livros e os cadernos de 
cada disciplina. Em finais de agosto ou iní-
cios de setembro, guardávamos uma sema-
na para isso. Era o tempo, por excelência, 
em que se dava um especial uso à mesa da 
sala de jantar, raramente usada, porque co-
míamos diariamente na cozinha. 

Abria o rolo colorido de papel e, para que 
ele se mativesse estendido e não voltasse 
teimosamente ao lugar inicial, colocava al-
gum objeto pesado no canto superior e no 
inferior. Depois, punha o livro ou o cader-
no em cima do papel, rodava para um lado 
e para o outro a fim de calcular a medida 
aproximada, tendo em conta as margens 
para as dobras laterais e de topo, sem es-
quecer a espessura da lombada. Os que ti-

nham lombada mais alta eram os dicioná-
rios, mas esses, uma vez forrados, forrados 
ficavam até ao final do percurso escolar. 
Era raro haver necessidade de os sujeitar a 
uma segunda operação.

Alguém se lembra ainda de como se forra-
vam os livros? Se quiséssemos que o traba-
lho ficasse bem feito e os remates perfeitos, 
exigia-se alguma destreza na operação de 
corte e dobragem, com particular atenção 
para os remates da lombada que, metidos 
para dentro, requeriam um corte enviesado.

Seguiam-se as etiquetas autocolantes: 
uma retangular a meio a identificar a dis-
ciplina e o nome do manual; outra, bem 
mais estreita, no canto inferior direito 
com o nosso nome.

Na aquisição dos manuais éramos todos 
iguais, porque o livro único perpetuava-se 
de geração para geração, havendo casos 
em que chegara a passar de pais para filhos. 
Por via do papel, estojos, canetas, lápis, 
borrachas e demais acessórios, fazia-se a 
diferenciação social. Assim que se coloca-
va um livro sobre a carteira, o papel que 
o forrava era como um fato, denunciando 
de imediato o poder aquisitivo de quem o 
comprara. Por incrível que hoje possa pa-
recer era, de facto, assim. É verdade que a 
textura do papel dos rolos apresentava al-
guma uniformidade, mas distinguiam-se 
aqueles mais fininhos de outros com uma 
finalização encerada que lhes dava um aca-
bamento diferente, fossem de uma só cor 
ou estampados, que tanto podiam recorrer 
a formas geométricas como à reprodução 
de elementos vegetais ou animais. 

Não olho para o passado com aquela sau-
dade doentia, tantas vezes expressa por al-
guns dos meus colegas. No entanto, admito 
que quando vejo um cartaz a anunciar o Re-
gresso às Aulas é o cheiro a papel que forra as 
minhas memórias de estudante.

Aida Batista
Opinião

Memórias
de papel
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Concrete and Drain Work

5121 First Line
Milton, ON L9T 2X5
Tel: 905-636-8860
Fax: 906-636-8867
Cell: 416-791-6651
Norberto Paiva
Windmill@bellnet.ca

Excavating & Demolition

Congratulations and a HappyWishing everyone a happy

5121 First Line
Milton, ON L9T 2X5
Tel: 905-636-8860
Fax: 906-636-8867

Cell: 416-791-6651
Norberto Paiva

Windmill@bellnet.ca

Labour Day



On this Labour Day we salute all of 
our employees for your hard work 
and we celebrate you for helping 
build our nation. 

Happy 
Labour 
day 2019

ROOFING SOLUTIONS YOU CAN TRUST

74 Advance Rd., Toronto  |  416.763.2664  

info@vianaroofing.com  |  vianaroofing.com
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O Centro de Informação e Vigilância Sis-
movulcânica dos Açores (CIVISA) registou 
esta terça-feira (27), pelas 08h55, um sismo 
com magnitude 2,5 (Escola de Richter).  

De acordo com nota do Gacs, o sismo 
teve epicentro a cerca de 2 km a NNW 
de Ponta Garça, ilha de São Miguel.

Adianta ainda a nota que sismo foi sen-
tido com intensidade máxima  IV (Esca-
la de Mercalli Modificada) nas Furnas, 
concelho da Povoação e em Ponta Garça, 
concelho de Vila Franca do Campo. 

AO/MS

Sismo de magnitude 2,5 
sentido em São Miguel

AUTONOMIAS

As candidaturas ao regime de apoio à 
reestruturação e à reconversão das vi-
nhas (VITIS) abrem em outubro, anunciou 
esta terça-feira (27), o secretário regional 
da Agricultura e Florestas, na ilha do Pico.

“O Governo Regional está em condições 
de anunciar que no próximo mês de 
outubro será lançado um novo aviso do 

VITIS, com uma dotação de quatro milhões 
de euros, o que permitirá reconverter mais 
cerca de 150 hectares de vinha”, revelou 
João Ponte, citado em nota do Executivo, 
acrescentando que se trata de uma oportu-
nidade para os produtores reconverterem 
as suas vinhas e apostarem em castas aptas 
à produção de vinho certificado.

João Ponte, acompanhou esta terça-fei-
ra (27), a vindima de um produtor picaroto 
com 6,7 hectares de vinha e esteve depois 
presente na receção das uvas na Coope-
rativa Vitivinícola, tendo reunido, poste-
riormente, com a direção da instituição.

Saliente-se que até ao momento, o VITIS 
já permitiu reconverter 800 hectares de 
vinha nos Açores, através de um investi-
mento global de 21 milhões de euros.

O secretário regional reconheceu que, 
apesar do ano ter sido aparentemente fa-
vorável à produção de uva, a chuva per-
sistente registada neste mês de agosto ori-
ginou prejuízos na produção.

O titular da pasta da Agricultura frisou 
ainda que o Governo Regional tem vindo 
a apoiar o setor, recordando que no pro-
grama POSEI deste ano houve um refor-
ço de verbas regionais superior a 350 mil 
euros aos 500 mil euros previstos na ajuda 
à manutenção da vinha orientada para a 
produção de vinhos com denominação de 
origem (DO) e vinhos com indicação geo-
gráfica (IG), acabando por serem pagos 1,1 
milhões de euros aos produtores.

“Para responder ao crescimento verifi-
cado neste setor, a proposta do programa 
POSEI para 2020, já enviada para Bruxe-
las, prevê um reforço orçamental de 15% 
nesta ajuda, em relação à dotação do PO-
SEI em 2019”, referiu João Ponte.

Diz a nota que outro aspeto que tem me-
recido grande atenção do Governo Regional 
é garantir a genuinidade e a autenticida-
de dos vinhos certificados produzidos nos 
Açores, que é fundamental para assegurar a 
sustentabilidade do setor vitivinícola e deve 
mobilizar todos os agentes do setor.

João Ponte salientou que, recentemente, 
em colaboração com a CVR/Açores, foi im-
plementada uma medida de grande impor-
tância, que passa pelo controlo nas adegas.

Este controlo, que será feito aos 21 agen-
tes económicos nos Açores que produzem 
vinho certificado, incide sobre a quanti-
dade e a qualidade das uvas entregues nas 
adegas, por categoria, nomeadamente De-
nominação de Origem (DO), Identificação 
Geográfica (IG) ou outra.

Atualmente, existem na Região cerca de 
1.000 hectares de área de vinha apta para a 
produção de vinho certificado, contando os 
Açores contam com três regiões demarca-
das de produção de vinho, nomeadamente 
Pico, Graciosa e Terceira (Biscoitos).

Outro desafio que se coloca ao setor é o 
reforço da capacidade de transformação, 
tendo João Ponte revelado que têm existido 
contactos com potenciais investidores, mas 
ainda sem qualquer concretização, e que 
está a ser estudada a possibilidade de, no 
atual Quadro Comunitário de Apoio, abrir 
um aviso exclusivo, no âmbito do PRORU-
RAL+, destinado a investimentos em unida-
des de transformação, esperando que esta 
medida possa funcionar como um incentivo 
para atrair potenciais investidores.

AO/MS

Candidaturas ao VITIS
abrem em outubro

Os Serviços Florestais estão a acompa-
nhar e a investigar as causas do apareci-
mento, esta semana, de alguns coelhos 
mortos no concelho de Lagoa, na ilha 
de São Miguel, sendo prematuro, nesta 
fase, falar em novo surto de febre he-
morrágica, refere nota do Executivo.

Segundo explica o Governo, o trabalho 
que está a ser levado a cabo visa perce-
ber se o número de animais encontra-

dos mortos vai aumentar de forma significa-
tiva e, em caso positivo, em que zonas.

Paralelamente, estão a ser recolhidas 
amostras para envio para um laboratório no 
continente, para se apurar se a causa da mor-
te dos coelhos encontrados é ou não a nova 
variante da doença hemorrágica viral - DHV.

Além da monitorização permanente dos 

efetivos populacionais levada a cabo pelos 
Serviços Florestais, sempre que são dete-
tados coelhos mortos são recolhidas amos-
tras para análise e despiste da doença.

“Face aos elementos que disponíveis por 
agora, é prematura a tomada de qualquer 
decisão no que diz respeito à gestão cine-
gética, uma vez que essa decisão deverá 
estar dependente dos resultados das aná-
lises ou dos resultados da monitorização 
que está a ser efetuada, no que diz respeito 
à evolução da deteção de coelhos mortos”.

Desta forma, enquanto se aguarda pelo 
resultado das análises, o Governo Regio-
nal recomenda aos caçadores que adotem 
os comportamentos higio sanitários ha-
bituais e evitem o contacto com as zonas 
onde avistem coelhos mortos.

AO/MS

Serviços Florestais investigam 
causas do aparecimento de coelhos 
mortos na Lagoa

O Governo dos Açores vai lançar este 
ano um projeto piloto que visa incentivar 
os jovens a doarem sangue, afirmou, na 
Horta, o Diretor Regional da Juventude. 

Lúcio Rodrigues adiantou que este 
projeto piloto nasce do “estabeleci-
mento de sinergias” entre as dire-

ções regionais da Saúde e da Juventude, 
o Hospital da Horta e a Associação de Da-
dores de Sangue do Faial, admitindo que 
pode vir a ser “replicado noutras ilhas”.

O Diretor Regional da Juventude, que fa-
lava terça-feira (27), no âmbito de uma reu-
nião com a Associação de Dadores de San-
gue do Faial, realçou a aposta que o Governo 
dos Açores tem vindo a fazer ao longo desta 
legislatura no “aumento da participação cí-
vica dos jovens”, que resulta evidente pela 
“grande adesão que os programas de volun-
tariado têm demonstrado”.

Para Lúcio Rodrigues, os “jovens são 
os veículos ideais para a transmissão de 
mensagens para os próprios jovens”, mo-

tivo pelo qual “faz todo o sentido apostar 
na divulgação da importância da dádiva 
de sangue com os jovens e para os jovens”.

O Diretor Regional salientou que este pro-
jeto irá decorrer em duas fases, sendo a pri-
meira “dedicada à divulgação e à promoção 
da dádiva junto dos jovens”, enquanto a se-
gunda fase “incidirá na recolha de sangue”.

“A dádiva de sangue é um ato de cidada-
nia e um dos maiores atos de voluntariado 
na nossa sociedade”, afirmou, frisando que, 
“quando damos sangue, damos de uma for-
ma anónima e sem saber a quem se destina 
e isso é um grande ato de voluntariado e de 
generosidade para com o próximo”.

“Com este projeto queremos impactar 
e despertar os jovens para esta realidade. 
É importante cativar, ir ao encontro dos 
jovens no terreno, nas escolas, na perspe-
tiva deles saberem a importância que po-
dem ter já hoje, quer na divulgação, quer 
na doação”, salientou Lúcio Rodrigues.

Jornal Açores9/MS

Governo dos Açores promove projeto
para aumentar dádivas de sangue dos jovens
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960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca

A secretária Regional da Inclusão e As-
suntos Sociais esteve, ao final da manhã 
de terça-feira (27), no auditório do Insti-
tuto de Emprego da Madeira (IEM) para 
a habitual sessão de boas-vindas dos 
programas de emprego e fez questão de 
dirigir algumas palavras de incentivo ao 
público presente.

“Quanto melhor for a atitude e a envol-
vência com a entidade onde se desen-
volve o programa, maior é a probabi-

lidade de vir a ser contratado após o fim do 
estágio”, sublinhou Rita Andrade.

Em declarações à comunicação social, 
a governante com a tutela do Emprego re-
forçou que, após o fim do estágio, “a taxa de 
empregabilidade é superior a 40%”, tendo 
vindo a aumentar ao longo dos últimos anos.

Sobre a taxa de desemprego, Rita An-

drade reiterou o “forte compromisso do 
Governo Regional em inserir as pessoas 
no mercado de trabalho” e relembrou 
que, desde o início do mandato - abril de 
2015, fruto do crescimento da economia e 
também das políticas de emprego imple-
mentadas pelo Governo Regional, a taxa 
de desemprego baixou cerca de 9 pontos 
percentuais, de 15.8% para 6.9%.

A presente sessão de boas-vindas, reali-
za-se mensalmente, tem por objetivo sensi-
bilizar os presentes para as políticas de em-
prego disponibilizadas, bem como desejar 
a todos os maiores sucessos profissionais. 
Neste mês de agosto, são cerca de 200 as 
pessoas que iniciam programas de empre-
go disponibilizados pelo Governo Regional, 
através do Instituto de Emprego da Madeira.

DN/MS

Taxa de empregabilidade dos 
estágios do IEM é superior a 40%

A Câmara Municipal do Funchal promo-
ve amanhã, sábado (31), o Festival Ci-
neEco no Cais do Carvão, no âmbito das 
‘Noites Abertas’ da Estação de Biologia 
Marinha do Funchal.

“A Estação de Biologia Marinha, tal 
como é tradição no verão, dinamiza 
Noites Abertas, que incluem visitas 

guiadas, projeções ou palestras sobre te-
máticas variadas ligadas ao mar. Este ano, 
e dada a requalificação do Cais do Carvão, 
optamos por aproveitar este belo espaço, 
como palco das comemorações dos 20 
anos da Estação e do Festival CineEco”, 
começa por explicar Idalina Perestrelo, 
vice-presidente da autarquia.

O CineEco: Festival Internacional de Ci-
nema Ambiental da Serra da Estrela con-
templa a projeção de dois documentários 
que “abordarão a vida marinha e as espé-
cies em perigo, bem como a poluição nos 
oceanos através da problemática dos plás-

ticos, temáticas para as quais nunca é de-
mais sensibilizar, em nome da preservação 
dos nossos mares, um dos nossos bens mais 
preciosos”, salienta Idalina Perestrelo, re-
cordando que o Funchal apresentou este 
ano uma ambiciosa Estratégia Municipal de 
Combate ao Plástico, pioneira na Região.

A Noite Aberta terá início pelas 20 horas, 
com uma visita guiada à Estação de Biolo-
gia Marinha do Funchal, seguindo-se, pelas 
21 horas, a visita à exposição ‘Mar de Vida 
...ou...mar de plásticos?’. Pelas 21h30 serão 
projetados, por sua vez, os os documentá-
rios ‘Os padrões do oceano’, de Hendrik S. 
Schmitt, e ‘A plasticaria’, de Cesare Ma-
glioni e Carlos Arrola.

Acrescente-se que a Estação de Biologia 
Marinha voltará a abrir portas para a últi-
ma Noite Aberta do Verão no próximo dia 
28 de setembro, com programa a anunciar 
brevemente.

DN/MS

‘Noite Aberta’ 
da Estação de Biologia Marinha do 
Funchal com dois documentários 
no Cais do Carvão este sábado

O presidente do Governo Regional, Mi-
guel Albuquerque, visitou esta quar-
ta-feira (28) a segunda fase da obra de 
construção do troço da via expresso en-
tre a ribeira de São Jorge e o Arco de 
São Jorge, cujos trabalhos tiveram início 
na semana passada.

“Esta é uma obra que nós já retoma-
mos, sendo que a primeira fase será a 
ligação entre o centro de São Jorge e a 

Ribeira de São Jorge à Ilha e irá ter um túnel 
de 1650 metros e uma ponte com 290 me-
tros de extensão. A partir da rotunda que 
está sediada no centro de São Jorge, temos 

também a ligação em túnel de cerca de 1575 
metros entre São Jorge e a Ribeira Funda. 
Além disso, irá existir uma ponte na Ribeira 
Funda que faz a ligação ao Arco de São Jor-
ge numa extensão de 202 metros e um túnel 
de 1200 metros para ligar à zona dos poços, 
no Arco de São Jorge”, disse.

Albuquerque realçou que esta é uma 
“obra muito importante”, porque “vai sig-
nificar em termos de via rápida a extensão 
de quase seis quilómetros”.

Esta segunda fase da obra está orçada em 
14 milhões de euros e estará concluída num 
prazo de “933 dias”.

DN/MS

Obra de construção da via expresso 
entre a ribeira e o Arco de São Jorge 
é “muito importante”

A Madeira acaba de ser nomeada para os 
Publituris Portugal Travel Awards’19 na 
categoria Região de Turismo Nacional.

Esta é a 16.º edição da iniciativa dina-
mizada pelo jornal Publituris, que visa 
destacar as melhores empresas, ins-

tituições, serviços e profissionais no setor 
do turismo. Os nomeados são selecionados 
pela publicação, com base em vários crité-
rios, entre os quais o trabalho desenvolvido 
ao longo do período em apreciação; capaci-
dade de inovação, visibilidade mediática e 
distinções nacionais e/ou internacionais.

A nomeação para melhor Região de Turis-
mo Nacional surge como reconhecimento 
do trabalho desenvolvido para aproximar o 
destino Madeira do mercado nacional, atra-
vés da oferta completa que tem para os visi-
tantes. Um destino jovem e atual, com uma 
grande variedade de atividades e desportos 
para fazer ao ar livre, hotéis e restaurantes 
para desfrutar da gastronomia local e uma 
agenda cultural recheada de eventos e festas 
durante todo o ano.

A eleição dos vencedores resulta de uma 
média ponderada entre os votos dos assi-

nantes da newsletter do Publituris (40%) e 
dos votos do Júri (60%). A votação é feita 
através do site https://premios.publituris.
pt/travel/2019/ , que estará ativa até dia 12 
de setembro.

Os vencedores serão anunciados no pró-
ximo dia 17 de setembro, numa cerimónia 
que terá lugar no Hipódromo Manuel Pos-
solo, em Cascais.

DN/MS

Madeira nomeada para os 
Publituris Portugal Travel Awards’19
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Investigadores descobriram na Etió-
pia um fóssil de um crânio de um an-
tepassado do Homem com 3,8 milhões 
de anos, mais antigo do que o popular 
fóssil “Lucy”, encontrado na década de 
1970 no mesmo local.

O crânio completo fossilizado dá no-
vas informações sobre a morfologia 
crânio-encefálica do ‘Australopi-

thecus anamensis’, a espécie de hominídeo 
do género dos australopitecos (‘Australopi-
thecus’) mais antiga, que vinha sendo da-
tada entre 4,2 e 3,9 milhões de anos.

A equipa de especialistas que analisou 
o fóssil, descoberto em fevereiro de 2016 
na região de Afar, na Etiópia, admite que o 
‘Australopithecus anamensis’ terá coexisti-
do durante cerca de 100 mil anos com uma 
outra espécie de australopiteco, que a suce-
deu, a ‘Australopithecus afarensis’, da qual 
foi encontrado em 1974, na mesma região, o 
fóssil “Lucy”, com 3,2 milhões de anos.

Ambos os fósseis foram descobertos por 
peritos do Museu de História Natural de 
Cleveland, nos Estados Unidos, que divul-
ga em comunicado os resultados do estudo 
do fóssil do crânio, também publicados na 
revista científica Nature.

Segundo o comunicado do museu, o 
crânio fossilizado, o primeiro da espécie 
‘Australopithecus anamensis’ descoberto, 
está datado no intervalo de tempo entre 
4,1 e 3,6 milhões de anos, em que os fós-
seis dos antepassados humanos são “ex-
tremamente raros”, especialmente fora da 
jazida paleontológica de Woranso-Mille, 
na região etíope de Afar.

A idade do fóssil do crânio do ‘Australo-
pithecus anamensis’ - 3,8 milhões de anos 
- foi calculada por uma equipa da universi-
dade norte-americana Case Western Reser-
ve, em Cleveland, que datou os minerais das 
camadas rochosas vulcânicas nas proximi-
dades do local onde o fóssil foi encontrado.

O crânio fossilizado partilha caracterís-
ticas com a espécie ‘Australopithecus afa-
rensis’, mas também com outras mais an-
tigas, como as dos géneros de hominídeos 
‘Sahelanthropus’ e ‘Ardipithecus’.

O fóssil tem traços distintos em relação 
a um fragmento de um crânio fossilizado 
que foi descoberto em 1981 no sítio pa-
leontológico de Belohdelie, igualmente da 
região etíope de Afar, e que os especialis-
tas datam de 3,9 milhões de anos e como 
pertencendo à mesma espécie de “Lucy”.

Tal significa, segundo os autores do es-
tudo, que o ‘Australopithecus anamensis’ 
terá coexistido cerca de 100 mil anos com 
o ‘Australopithecus afarensis’.

De acordo com uma das coautoras da 
investigação, Naomi Levi, da Universi-
dade de Michigan, também nos Estados 
Unidos, o antepassado de “Lucy” terá vi-
vido perto de um grande lago que estava a 
maioria das vezes seco.

“Estamos ávidos por realizar mais pesqui-
sas sobre estes depósitos para compreender 
as condições ambientais do espécime de 
‘Australopithecus anamensis’, a relação 
com as alterações climáticas e de que forma 
ou não afetaram a evolução humana”, afir-
mou, citada no mesmo comunicado.

JN/MS

Arqueologia

Descoberto crânio de antepassado 
do Homem com 3,8 milhões de anos

O governador do Estado da Florida, nos 
Estados Unidos da América, declarou, 
esta quinta-feira (29), o estado de emer-
gência devido ao furacão Dorian, que 
atingiu a categoria 1 e deve aumentar de 
intensidade nos próximos dias.

“Declarei o estado de emergência de 
modo a garantir que a Florida está 
completamente preparada para o 

furacão Dorian”, refere em comunicado, 
apelando aos cidadãos que estejam atentos 
e que tenham reservas de “comida, bebida 
e medicamentos para sete dias”.

A declaração de estado de emergência 
permite uma melhor mobilização dos ser-
viços públicos do Estado e solicitar, se ne-
cessário, o auxílio federal.

Ventos de 130 quilómetros por hora 
e várias árvores derrubadas é o balanço 
provisório da passagem do furacão pelas 
Ilhas Virgens dos Estados Unidos, sem que 
existam, até ao momento, vítimas mortais 
ou danos avultados a registar.

O furacão de categoria 1 na escala de Sa-
ffir-Simpson (que tem cinco níveis) e des-
loca-se para noroeste a cerca de 22 quiló-
metros/hora, anunciou o Centro Nacional 
de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos 
Estados Unidos, com sede em Miami.

Os meteorologistas alertam que o fura-
cão pode aumentar de intensidade e che-

gar a categoria 3, ou seja, com ventos su-
periores a 177 quilómetros/hora.

É esperado que o furacão Dorian passe a 
leste das Bahamas e se dirija para os Esta-
dos Unidos, tocando terra no fim de sema-
na ou na segunda-feira (2), na zona da Flo-
rida, perto do Cabo Canaveral e Orlando.

Dorian pode provocar chuvas fortes e 
inundações graves, para além de ventos for-
tes, em Porto Rico, Ilhas Virgens Britânicas, 
nas Bahamas e sudeste dos Estados Unidos.

Os especialistas alertam ainda para as 
más condições do mar nas zonas afetadas, 
com ondas fortes e correntes, que podem 
colocar as pessoas em perigo.

O meteorologista do NHC Rod Molleda 
lembrou que o Dorian é o “primeiro impacto 
significativo” para Porto Rico desde a passa-
gem do furacão Maria, que causou a morte de 
cerca de 3.000 pessoas em setembro de 2017.

O presidente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, já declarou o estado de emer-
gência em Porto Rico, antes da chegada do 
agora furacão Dorian.

A ordem autoriza o Departamento de Se-
gurança Nacional dos Estados Unidos e a 
Agência Federal para a Gestão de Emergên-
cias (FEMA, na sigla em inglês) a coordena-
rem as ajudas de emergência na ilha, devas-
tada pelo furacão Maria.

JN/MS

EUA

Florida declara estado de emergência 
devido ao furacão Dorian
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O presidente da Câmara dos Comuns, a 
câmara baixa do parlamento britânico, 
John Bercow, afirmou que a decisão do 
primeiro-ministro, Boris Johnson, de sus-
pender o parlamento até 14 de outubro é 
um “escândalo constitucional”.

“Não recebi qualquer contacto do Go-
verno, mas se as notícias de que pre-
tende suspender o Parlamento se con-

firmarem, é um escândalo constitucional”, 
afirmou John Bercow, citado pela BBC.

“É absolutamente evidente que o objeti-
vo da suspensão é impedir o Parlamento de 

debater o Brexit e de cumprir o seu dever 
de definir uma trajetória para o país”, disse.

Para Bercow, suspender o parlamento 
“seria uma ofensa ao processo democráti-
co e aos direitos dos deputados enquanto 
representantes eleitos pelo povo”.

O primeiro-ministro britânico, Boris 
Johnson, anunciou esta quarta-feira (28) 
que o Parlamento vai ser suspenso durante 
a segunda semana de setembro e até 14 de 
outubro, duas semanas antes da data pre-
vista para o Brexit, a 31 de outubro.

JN/MS

Reino Unido

Responsável do Parlamento diz que 
suspensão é “escândalo constitucional”

Isabel II aprovou a suspensão do Parla-
mento britânico desde setembro e até 14 
de outubro. 

O primeiro-ministro britânico, Boris 
Johnson, anunciou que o Parla-
mento vai ser suspenso durante a 

segunda semana de setembro e até 14 de 
outubro, duas semanas antes da data pre-
vista para o ‘Brexit’, a 31 de outubro. 

O tradicional discurso da rainha, que 
anuncia o programa do Governo e marca 

o início da sessão legislativa, será a 14 de 
outubro.

“Os deputados terão muito tempo para 
debater o programa do Governo e a sua 
abordagem ao ‘Brexit’ antes do Conselho 
Europeu [a 17 e 18 de outubro] e podem, 
uma vez conhecido o resultado, depois 
votar a 21 e 22 de outubro”, disse Johnson 
à televisão Sky ao confirmar que pediu 
permissão à Rainha Isabel II para suspen-
der o Parlamento por cinco semanas.

JN/MS

Reino Unido

Rainha aprova suspensão 
do Parlamento britânico
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A subida do nível das águas do mar, em 
consequência do aquecimento global, 
pode fazer 280 milhões de deslocados, 
segundo um relatório preliminar cientí-
fico que a ONU divulga em setembro.

O relatório preliminar da Organização 
das Nações Unidas (ONU), divulga-
do pela agência France Presse, é da 

responsabilidade do Painel Intergoverna-
mental sobre Alterações Climáticas (IPCC 
na sigla original), cuja versão final será di-
vulgada em setembro.

De acordo com uma das coautoras da 
investigação, Naomi Levi, da Universi-
dade de Michigan, também nos Estados 
Unidos, o antepassado de “Lucy” terá vi-
vido perto de um grande lago que estava a 
maioria das vezes seco.

Com o aumento da frequência dos ciclo-
nes, diz o documento, muitas grandes ci-
dades podem ser inundadas todos os anos 
a partir de 2050.

E até ao fim do século as previsões do re-
latório é que 30 a 99% do terreno perma-
nentemente congelado (permafrost) deixe 
de o ser, libertando grandes quantidades 
de dióxido de carbono e de metano.

Ao mesmo tempo, os fenómenos resul-
tantes do aquecimento global podem levar 
a um declínio constante da quantidade de 
peixe, um produto do qual muitas pessoas 
dependem para se alimentar.

O relatório vai ser discutido pelos repre-
sentantes dos países membros do IPCC, 
que se reúnem no Mónaco a partir de 20 de 
setembro, por alturas da cimeira mundial 
sobre o clima em Nova Iorque, marcada 
para 23 de setembro pelo secretário-geral 
das Nações Unidas, António Guterres.

O objetivo é alcançar compromissos 

mais fortes dos países para reduzir as suas 
emissões de dióxido de carbono, que caso 
se mantenham no ritmo atual farão subir 
as temperaturas de 2 a 3 graus celsius até 
ao fim do século.

Especialistas temem que a China, Es-
tados Unidos, União Europeia e Índia, os 
quatro principais emissores de gases com 
efeito de estufa, estejam a fazer promessas 
que não cumprem.

Estas regiões do mundo vão também ser 
afetadas pela subida das águas do mar, aler-
ta o relatório, especificando que não serão 
só afetadas as pequenas nações insulares ou 
as comunidades costeiras expostas.

Xangai, a cidade mais populosa da Chi-
na, está localizada num delta, formado 
pela foz do rio Yangtze e pode começar a 
ser inundada regularmente se nada for fei-
to para parar as alterações climáticas. E o 
país tem mais nove cidades em risco.

Essa subida do nível do mar coloca os Es-
tados Unidos como um dos países mais vul-
neráveis, a aumentar em cinco vezes o risco 
de inundações, incluindo em Nova Iorque.

A União Europeia está menos vulnerá-
vel, mas os especialistas do IPCC alertam 
para inundações no delta do Reno. E para a 
Índia esperam que milhões de pessoas te-
nham de ser deslocadas.

A elevação do nível das águas do mar 
deve-se ao aumento das temperaturas que 
está a derreter as grandes massas de gelo 
nos polos.

Segundo o documento as calotes polares 
da Antártica e da Gronelândia perderam 
mais de 400 mil milhões de toneladas de 
massa por ano na década antes de 2015. Os 
glaciares das montanhas também perde-
ram 280 mil milhões de toneladas.

JN/MS

ONU

Subida da água do mar pode 
provocar 280 milhões de deslocados

Uma equipa de “ciberagentes” da polícia 
francesa conseguiu travar uma fraude 
online a nível global, que usava cerca de 
850 mil computadores infetados com um 
vírus, para minerar criptomoeda, extor-
quir dinheiro e roubar dados confiden-
ciais. A rede de sistemas atingidos pelo 
ataque era controlada a partir da região 
de Paris, onde os agentes conseguiram 
tomar o controlo do computador central 
do esquema criminoso online.

O centro francês de combate a crimes 
digitais “C3N” foi alertado há alguns 
meses pela empresa de antivírus 

Avast, para a possível existência de um ser-
vidor privado que enviava o vírus “Reta-
dup” para milhares de computadores com 
sistema Windows, em mais de 100 países.

Segundo foi possível apurar pela inves-
tigação, o vírus chegava às vítimas através 
de dispositivos USB infetados, mensagens 
de correio eletrónico com fotografias eró-
ticas ou ofertas fictícias de dinheiro.

Com o software malicioso instalado, os 
hackers controlavam os computadores, 
sem que os proprietários percebessem, 
para criar criptomoeda ou extorquir di-
nheiro por meio de “ransomware” (um 
tipo de malware que impede os utilizado-

res de aceder ao seu sistema ou ficheiros 
pessoais). Foi ainda possível descobrir 
que, através deste método, foram rouba-
dos dados de hospitais israelitas.

Acredita-se que os operadores por de-
trás da botnet (rede de computadores in-
fetados), que ainda se encontram em fuga, 
tenham ganho milhões de euros, desde que 
a montaram em 2016. Depois da denúncia, 
a polícia francesa localizou e desmontou o 
servidor pirata na região de Paris e conse-
guiu inutilizar o vírus em computadores 
de todo o mundo, revela a BBC, através de 
um servidor clone, que redirecionou toda 
a comunicação do sistema ilegal.

A polícia conseguiu “localizar o servidor 
de comando e a torre de controlo da rede 
de ‘botnet’ dos computadores infetados”, 
disse o chefe da C3N, Jean-Dominique 
Nollet, à rádio France Inter. “As pessoas 
podem não perceber, mas 850 mil compu-
tadores infetados têm um enorme poder, 
o suficiente para mandar abaixo todos os 
sites (civis) do planeta”.

Nollet explicou ainda que o servidor 
clone continua a funcionar, de modo a que 
qualquer computador infetado que não 
tenha estado online nas últimas semanas 
ainda pudesse ser desinfetado.

JN/MS

França

Com um vírus, hackers tomaram 
controlo de 850 mil computadores
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O secretário-geral das Nações Unidas 
destaca que, nos últimos anos, África re-
gistou um “progresso substancial”, mas 
que a falta de investimento na educação 
pode condicionar o continente.

O secretário-geral das Nações Uni-
das, António Guterres, destacou 
na quarta-feira (28) a necessidade 

de mais investimentos em educação em 
África, para além dos já atribuídos a outras 
áreas como as infraestruturas e para o de-
senvolvimento do continente.

No seu discurso de abertura da VII Con-
ferência Internacional de Tóquio para o De-
senvolvimento Africano (TICAD), António 
Guterres sublinhou o “progresso substan-
cial” feito pelos países africanos em “nume-
rosas áreas” nos últimos anos e salientou as 
“vastas oportunidades de comércio e inves-
timento”.

O secretário-geral da ONU disse que para 
sustentar o desenvolvimento do continente 
“serão necessários investimentos extensos” 
em infraestrutura como os transportes e te-
lecomunicações, mas também em “melho-
rar a educação”, uma área na qual “muito 
trabalho ainda precisa ser feito”, disse.

“A falta de investimentos suficientes em 
educação, pesquisa e desenvolvimento… 

pode condicionar o crescimento de Áfri-
ca”, disse Guterres, que também expres-
sou o seu desejo de que o fórum, que se 
realiza até ao dia de hoje (30) em Yokoha-
ma (sul de Tóquio), “possa fornecer um 
impulso sustentável”.

Representantes de meia centena de 
países africanos e organizações interna-
cionais como a ONU, o Banco Mundial 
ou a União Africana, coorganizadores do 
fórum com o governo japonês, participam 
da VII edição do TICAD.

A conferência vai concentrar-se na pro-
moção de oportunidades de negócios em 
África e na colaboração público-privada, 
segundo o primeiro-ministro japonês, 
Shinzo Abe.

Abe prometeu “fazer esforços” para au-
mentar o ritmo de investimento das empre-
sas japonesas no continente africano, que 
nos últimos três anos somou 25,6 biliões de 
dólares (23.082 milhões de euros), de acordo 
com dados do Ministério da Cultura japonês.

Esta conferência internacional realizou-
-se no Japão a cada cinco anos entre 1993 e 
2013 e, desde então, começou a ser organi-
zada a cada três anos. Na sua edição ante-
rior de 2016 e excecionalmente ocorreu em 
Nairóbi, Quénia, sendo a primeira vez que o 
fórum foi realizado no continente africano.

Observador/MS

António Guterres apela ao investimento
em educação em África
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Somente em Angola e no Congo há 
10.000 incêndios ativos contra os 2.127 
do Brasil, a maioria utilizada para ativi-
dades agrícolas e pastorais. 10% fogem 
do controlo e são responsáveis por 90% 
da superfície que queima.

Em plena agitação mundial pelos in-
cêndios na bacia do Amazonas, uma 
imagem de satélite divulgada há al-

guns dias pela NASA e analisada pela Wea-
ther Source revelou que na África Central 
havia mais incêndios do que no Brasil. So-
mente em Angola e no sul da República De-
mocrática do Congo (RDC) havia mais de 
10.000 fogos ativos, contra os 2.127 do país 
sul-americano. Durante a reunião do G7 
em Biarritz, o presidente francês, Emma-
nuel Macron, chegou a anunciar a possibi-
lidade de desbloquear fundos para comba-
ter o fogo também no continente africano. 
De acordo com os especialistas, entretanto, 
não são fenómenos comparáveis. A maior 
parte dos incêndios em África, e isso acon-
tece todos os anos, devem-se a técnicas 
agrícolas ancestrais usadas pelo homem 
em atividades agrícolas e pastorais, são 
controlados e não afetam grandes massas 
florestais mas sim pastos e terras de cultivo.

“O uso do fogo para caçar, favorecer as 
melhores plantas à alimentação e à fibra, a 
limpeza para a agricultura e o pastoreio, fa-
cilitar as viagens e controlar as pragas é bem 
documentado, é tradicional e continua na 
atualidade em muitos locais de África”, afir-
ma Peter Moore, especialista em gestão de 
incêndios do departamento de Florestas da 
FAO (Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e a Alimentação). É o sistema 
preferido pela maior parte dos campone-
ses, especialmente em áreas onde têm pou-
ca renda e a agricultura não é mecanizada, 
já que é mais económico, pode acabar com 
certas pragas e doenças e as cinzas do mata-
gal queimado trazem nutrientes aos futuros 
cultivos, ainda que a médio prazo e sem uma 
gestão adequada do seu alcance e intensida-
de aceleram a erosão do solo.

A estimativa, entretanto, é que nove em 
cada dez incêndios em África não causam 
grandes danos mas sim mais benefícios à 
comunidade. Tosi Mpanu Mpanu, negocia-
dor congolês nas conferências sobre o clima 
das Nações Unidas, diz que “na Amazónia a 
floresta queima principalmente pela seca e 
pela mudança climática. Mas na África Cen-
tral isso deve-se essencialmente a técnicas 
agrícolas”, informa a AFP.

Diante do incipiente alarme, o Governo 
de Angola quis movimentar-se para alertar 
sobre as comparações entre o que aconte-
ce no país africano e no Brasil, que podem 
conduzir, afirma em comunicado, “a uma 
dramatização da situação e à desinformação 
das mentes mais imprudentes”. De acordo 
com o Ministério do Meio Ambiente angola-
no são fogos que os agricultores fazem todos 

os anos no final da estação seca. “Nesta épo-
ca do ano e em numerosas regiões do nosso 
país ocorrem incêndios por parte dos cam-
poneses em fase de preparação das terras 
pela proximidade da estação das chuvas”, 
acrescenta o comunicado.

Evidentemente, também há riscos. Moore 
diz que, de acordo com os estudos mais re-
centes, todos os anos é queimada entre 3% a 
4% da superfície terrestre do planeta. E ain-
da que a tendência seja decrescente em Áfri-
ca (300 milhões de hectares queimados em 
2016 contra 340 milhões em 2003), trata-se 
de um dos continentes mais afetados. 10% 
dos incêndios, calcula-se, fogem do con-
trolo e são responsáveis por 90% da super-
fície que queima. “Esses são os que causam 
a perda de vidas, danos materiais e impacto 
ambiental”, acrescenta Moore. Na origem 
costumam estar os acidentes, falta de com-
preensão do risco, más práticas e descuidos. 
Em 2016 a superfície queimada foi seis vezes 
o tamanho de Minas Gerais.

Os grupos defensores do Meio Ambiente 
alertam que esta técnica de limpeza do ter-
reno e queima provoca uma grave desflo-
restação e perda da biodiversidade, assim 
como a erosão da terra. A desflorestação é 
real, ainda que a causa principal não seja a 
queima e sim o corte. De acordo com afir-
mações de Mpanu Mpanu à AFP, “a cober-
tura vegetal da RDC passou de 67% a 54% de 
seu território entre 2003 e 2018”. O próprio 
presidente Tshisekedi mencionou a perda 
de árvores na bacia do rio Congo, a segunda 
maior massa florestal do planeta, no seu dis-
curso de posse. Num país em que somente 
9% da população tem acesso à eletricidade, 
a madeira é uma importante fonte de ener-
gia e o corte artesanal é permitido, o que 
algumas vezes esconde os interesses de em-
presas madeireiras.

Emissões à atmosfera

Outro aspeto dos incêndios tem a ver com 
suas emissões de gases nocivos à atmosfe-
ra. “Quando se usa o fogo para transformar 
áreas florestais em terras abertas há uma 
adição líquida de gases de efeito estufa à at-
mosfera. Combustíveis que não costumam 
ser queimados, como turfeiras e selvas tro-
picais, contribuem de maneira intensa a tais 
emissões”, diz Moore.

A FAO propõe melhorar as habilidades 
das comunidades na gestão de incêndios a 
partir das suas próprias tradições e conhe-
cimentos, tendo em consideração o impacto 
positivo que tem a maioria dos fogos contro-
lados. Ao mesmo tempo, recomenda me-
lhorar capacidades para a extinção e com-
preensão dos riscos. “Os incêndios florestais 
danosos”, como os atuais da Amazónia, 
“não são uma emergência sem precedentes. 
A combinação de políticas, planeamento e 
gestão defasadas criaram um contexto no 
qual os incêndios geram danos e perdas”, 
conclui Moore.

ElPaís/MS

África arde ainda mais
do que a Amazónia

O Japão prometeu um investimento de 
20 mil milhões de dólares, o equivalente 
a 18 mil milhões de euros, em África, nos 
próximos três anos.

A promessa partiu do primeiro-minis-
tro nipónico, Shinzo Abe, durante a 
abertura da VII Conferência Interna-

cional de Tóquio para o Desenvolvimento 
Africano, em Yokohama.“Prometo-vos 
que o governo do Japão fará todos os esfor-
ços possíveis para que o poder do investi-
mento privado japonês de 20 mil milhões 

de dólares, em três anos, seja, novamente, 
superado nos próximos anos, a cada dia que 
passa”.

Nos últimos três anos, o Japão investiu 
mais de 23 mil milhões de euros no conti-
nente africano. Em Angola, por exemplo, e 
segundo a embaixada nipónica em Luanda, 
o investimento foi de cerca de 558 milhões 
de euros alocados para o porto no Namibe e 
para o parque escolar.

EN/MS

Japão promete 
20 mil milhões a África

Mais de oito mil refugiados da República 
Democrática do Congo (RDC) instalados 
no assentamento do Lóvua, município da 
Lunda Norte, deixaram de forma espon-
tânea o acampamento e seguem em dire-
ção à República Democrática do Congo.

O governo Angolano ofereceu trans-
porte mas alguns seguem a pé e por 
conta própria.

De acordo com Philipa Candler, repre-
sentante para Angola do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), os relatos de uma melhoria nas 
condições de segurança em alguns dos lo-
cais de origem e a vontade de regressar a 
tempo do início do ano letivo estão na base 
do regresso precipitado.

Os refugiados congoleses na Lunda Nor-
te exprimiram vontade de regressar para a 
RDC , nomeadamente para a província do 
Kassai, mas por não haver um quadro jurí-
dico estabelecido entre Angola, a República 
Democrática do Congo e o ACNUR, faziam-
-no de forma individual, pondo em risco a 
sua própria segurança, ficando o ACNUR 
impossibilitado de prestar o devido apoio 
por falta de um quadro jurídico definido 
entre os dois países.

Com objetivo de organizar um processo 
de repatriamento com as mínimas condi-
ções de segurança foi antecipada a primeira 
reunião tripartida entre Angola, a Repúbli-
ca Democrática do Congo e o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para os Refugiados 
de outubro para agosto, onde ficou definido 
que a 16 de setembro terá início o processo 
de repatriamento acompanhado.

Na RDC o ACNUR já começou a trabalhar 
com as autoridades para implementar siste-
mas de monitorização na fronteira para ava-
liar a natureza desses retornos e obter infor-
mações sobre o tipo de assistência necessária.

A agência da ONU também está em diá-
logo com os dois países para criar um me-
canismo de retornos voluntários, dignos e 
sustentáveis.

A violência provocada pelos confrontos 
entre grupos armados e forças congolesas 
em 2017 forçaram a deslocação de milhões 
de pessoas - 37 mil refugiados escaparam 
para Angola.

Embora a segurança tenha melhorado na 
região do Kasai nos últimos meses, a inse-
gurança no país continua a forçar o deslo-
camento de milhares de pessoas das provín-
cias de Kivu do Sul, Kivu do Norte e Ituri.

EN/MS

Angola, RDC e ACNUR
procuram solução para refugiados
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Enquanto a Amazónia arde, Jair Bolsona-
ro e Emmanuel Macron têm sido notícia 
por uma troca de críticas capaz de gerar 
uma das maiores crises diplomáticas en-
tre Brasil e França. Mas foram os comen-
tários mais recentes sobre as mulheres 
dos presidentes que tramaram tudo.

E tudo se agravou no passado fim de se-
mana (decorria a reunião do G7) com 
uma imagem publicada na página de 

Facebook do presidente brasileiro. Consis-
tia esta numa montagem fotográfica com o 
presidente francês e a sua mulher, Brigitte 
Macron, perante a qual dois seguidores de 
Bolsonaro afirmaram que Emmanuel Ma-
cron tinha inveja de Jair Bolsonaro, porque 
este era casado com uma mulher mais jo-
vem. O presidente do Brasil aproveitou os 
comentários e escreveu a seguinte frase: 
“Não humilha, cara Kkkkkkk”, citou o jor-
nal “Folha de São Paulo”.

Macron, de 42 anos, casado com Brigitte, 
de 66 anos, reagiu na segunda-feira (26): 
“O que posso dizer? É triste, é triste, mas é 
triste para ele e para os brasileiros”. Acres-
centou: “Como tenho uma grande amizade 
e respeito pelo povo brasileiro, espero que 
tenham logo um presidente que se com-
porte à altura”.

“Penso que as mulheres brasileiras sentem 
vergonha ao ler isso, vindo do seu presidente, 
além das pessoas que esperam que ele repre-
sente bem o seu país”, disse ainda Macron, 
considerando os comentários sobre Brigitte 
como “extremamente desrespeitosos”.

Bolsonaro, de 64 anos, casado com Mi-
chelle, de 37 anos, reagiu perante os jorna-
listas que o confrontaram com o caso. “Eu 
não botei aquela foto. Alguém que botou a 
foto lá e eu falei para não falar besteira”. 
Enervado, rematou: “Realmente, o jorna-
lismo, vocês não merecem consideração”. 
E abandonou a entrevista.

“Sorry, feministas”

Enquanto decorre a troca de atrocidades, 
escrevem-se editoriais sobre machismo 
e feminismo na imprensa brasileira e um 
pouco por todo o mundo, que, atualmente, 
vive os conflitos de género com uma inten-
sidade reforçada. No Brasil, o caso Bolsona-
ro vs. Macron e as suas mulheres acabaria 
por chegar a outras figuras da sociedade e 
da política.

Foi o que sucedeu, por exemplo, com a 
mulher de Sérgio Moro, ministro da Justiça 
brasileiro. Rosangela Moro fez uma publi-
cação na sua conta de Instagram por muitos 
considerada provocatória. Tratava-se da 
imagem de uma mesa posta para um jan-
tar com a legenda: “Esperando o ministro 
da Justiça chegar ao lar! Curitiba gelada e 

sopinha para aquecer o corpo. Sorry, femi-
nistas. Mas amo cuidar de quem eu amo. Eu 
trabalho, eu pago boletos, eu dou emprego 
e eu motivo, mas amo cuidar!”

O simples post acabou por ser apagado. 
Não resistiu à sentença das redes sociais e a 
tantos artigos de opinião na imprensa bra-
sileira. O movimento #metoo continua a 
manifestar-se a todo o gás.

Enquanto isso, tomavam-se decisões 
políticas, económicas e ambientes cruciais 
para muitos países e para o planeta.

Insultos que valem mais do que a Ama-
zónia em chamas

O presidente brasileiro admitiu aceitar 
dinheiro do G7 (reunião que contou com 
os líderes da Alemanha, Canadá, Estados 
Unidos da América, França, Itália, Japão 
e Reino Unido) para combater incêndios 
na Amazónia, se o chefe de Estado francês 
retirasse aquilo que considerou como in-
sultos. “Primeiramente, o senhor Macron 
deve retirar os insultos que ele fez à minha 
pessoa. Ele me chamou de mentiroso”.

Antes da gota de água sobre as espo-
sas dos presidentes, os desentendimen-
tos entre os Governos dos dois países já se 
estavam a acentuar nas últimas semanas. 
Quando o ministro francês dos Negócios 
Estrangeiros esteve no Brasil, Bolsona-
ro recusou recebê-lo, alegando que tinha 
compromissos, mas apareceu pouco depois 
da hora marcada a cortar o cabelo numa 
transmissão no Facebook.

Entretanto, os incêndios da maior flores-
ta tropical do Mundo reacenderam a ten-
são. Na semana passada, o Governo francês 
disse que Bolsonaro havia mentido quando 
garantiu, na reunião do G20 - que juntou lí-
deres das 20 maiores economias do Mundo 
no Japão - o compromisso em preservar o 
meio ambiente.

Depois, Macron levou o debate das quei-
madas na floresta amazónica para discus-
são no G7. E, em declarações públicas, o 
chefe de Estado francês já havia colocado 
em causa a assinatura do tratado de livre-
-comércio entre União Europeia e o Merco-
sul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), 
assinado em 28 de junho, após 20 anos de 
negociações.

Esta quarta-feira (28), o Brasil já se mos-
trou mais aberto a receber ajuda inter-
nacional para o combate aos incêndios e 
preservação da Amazónia. Mas com uma 
condição: o reconhecimento da sobera-
nia do Governo brasileiro. Recorde-se que 
Macron anunciou que o G7 fornecerá uma 
ajuda imediata de 20 milhões de dólares 
(17,95 milhões de euros) para combater os 
incêndios na Amazónia.

JN/MS

O caso Bolsonaro vs Macron.
E o que têm as mulheres que ver com isto
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Presidente chileno, Sebastián Piñera, ofe-
receu quatro aviões especializados em 
combate a incêndios e defendeu a sobe-
rania dos países da Região Amazônica.

O Brasil recebeu, nesta quarta (28), 
oferta de ajuda de mais um país para 
o combate às queimadas da Amazô-

nia. O presidente do Chile foi pessoalmente 
a Brasília.

O encontro dos presidentes do Brasil e do 
Chile foi bem cedo, no Palácio da Alvorada. 
Sebastián Piñera, que esteve como convi-
dado na reunião do G7, grupo dos países 
mais desenvolvidos do mundo, voltava da 
França. Na conversa, o chileno ofereceu 
quatro aviões especializados em combate a 
incêndios e defendeu a soberania dos países 
da região amazônica.

“Os países amazônicos, que são nove, 
entre os quais o mais importante em tama-
nho é o Brasil, têm soberania sobre a Ama-
zônia. E isso tem que reconhecer sempre. 
Portanto, são eles os principais interessa-
dos e responsáveis em cuidar e proteger a 
floresta e a biodiversidade. Todos os de-
mais países do mundo queremos colaborar 
e contribuir para proteger melhor a Ama-
zônia. E, por isso, Chile quer colaborar com 
o Brasil”, disse.

Bolsonaro, que, nesta quarta-feira (28), 
apagou o comentário feito numa rede so-
cial sobre uma postagem que comparava 
as primeiras-damas do Brasil e da França, 
voltou a reclamar do presidente francês, 
Emmanuel Macron.

Apesar de o porta-voz ter dito que o go-
verno não recusaria ajuda de R$ 83 milhões 
do G7, Bolsonaro repetiu que espera um pe-
dido de desculpas de Macron antes de ana-
lisar a oferta.

“Houve um aproveitamento, por par-
te do senhor presidente Macron, para se 
capitalizar perante o mundo como aque-
la pessoa única e exclusiva interessada em 
defender o meio ambiente. Essa bandeira 
não é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos 
países do mundo. No tocante ao governo, 
não ao povo, ao governo francês: o fato de 
me chamar de mentiroso, e por duas vezes 
falar que a soberania da Amazônia tem que 
ser relativizada, somente após ele se retratar 
do que falou no tocante à minha pessoa que 
representa o Brasil como presidente eleito, 
e bem como ao espírito patriótico do nosso 
povo, que não aceita relativizar a soberania 
da Amazônia. Em havendo isso aí, sem pro-
blema nenhum voltamos a conversar”.

Oito dos nove países da região amazônica 
(Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guia-
na, Guiana Francesa, Peru e Suriname) vão 
se reunir no dia 6 de setembro, na Colôm-

bia, para discutir uma proposta de política 
comum de preservação e exploração sus-
tentável dos recursos das florestas. Só a Ve-
nezuela não foi chamada para o encontro.

Alguns governadores continuam em Bra-
sília, mas todos estão unidos em busca de 
recursos. E já avisaram que, se o Governo Fe-
deral recusar a ajuda do G7, eles pretendem 
negociar separadamente com esses países.

Entre as prioridades, está o que eles cha-
mam de zoneamento ecológico e econômi-
co da Amazônia, que é também uma pauta 
defendida pelo governo – a definição do 
que é área produtiva, área de preservação 
e reserva indígena. Eles querem a regulari-
zação fundiária e o mapeamento dos donos 
dessas áreas produtivas.

“Outra ação muito importante também 
é dar titularidade da terra para os proprie-
tários. Temos que fazer a regularização 
fundiária da Amazônia para que possa ser 
identificada cada propriedade e que seja 
feita a fiscalização ambiental em cada pro-
priedade”, disse o governador Roraima 
Antonio Denarium (PSL).

Para o financiamento, os governadores já 
pediram ao Supremo a liberação de R$ 1 bi-
lhão dos R$ 2,5 bilhões do fundo da Petro-
bras, que resultou de acordos da Lava Jato. 
Nesta quarta (28), eles foram ouvidos pelo 
ministro Alexandre de Moraes, que havia 
bloqueado o fundo antes da crise para de-
cidir o destino do dinheiro.

Além deles, Alexandre de Moraes ouviu 
os presidentes da Câmara e do Senado e a 
procuradora-geral da República, que tam-
bém pediram a liberação de parte do fun-
do para a Amazônia. A Advocacia Geral da 
União, que defende o governo, recomen-
dou a liberação de R$ 500 milhões para a 
Amazônia. O ministro Alexandre de Mo-
raes não tem data para tomar uma decisão.

“O importante é que tem um dinheiro 
novo, não se faz o combate às práticas ile-
gais, ao fogo, ao desmatamento. E não se 
faz um plano de prevenção para o futuro 
sem recursos. E esses recursos precisam 
ser buscados, seja do Fundo Amazônia, que 
nós defendemos, é bom que fique registra-
do, é unanimidade a posição dos nove go-
vernadores; seja do G7 — é pouco? Vamos 
pedir mais, mas vamos receber o que eles 
estão disponibilizando e discutir a forma de 
utilização e aplicação; seja no fundo da Pe-
trobras. Então, essas três fontes de recursos 
precisam ser debatidas e priorizadas por 
todos os atores que estão envolvidos nesse 
processo de debelar essa situação que hoje 
desafia a gente na Amazônia”, afirmou o 
governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

G1/MS

Chile oferece ajuda ao Brasil
para combater queimadas da Amazónia
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

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

domingo das 09h30 às 10h30

EspaçoEspaço

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 19h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30
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As voltas que a vida dá… E nem o futebol 
se safa! A terceira jornada da Liga trou-
xe consigo algumas surpresas e, no final 
das contas, os lugares cimeiros da ta-
bela classificativa são, agora, ocupados 
pelo Sporting e pelo Famalicão, ambos 
com sete pontos.

Mas já lá vamos. Comecemos pelo 
início: o “tiro” de partida deu-se 
com o Vitória de Setúbal - Morei-

rense que acabou empatado e sem golos. 
Apesar do resultado, a primeira parte foi 
recheada de oportunidades para ambos os 
lados. Quem não quis perder este encon-
tro foi José Mourinho - presença assídua 
nas bancadas sadinas, será que o treinador 
português é, afinal, a asa negra do clube? O 
melhor era tirar as dúvidas...

Por falar em empates, esta foi, sem dúvi-
da, uma jornada rica em “igualdades”. Senão 
vejamos: também empatado terminou o en-
contro entre o Boavista e o Paços de Ferreira, 
desta vez com um golo de cada lado. Os axa-
drezados foram os primeiros a marcar, por 
Heriberto (12’) mas apenas cinco minutos de-
pois Marco Baixinho restabeleceu a igualda-
de, através da marca de grande penalidade.

Mais uma  “moedinha”, mais um empate: 
Santa Clara e Belenenses. Aqui podemos as-
sumir que o resultado ficou a zeros muito por 
“culpa” de Koffi. Uma verdadeira muralha que 
fez frente aos açorianos, que foram superiores.

Em Barcelos, não só tivemos mais um empate 
como também tivemos um apagão pelo meio.

Depois de Kraev rematar para defesa de 
Eduardo, numa altura em que o Braga já se 
encontrava a vencer graças a um golo de 
Wenderson Galeno (6’), o Estádio da Cidade 
de Barcelos ficou às escuras. Uma falha de 
energia elétrica que levou a que o encontro 
estivesse parado durante 30 minutos. O que 
vale é que há quem pense melhor às escuras, 
como parece ser o caso de Sandro Lima: aos 
90+19’, o brasileiro “cantou de galo” e fez o 
golo do empate.

O último empate desta jornada surgiu do 
encontro entre vimaranenses e famalicen-
ses. Os golos só surgiram na segunda parte 
- Teixeira aos 50’ e Fábio Martins aos 70’. 
Um grande jogo de futebol onde o empate foi 
realmente o resultado mais justo.

Vamos então às vitórias e derrotas? Há de 
tudo e para todos os gostos… 

Comecemos então pela goleada do Rio Ave 
ao Desportivo das Aves… Tanta ave junta só po-
dia dar galo para um dos lados, não é verdade?

Nesta partida, o iraniano Mehdi esteve em 
clara evidência, apontando um hat trick - 
inaugurou o marcador aos 10’, bisou aos 22’ 
e “fechou a loja” aos 52’. Seguiram-se Nuno 
Santos, aos 55’, Filipe Souza, de penálti, aos 
75’ e, finalmente, a única resposta avense 
aos 77’, por Enzo Zidane.

Com alguma sorte à mistura, o Tondela con-
seguiu vencer, por 3-2, um Marítimo que ape-
nas “acordou” no segundo tempo. O primeiro 
golo da partida surgiu aos 45+1’, numa grande 
penalidade cobrada por Denílson Júnior.

Já na segunda parte, João Pedro só teve de 
encostar, depois de Richard ter desperdiça-
do um bom passe de Murillo.

A perder por dois, a equipa da casa tinha 
tudo para se deixar ir abaixo, mas o que 
aconteceu foi exatamente o contrário. Aos, 
70’, Rodrigo Pinho marcou e relançou a dis-
cussão pelo resultado final. Passados apenas 
cinco minutos, novo golo madeirense: Dai-
zen Maeda cabeceou a bola para dentro das 
redes beirãs. Quando parecia estar a renas-
cer, a equipa de Nuno Manta Santos levou 
o golpe fatal: uma nova penalidade, aos 90 
minutos, apontada por Richard Rodriguez.

Agora é que a coisa começa a aquecer. Va-
mos pôr as coisas nestes termos: o sorriso 
encarnado está, agora, amarelado. As águias 
receberam os dragões em casa e acabaram 
derrotados, por 2-0 - a única surpresa foi 
não ter sido por mais!

A equipa de Bruno Lage esteve apática, 
sem capacidade de resposta. Foi o chamado 
“passar de 80 para oito”.

Pizzi e Rafa bem procuraram o jogo in-
terior mas por ali não passou nada. A única 
brecha era, então, o lado direito. Quem lá es-
tava? Nuno Tavares, que joga de pé esquer-
do. Com esta condicionante, o caminho para 
Pizzi estava, assim, também fechado - uma 
estratégia brilhante de Sérgio Conceição. O 
primeiro golo portista chegou aos 22’: após 
cobrança de canto, Ferro afastou de cabeça, 
a bola bateu em Rúben Dias e Zé Luís só teve 
de encostar ao poste direito.

Com a entrada de Taarabt assistiu-se a 
uma certa melhoria do jogo encarnado. Raul 

de Tomás assistiu mais a equipa entre linhas 
e Seferovic, por seu lado, parecia estar mais 
a dormir que acordado. 

Do lado azul e branco, Luís Diaz fez um 
excelente jogo. A sua velocidade conjugada 
com a de Zé Luís e com as qualidades técni-
cas de Marega formaram a receita perfeita - 
o “bolo”, no entanto, ainda tardou em che-
gar, face ao que se via em campo. Aos 86’, 
Marega atirou, a bola bateu no poste direito 
e entrou na baliza de Odisseas.

Esta foi, ao fim de 22 partidas no campeo-
nato, a primeira derrota de Bruno Lage e 
também a única vez que os encarnados ficam 
“a zeros” no marcador, a seu comando. Há 
sempre uma primeira vez para tudo!

Para terminar, vamos ao atual líder da 
competição: o Sporting. De visita a Porti-
mão, os leões entraram fortes e proporcio-
naram um início de jogo verdadeiramente 
eletrizante. Em apenas nove minutos, os 
adeptos presentes no Estádio Municipal de 
Portimão assistiram a três golos. Primeiro, 
logo aos dois minutos, num pontapé mortí-
fero, Raphinha inaugurou o marcador. Ape-
nas dois minutos depois, Bruno Fernandes 
entrega a bola a Luiz Phellype, que a guiou 
para o fundo das redes portimonenses. Aos 
nove minutos, Rômulo reduziu a desvanta-
gem através da marca de grande penalidade.

Um jogo com um ritmo alucinante onde 
ainda houve tempo para a anulação de um 
penálti a favor dos leões, oportunidades para 
ambos os lados e ainda para mais um golo: 
aos 65’, Raphinha bisa, depois de um cruza-
mento exímio de Bruno Fernandes.

Inês Barbosa
Opinião

Leões e Famalicenses no topo da Liga
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O Santa Clara e o Belenenses SAD em-
pataram no passado domingo (25) sem 
golos, em jogo a contar para a terceira 
jornada da Liga, disputado em Ponta 
Delgada e após o qual os lisboetas con-
tinuam sem vencer.

Depois da derrota em casa com o Fa-
malicão (2-0) e da vitória em Paços 
de Ferreira (1-0), a equipa açoriana 

conquistou mais um ponto e segue no déci-
mo lugar, com quatro pontos.

O Belenenses SAD, que arrancou com um 
nulo em Portimão e perdeu em casa com o 
Benfica (0-2), ainda não marcou qualquer 
golo no campeonato e ocupa o 15.º lugar, 
com dois pontos.

JN/MS

I Liga
Santa Clara e Belenenses SAD 
empatam nos Açores

O Tondela alcançou no passado domingo 
(25) a primeira vitória na presente edição 
da Liga, ao vencer na Madeira o Marítimo 
por 3-2, em jogo da terceira jornada.

Os viseenses, que vinham de um em-
pate e uma derrota, chegaram a deter 
uma vantagem de dois golos, depois 

dos tentos do brasileiro Denilson, em cima 
do intervalo (45+1), e de João Pedro, aos 66.

A equipa insular, que nas duas primeiras 
rondas também empatou um jogo e perdeu 

outro, ainda chegou à igualdade, com os 
golos do brasileiro Rodrigo Pinho (70) e do 
japonês Daizen Maeda (75), mas o Tondela 
voltou à vantagem em cima dos 90 minu-
tos, numa grande penalidade convertida 
pelo também brasileiro Richard Rodrigues.

Com a primeira vitória de sempre na Ma-
deira em jogos do campeonato, o Tondela 
sobe ao oitavo posto com quatro pontos, 
enquanto o Marítimo ocupa o 17.º e penúl-
timo com apenas um ponto.

JN/MS

O Boavista e o Paços de Ferreira empa-
taram no passado sábado (24) 1-1, em 
jogo da terceira jornada da Liga, no qual 
os pacenses somaram o primeiro ponto 
no campeonato.

No Estádio do Bessa, o Boavista mar-
cou primeiro, por Heriberto, aos 12 
minutos, e Marco Baixinho empa-

tou, aos 17, de grande penalidade, fixando 

o resultado que deixa os axadrezados pro-
visoriamente no quarto lugar.

O Boavista soma cinco pontos, menos um 
do que F. C. Porto e Benfica e menos dois que 
o Famalicão e o Sporting, enquanto o re-
cém-promovido Paços de Ferreira continua 
sem ganhar e permanece em último, com o 
ponto conquistado no sábado (24).

JN/MS

Tondela conquista primeira vitória 
na Liga num jogo com cinco golos

Boavista e Paços de Ferreira 
empatam no Bessa

O Sporting venceu no domingo (25) o Por-
timonense, por 3-1, em jogo com três go-
los nos primeiros nove minutos, e subiu à 
liderança da Liga, ultrapassando os dois 
grandes rivais na tabela à terceira jornada.

Com dois golos de rajada, por Ra-
phinha, aos três minutos, e Luiz 
Phellype, aos cinco, os leões saíram 

na frente, mas contaram com reação ime-
diata de Rômulo, aos nove (grande penali-
dade), acabando por fechar o triunfo com o 
bis de Raphinha (65).

O Sporting colocou-se no primeiro lu-
gar da Liga, com sete pontos, os mesmos 
que o Famalicão e mais um do que Benfica 
e F. C. Porto, enquanto o Portimonense 
ocupa o nono lugar, com quatro pontos.

Enquanto o técnico António Folha não 
mexeu na equipa que tinha vencido em 
Tondela (2-1), o avançado argentino Vie-
tto foi a novidade do holandês Marcel 
Keizer, depois da vitória caseira sobre o 
Sporting de Braga (2-1), na jornada ante-
rior, surgindo no lugar de Diaby a ocupar o 
flanco esquerdo do ataque leonino.

Os leões surpreenderam o Portimonen-
se com uma entrada de rompante e bas-
tante eficaz, marcando dois golos em duas 
oportunidades nos cinco minutos iniciais.

Primeiro, aos três, surgiu o golo de Ra-
phinha, em jogada individual da direita 
para o meio, fintando Pedro Sá à entrada 
da área e rematando com o pé esquerdo, 
em jeito, para o poste mais distante, sem 
hipóteses para o guardião algarvio.

Dois minutos depois, Vietto isolou Bruno 
Fernandes com um grande passe a rasgar a 

defesa da equipa de Portimão e o capitão do 
Sporting ofereceu o golo ao brasileiro Luiz 
Phellype, que se limitou a encostar.

Pouco depois, Matthieu cometeu grande 
penalidade sobre Iury Castilho e o médio 
brasileiro Rômulo não desperdiçou, na 
conversão, cumpria-se o nono minuto.

Aos 10 minutos, Carlos Xistra assinalou 
falta à entrada da área. Depois de rever o 
lance por indicação do videoárbitro, mar-
cou penálti, mas, após três minutos de 
paragem, consultou de novo as imagens e 
reverteu a decisão devido a uma falta de 
Thierry Correia no início do lance.

Depois de um alucinante quarto de hora 
inicial com golos e várias incidências, as 
duas equipas assentaram o jogo e, mesmo 
com a partida equilibrada, o ritmo dimi-
nuiu claramente, escasseando o perigo 
junto às balizas durante largo período.

Só aos 37 minutos é que voltou a haver 
emoção: Vietto voltou a isolar Bruno Fer-
nandes com outro bom passe e o médio 
português tentou o chapéu, que saiu fra-
co, dando tempo a Willyan para cortar em 
cima da linha de golo.

Dois minutos depois, o Portimonense 
esteve perto da igualdade, mas Iury Cas-
tilho cabeceou para fora, após contra-ata-
que bem delineado no lado esquerdo pelo 
lateral Henrique.

No segundo tempo, António Folha lan-
çou os suplentes Lucas Fernandes e Jackson 
Martínez, que no ano passado serviram o 
Portimonense por empréstimo e agora estão 
vinculados a título definitivo, mas a estreia 
dos dois elementos não correu de feição.

O Sporting controlou a vantagem, perante 
um Portimonense sem dinâmica, e acabou 
por chegar ao terceiro golo, num cruzamen-
to de Bruno Fernandes - segunda assistência 
da partida - para a conclusão de Raphinha ao 
segundo poste, nas costas de Koki Anzai (65).

O extremo brasileiro podia ter fechado o 
jogo com um ‘hat-trick’, aos 88 minutos, 
quando surgiu isolado, lançado por Vietto, 
mas permitiu a defesa de Ricardo Ferreira.

JN/MS

Sporting vence em Portimão 
após entrada de rompante e ultrapassa rivais
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Zé Luís foi considerado o homem do 
jogo no clássico frente ao Benfica no 
Estádio da Luz, que os azuis e brancos 
venceram por 2-0.

Marcou o primeiro golo do jogo com 
o Benfica e foi considerado o ho-
mem do jogo. A felicidade de Zé 

Luís, atualmente o melhor marcador da 
Liga, era notória mas o avançado dos azuis 
e brancos preferiu destacar o coletivo.

“A vitória foi o mais importante. Sou só 
um representante que vem buscar o pré-
mio de uma equipa batalhadora, que veio 
lutar. Estou muito feliz pela vitória”, co-
meçou por dizer.

Os dragões tiveram um início de época 
atribulado - com uma derrota frente ao Gil 
Vicente e a eliminação na Liga dos Cam-
peões frente ao Krasnodar -, mas Zé Luís ga-
rantiu que a equipa está unida e confessou-
-se “emocionado” pela entrega dos colegas.

“O F. C. Porto é o F. C. Porto. Todos sa-
bem, é um clube grande, que não se deixa 
afetar. Levantámo-nos, somos fortes, so-
mos unidos. Até fico emocionado ao ver 
os meus colegas a correr, a querer ganhar, 
isso é incrível. Se pudesse partia este pré-
mio para dar a cada um. Foi incrível a ati-

tude que tivemos”, acrescentou.
Zé Luís é o melhor marcador da liga, 

com 4 golos.
JN/MS

O Gil Vicente e o Sporting de Braga em-
pataram no domingo (25) 1-1, em jogo da 
terceira jornada da Liga. Os bracarenses 
somaram o segundo encontro seguido 
sem ganhar no campeonato.

No estádio Cidade de Barcelos, Ga-
leno inaugurou o marcador a favor 
do Braga, aos 6 minutos, mas na se-

gunda parte, depois de uma interrupção de 
meia hora devido a uma falha elétrica, San-

dro Lima fez o golo do empate, aos 90+19.
Uma semana depois da derrota com o 

Sporting (2-1), em Alvalade, o Braga voltou 
a perder terreno e segue no sexto lugar, com 
quatro pontos, menos três do que Sporting e 
Famalicão, que lideram, com sete.

O Gil Vicente, que regressou à Liga com 
um triunfo sobre o F. C. Porto (2-1), antes 
de perder com o Moreirense (3-0), também 
soma quatro pontos e ocupa o 11.º lugar.

JN/MS

Sporting de Braga e Gil Vicente 
empatam em Barcelos

O Famalicão desperdiçou a hipótese de 
se isolar na liderança da Liga, ao empatar 
1-1 no terreno do Vitória de Guimarães, 
mas manteve-se no topo da classificação 
à terceira jornada.

Após o nulo verificado ao intervalo no 
Estádio D. Afonso Henriques, os vima-
ranenses inauguraram o marcador, 

aos 50 minutos, através de João Carlos Tei-
xeira, mas o recém-promovido Famalicão 
igualou, aos 70, por Fábio Martins.

Após vitórias sobre Santa Clara (2-0) e 

Rio Ave (1-0), o Famalicão passou a somar 
sete pontos e manteve-se no topo da classi-
ficação, a par do Sporting, ambos com mais 
um ponto do que F. C. Porto e Benfica, que 
se defrontaram no sábado (24), com uma 
vitória dos dragões (2-0).

O Vitória de Guimarães, cujo jogo da pri-
meira jornada, com o Rio Ave, foi adiado, 
somou o segundo empate em casa, depois 
do 1-1 com o Boavista, e segue no 14.º lugar, 
com dois pontos.

JN/MS

Famalicão empata em Guimarães 
e segue na liderança a par do Sporting

Boavista e Paços de Ferreira 
empatam no Bessa

O F. C. Porto superiorizou-se no passado 
sábado (24) ao Benfica, em pleno Estádio 
da Luz, vencendo por 2-0 no clássico da 
terceira jornada da Liga.

Se a festa que antecedeu o apito inicial 
teve direito a fogo de artifício, fogue-
tes e outros folclores pirotécnicos em 

pleno relvado, acabou por ser o F. C. Porto 
a apanhar as canas, graças aos golos de Zé 
Luís e Marega, aos 22 e 86 minutos, respe-
tivamente.

Ao 22.º jogo à frente do conjunto da Luz 
e depois de 11 vitórias seguidas, Bruno 
Lage averbou a primeira derrota para o 
campeonato, além de também ter visto a 
sua equipa ficar em branco pela primeira 
vez desde janeiro, quando se estreou no 
banco, frente ao Rio Ave.

Em jogos da Liga, o F. C. Porto provou, 
mais uma vez, a superioridade nas visitas à 
Luz no novo século, tendo somado a oita-
va vitória no reduto do rival, que tem ape-
nas cinco nos últimos 20 clássicos em casa.

Os dois rivais repetiram os onzes apre-
sentados na última jornada, mas, se no 
caso dos encarnados a previsão era mesmo 
essa, os portistas recorreram ao mesmo fi-
gurino pela primeira vez esta temporada, 
inclusive com Corona no lado direito da 
defesa, tal como tinha sucedido na golea-
da imposta ao Vitória de Setúbal (4-0).

Foi precisamente pelo lado direito que 
começaram a nascer os primeiros lan-
ces de perigo dos portistas, com Romário 
Baró, Marega e Zé Luís a caírem muitas 
vezes naquela zona, criando superiorida-
de sobre Grimaldo e Rafa.

De resto, o lateral espanhol (a par de Pi-
zzi) foi, provavelmente, o elemento mais 
desacertado dos encarnados, numa equipa 
que, além de não encontrar soluções para 
conservar a bola, teve uma percentagem al-
tíssima de erros técnicos, entregando a bola 
ao F. C. Porto, que, por seu lado, sabia bem o 
que fazer quando a tinha em sua posse.

Sem o centro de qualquer jogo de fu-
tebol (a bola), com Samaris e Florentino 
presos à teia montada por Sérgio Concei-
ção, e com Pizzi completamente desligado 
do jogo, o Benfica insistiu nas solicitações 

para Rafa, sempre pelo ar, ainda mais 
quando Seferovic e De Tomás se manti-
nham na mesma linha, sem que qualquer 
um deles se mostrasse como solução para 
os companheiros.

Já as transições do F. C. Porto eram qua-
se sempre certeiras, pelo menos chegando 
perto da baliza de Vlachodimos, como su-
cedeu num remate de Zé Luís, que o guar-
dião grego teve de desfazer para fora.

Contudo, na sequência do canto, os dra-
gões chegaram ao golo: Alex Telles cruzou, 
Ferro e Rúben Dias desentenderam-se e a 
bola sobrou para o avançado cabo-verdia-
no, que, à segunda tentativa, não facilitou.

Os erros em catadupa das águias deixa-
vam o F. C. Porto extremamente confortá-
vel no jogo, bastando-lhe fechar o centro 
do terreno, bascular para o lado da bola e 
esperar pelo - inevitável - erro técnico de 
um jogador benfiquista.

O pequeno esboço de uma oportunidade 
do Benfica apenas apareceu na fase final 
da primeira parte, mas Marchesín nem se-
quer foi incomodado pelo cabeceamento 
de Seferovic.

Taarabt foi a solução encontrada por 
Bruno Lage para tentar agitar o jogo en-
carnado no segundo tempo, mas foi o F. C. 
Porto que ameaçou o segundo golo, ape-

nas evitado pela intervenção de Vlachodi-
mos a remate de Luis Diaz.

Esta situação foi um oásis no deserto que 
foi a segunda parte, tantas foram as para-
gens que iam fazendo acelerar o relógio em 
benefício do F. C. Porto, que só não deu a 
‘estocada’ final no adversário a 10 minutos 
do final, porque Marega, isolado à frente de 
Vlachodimos, nem acertou na baliza.

O maliano acabaria por se redimir do fa-
lhanço clamoroso e, numa jogada tirada a 
‘papel químico’ da anterior, já não esbanjou 
tamanha facilidade, batendo o internacional 
grego e consumando a vitória azul e branca.

JN/MS

Zé Luís e Marega dão vitória ao F. C. Porto 
frente ao Benfica na Luz
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O Olympiacos, orientado pelo português 
Pedro Martins, o Estrela Vermelha e o 
Dínamo de Zagreb confirmaram, na ter-
ça-feira (27), a presença na fase de gru-
pos da Liga dos Campeões de futebol, 
ao eliminarem Krasnodar, Young Boys e 
Rosenborg, respetivamente.

No encontro da segunda mão do 
‘play-off’, a formação helénica vol-
tou a ter os lusos José Sá, Rúben Se-

medo e Daniel Podence entre os titulares 
e não apresentou grandes dificuldades em 
superiorizar-se ao ‘carrasco’ do F. C. Porto 
da ronda anterior, depois de ter vencido de 
forma expressiva na passada semana (4-0). 

Hoje, na Rússia, o médio Utkin, aos 10 mi-
nutos, até começou por colocar o Krasnodar 
na frente, mas o início da reviravolta acon-
teceu no ataque seguinte, através do ponta 
de lança El Arabi (11), concluída novamente 

pelo próprio já na segunda parte, aos 48.
Após o empate (2-2) alcançado na Suíça, 

os sérvios do Estrela Vermelha, que tive-
ram o português Tomané em campo desde 
os 62 minutos, nem precisavam de vencer 
na receção ao Young Boys, verificando-
-se nova igualdade (1-1), face aos golos do 
avançado Aleksa Vukanovic (59) para os 
visitados e de um autogolo de El Fardou 
Ben para os forasteiros.

Na deslocação à Noruega, o Dínamo de 
Zagreb, da Cróacia, levava uma vanta-
gem de 2-0, que foi bem gerida, apesar de 
Akintola (11) ter dar dado uma esperança 
madrugadora ao Rosenborg, anulada já 
nos segundos 45 minutos, por Gojak (71).

Apesar de eliminados, Krasnodar, You-
ng Boys e Rosenborg seguem para a fase de 
grupos da Liga Europa.

JN/MS

Liga dos Campeões
Olympiacos, Estrela Vermelha e 
Dínamo Zagreb avançam na Champions
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Ajax, Slavia Praga e Club Brugge garan-
tiram na quarta-feira (28) as últimas três 
vagas para a fase de grupos da Liga dos 
Campeões, ao eliminarem APOEL, Cluj e 
LASK Linz, respetivamente, nos encon-
tros da segunda mão do play-off.

Na Johan Cruijff arena, o Ajax, semifi-
nalista da edição passada da Cham-
pions, recebeu o APOEL, com João-

zinho e André Vidigal em campo, depois 
do empate (0-0) surpreendente no Chipre, 
e voltou a apresentar algumas dificuldades 
na finalização, ainda que tenha vencido por 
2-0, face aos tentos apontados por Edson 
Alvarez, aos 43 minutos, e Dusan Tadic, aos 
80. O guarda-redes Bruno Varela foi suplen-

te não utilizado na formação holandesa.
O Club Brugge, da Bélgica, recebia os 

austríacos do LASK Linz com uma vanta-
gem curta (1-0) trazida da Áustria, porém, 
conseguiu nova vitória (2-1), com golos de 
Vanaken (70) e Dennis (89), tendo sofrido 
pelo meio através de Klauss (74), de gran-
de penalidade.

O golo do defesa do Slavia de Praga Jan Bo-
ril (66) confirmou o apuramento para os che-
cos na receção ao Cluj, depois de ter vencido 
na Roménia pelo mesmo resultado (1-0).

Apesar de eliminados, APOEL, Cluj e 
LASK Linz seguem para a fase de grupos 
da Liga Europa.

JN/MS

Benfica ficou no Grupo G da Liga dos 
Campeões e vai defrontar o Zenit, o Lyon 
e o Leipzig. Juventus de Cristiano Ronal-
do calhou no Grupo D e vai defrontar o 
Atlético de Madrid de João Félix.

Grupo A
PSG

Real Madrid
Brugge

Galatasaray

Grupo B
Bayern de Munique

Tottenham
Olympiacos

Estrela Vermelha

Grupo C
Manchester City

Shakhtar
Dínamo Zagreb

Atalanta

Grupo D
Juventus

Atlético de Madrid
Bayern Levekusen

Lokomotiv

Grupo E
Liverpool
Nápoles

Salzburgo
Genk

Grupo F
Barcelona

Borussia Dortmund
Inter de Milão
Slávia Praga

Grupo G
Zenit

Benfica
Lyon

Leipzig

Grupo H
Chelsea

Ajax
Valência

Lille
JN/MS

Ajax, Slavia Praga e Club Brugge 
ficam com últimas vagas da fase de grupos

Conheça os grupos completos 
da Liga dos Campeões

Virgil Van Dijk levou a melhor sobre Cris-
tiano Ronaldo e Messi e venceu, na quin-
ta-feira (29), o prémio de jogador do ano 
da UEFA, no Mónaco.

Depois de um ano de interregno, 
Cristiano Ronaldo e Messi voltaram 
a estar na luta pelo lugar mais alto 

do pódio que distingue os melhores da Eu-
ropa. No entanto, a distinção da UEFA não 
foi para nenhum dos veteranos, mas para o 
estreante Virgil Van Dijk, de 28 anos.

O central holandês do Liverpool, que ao 
serviço dos reds conquistou uma Liga dos 
Campeões e uma Supertaça Europeia e che-
gou à final da Liga das Nações pela laranja 
mecânica, foi quem recolheu o maior nú-
mero de votos: 305. E ainda foi para casa 
com a distinção de melhor central.

O júri, composto por 80 treinadores dos 
clubes que participaram nas fases de gru-
pos da edição 2018/19 da Champions (32) e 

da Liga Europa, (48), juntamente com 55 
jornalistas selecionados pelo grupo Euro-
pean Sports Media (ESM), um de cada uma 
das federações membro da UEFA, atribuí-
ram o segundo lugar a Lionel Messi, com 
207 pontos. Cristiano Ronaldo fechou o 
pódio, com 74.

O craque português também estava no-
meado para melhor avançado, mas aca-
bou por perder o prémio para o argentino. 
Alisson, do Liverpool, foi considerado o 
melhor guarda-redes.

Confira a lista de prémios:

Guarda-redes do ano: Alisson Becker
Defesa do ano: Van Dijk
Médio do ano: Frenkie De Jong
Avançado do ano: Lionel Messi
Jogador do ano: Van Dijk
Jogadora do ano: Lucy Bronze

JN/MS

Cristiano Ronaldo perde o prémio 
de jogador do ano para Virgil Van Dijk
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O Mónaco continua sem vencer na Liga 
francesa. A equipa de Leonardo Jardim 
conquistou no passado domingo (25) o 
primeiro ponto, ao empatar em casa com 
o Nimes (2-2), na terceira jornada, em que 
o Rennes venceu e subiu à liderança.

O treinador português Leonardo Jar-
dim apostou no reforço argelino Is-
lam Slimani, ex-Sporting, no onze 

e este fez o primeiro golo logo na estreia, 
aos 39 minutos, antes de o belga Ben Yed-
der aumentar a vantagem, aos 45+1.

Com Gelson Martins e outro reforço, 
Adrien Silva, como titulares, o jogo pare-
cia controlado, mas a expulsão do defesa 
brasileiro Jemerson, aos 55 minutos, dei-

xou os monegascos em maus lençóis.
Gil Dias substituiu Ben Yedder, mas o Ni-

mes acabou por empatar por Philippoteaux, 
aos 70, e Denkey, aos 82, impondo novo 
jogo sem vencer esta época para a equipa de 
Jardim, com ambas as formações a soma-
rem o primeiro ponto após duas derrotas.

O Rennes foi a casa do Estrasburgo ven-
cer por 2-0, num jogo em que Grenier, aos 
16, e Niang, aos 54, fizeram os golos dos 
forasteiros, frente a uma equipa da casa 
que desperdiçou um penálti, aos 40, e per-
deu Ndour aos 84, por expulsão.

Subiram, assim, ao primeiro posto com 
nove pontos em nove possíveis.

JN/MS

Mónaco soma primeiro ponto na Liga 
francesa, Rennes vence em Estrasburgo

A Juventus, octocampeã italiana e com o 
avançado português Cristiano Ronaldo 
durante os 90 minutos, iniciou no pas-
sado sábado (24) a defesa do título com 
uma vitória (1-0), no reduto do Parma, 
que teve o luso Bruno Alves em campo.

No encontro de abertura do cam-
peonato, no Estádio Ennio Tardini, 
a ‘Vecchia Signora’, sem o técnico 

Maurizio Sarri no banco, devido a uma 
pneumonia, marcou aos 21 minutos, atra-
vés do defesa central Giorgio Chiellini, a 
desviar um remate do defesa brasileiro 
Alex Sandro.

Antes, aos 13, Cristiano Ronaldo des-
perdiçou de cabeça uma chance clara para 
inaugurar o marcador, tendo desaprovei-
tado novamente, aos 29, com um remate 
cruzado para fora.

Ainda na primeira parte (34), o portu-

guês colocou a bola na baliza de Sepe, mas 
o golo viria a ser anulado com recurso ao 
videoárbitro, por posição irregular do 
avançado da “Juve”.

Cristiano Ronaldo teve mais duas opor-
tunidades nos segundos 45 minutos, po-
rém voltou a mostrar-se perdulário.

No outro encontro de sábado (24), o vi-
ce-campeão Nápoles, que teve o interna-
cional português Mário Rui no onze, ven-
ceu no terreno da Fiorentina, por 4-3.

Erick Pulgar, de grande penalidade, aos 
nove minutos, Milenkovic, aos 52, e Ke-
vin-Prince Boateng, aos 65, apontaram os 
golos do conjunto da casa, enquanto Dries 
Mertens (38), Lorenzo Insigne (43 e 67), 
o último da marca dos 11 metros, e Calle-
jon (56) garantiram a estreia vitoriosa na 
competição para os visitantes.

JN/MS

Três golos de Lewandowski deram no 
passado sábado (24) o primeiro triunfo 
(3-0) ao Bayern de Munique na Liga ale-
mã, em casa do Schalke, num encontro 
da segunda jornada.

Depois do empate na ronda inaugu-
ral na receção ao Hertha de Berlim 
(2-2), o internacional pela Polónia 

inaugurou o marcador aos 20 minutos, de 
grande penalidade, e completou o hat-tri-
ck na segunda parte, aos 50 e 75, um dia 
depois de confirmada a saída do português 
Renato Sanches para o Lille, de França.

Na deslocação a Dusseldorf, o Bayer Le-
verkusen garantiu a segunda vitória na 
prova (3-1), ainda dentro dos primeiros 45 
minutos, graças a um golo na própria ba-
liza de Baker (06) e outros dois apontados 
por Aranguiz (33) e Karim Ballarabi (39). 
Alfredo Morales (82) fez o tento de honra 
da formação da casa.

O Friburgo, que também já contabiliza 
seis pontos, depois de no passado sábado 
(24) ter vencido por 3-1, em casa, de umas 
das três equipas regressadas ao principal 

escalão, o Paderborn, que até se colocou 
em vantagem através de Streli Mamba (03).

A cambalhota no marcador aconteceu 
com golos de Gian-Luca Waldschmidt (21) 
e Nils Petersen (40), tendo Kwon Chang-
-Hoon (90) fixado o resultado final.

Também fora de portas, o Borrusia Mon-
chengladbach arrancou um triunfo por 3-1 
frente ao Mainz, mas apenas no segundo 
tempo, após ter entrado a perder aos 18 mi-
nutos, face ao golo de Robin Quaison, tendo 
Stefan Lainer, aos 31, Alassane Plea, aos 77, 
e Breel Embolo, aos 79, garantindo a vitória.

Ermin Bicakcic (54), Ihlas Ebou (59) e 
Pavel Kaderabek (87) fizeram os tentos da 
vitória (3-2) do Hoffenheim na receção ao 
Werder Bremen, que teve Niclas Fullkrug 
(42) e Yuya Osako (81) como marcadores, 
enquanto o recém-promovido Union de 
Berlin conseguiu um empate (1-1) com o 
golo marcado aos 80 minutos, por Sebas-
tian Andersson, no reduto do Ausburgo, 
após Ruben Vargas ter colocado os visita-
dos na frente, aos 59.

JN/MS

Ronaldo fica em branco 
na vitória da Juventus em Parma

Hat-trick de Lewandowski
dá primeira vitória ao Bayern na liga alemã

O Liverpool somou no passado sába-
do (24) o terceiro triunfo consecutivo na 
Liga inglesa, ao bater o Arsenal, por 3-1, 
e lidera isolado, enquanto o Chelsea con-
seguiu a primeira vitória e o Manchester 
United sofreu a primeira derrota.

Neste encontro da terceira jornada, 
o defesa central camaronês Matip, 
aos 41 minutos, e o avançado egíp-

cio Mohamed Salah, aos 49 e 59, oferece-
ram o triunfo em Anfield Road ao atual 
campeão europeu, que ainda viu os gun-
ners já perto do final reduzirem através do 
uruguaio Lucas Torreira (85).

Os reds isolaram-se no topo da classifi-
cação, com nove pontos, mais três do que 
o Arsenal, que foi ultrapassado no domin-
go (25) pelo bicampeão Manchester City.

No estádio Carrow Road, foi o Chelsea, 
treinado por Frank Lampard, a adiantar-
-se no marcador frente ao Norwich, por 
intermédio do avançado inglês Tammy 
Abraham, à passagem do minuto três, 
vantagem que acabou por ser quebrada 
instantes depois, quando Todd Cantwell 
(6) restabeleceu a igualdade.

O médio inglês Mason Mount, aos 17, 
voltou a colocar o Chelsea no comando do 
resultado, novamente anulado pelo ponta 
de lança finlandês Teemu Pukki, tornan-
do-se no melhor marcador até ao mo-
mento ao fazer o quinto golo na competi-
ção, antes de Abraham se destacar como 

a figura do jogo, com o tento que ditou a 
vitória por 3-2, aos 68.

Tammy Abraham é agora o terceiro fute-
bolista mais jovem a ‘bisar’ pelo Chelsea na 
Premier League e o mais novo desde 1998.

O Manchester United voltou a desilu-
dir, desta vez em casa, frente ao Crystal 
Palace, ao perder por 2-1, já em tempo de 
compensação, face ao golo de Van Aanholt 
(90+1). Antes, Jordan Ayew (32) inaugu-
rou o marcador em Old Trafford, Marcus 
Rashford falhou uma grande penalidade 
(69), que foi compensada (em vão) pelo 
tento de Daniel James (89).

Pelo mesmo resultado, o Leicester, que 
teve Ricardo Pereira durante os 90 minu-
tos, bateu o Sheffield United, graças aos 
tentos de Jamie Vardy, aos 38 minutos, 
e de Harvey Barnes, aos 70. Pelo meio, 
McBurnie (62) marcou para os visitados.

Sem o internacional português Cédric 
Soares entre os titulares, o Southampton 
foi a casa do Brighton vencer por 2-0, com 
golos de Moussa Djenepo, aos 55 minutos, 
e de Nathan Redmond, aos 90+1.

Mark Noble (3), de grande penalidade, 
Sebastian Haller (64 e 73) garantiram o 
triunfo do West Ham (sem Gonçalo Car-
doso), por 3-1, no reduto do Watford, que 
marcou por intermédio de Andre Gray 
(17), antes de Domingos Quina ser opção 
na parte final do encontro, aos 86.

JN/MS

Liverpool soma terceiro triunfo consecutivo 
e é lider isolado da liga inglesa
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O selecionador Fernando Santos anun-
ciou, na quinta-feira (29), a lista de 25 
jogadores convocados para a dupla 
jornada frente a Sérvia e Lituânia, em 
setembro, do Grupo B de qualificação 
para a fase final do Euro2020 de futebol. 
O destaque vai para a estreia de Daniel 
Podence (Olympiacos) e para os regres-
sos de Renato Sanches (Lille) e de Daniel 
Carriço (Sevilha).

Em relação à última convocatória, para a 
fase final da Liga das Nações, que Portu-
gal conquistou ao vencer na final a Ho-

landa por 1-0, dos 23 convocados saiu apenas 
o avançado Dyego Sousa, que trocou o Braga 
pelo Shenzen, da China, neste mercado de 
transferências. O selecionador completou a 
lista com as chamadas de Daniel Carriço, Re-
nato Sanches e Daniel Podence.

Daniel Carriço, defesa central de 31 anos, 
tem uma internacionalização A, somada 
em 2015, num particular com a Itália, já 
com Fernando Santos ao leme das quinas.

Campeão europeu em França, em 2016, 
Renato Sanches, de 22 anos, falhou depois 
a presença no Mundial 2018, na Rússia. O 
médio participou na fase de qualificação 
para a Liga das Nações, mas acabou por 
não integrar a lista final.

O avançado Daniel Podence, de 23 anos, 
que tem estado em destaque ao serviço dos 
gregos do Olympiacos, sendo decisivo na 
qualificação do clube ateniense para a fase 
de grupos da Champions, é chamado pela 
primeira vez à seleção A, após presenças 
nas equipas mais jovens de Portugal.

Portugal defronta a Sérvia no dia 7 de se-
tembro, em Belgrado, e viaja depois para a 
Lituânia, onde joga no dia 10, em Vilnius.

Trata-se de uma jornada importante 
para Portugal, que presentemente ocupa 
o quarto lugar do Grupo B, com dois pon-
tos em dois jogos - empates com a Ucrânia 
(0-0) e a Sérvia (1-1), na Luz -, menos oito 
que a seleção ucraniana, que têm quatro 
jogos disputados. O Luxemburgo é segun-
do, com quatro pontos em quatro jogos, e a 
Sérvia terceira, com quatro pontos em três 
jogos. A Lituânia ocupa o quinto e último 
lugar, com um ponto em três partidas.

Lista completa de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício (Wol-
verhampton, Inglaterra), Beto (Goztepe, 
Turquia) e José Sá (Olympiacos, Grécia)
Defesas: Pepe (F. C. Porto), José Fonte 
(Lille, França), Raphael Guerreiro (Borús-
sia Dortmund, Alemanha), João Cancelo 
(Manchester City, Inglaterra), Ruben Dias 
(Benfica), Nélson Semedo (Barcelona, Es-
panha), Mário Rui (Nápoles, Itália) e Da-
niel Carriço (Sevilha, Espanha)
Médios: João Moutinho (Wolverhamp-
ton, Inglaterra), William Carvalho (Bétis, 
Espanha), Danilo (F. C. Porto), Pizzi (Ben-
fica), Bruno Fernandes (Sporting), Rúben 
Neves (Wolverhampton, Inglaterra) e Re-
nato Sanches (Lille, França)
Avançados: Cristiano Ronaldo (Juven-
tus, Itália), Bernardo Silva (Manchester 
City, Inglaterra), Gonçalo Guedes (Valên-
cia, Espanha), Rafa (Benfica), Diogo Jota 
(Wolverhampton, Inglaterra), João Félix 
(Atlético Madrid, Espanha) e Daniel Po-
dence (Olympiacos, Grécia)

JN/MS

A convocatória de Rui Jorge, seleciona-
dor nacional de sub-21, para os primei-
ros jogos de qualificação para o Europeu 
de 2021, frente a Gibraltar e Bielorrússia, 
conta com 17 novidades entre os 23 jo-
gadores eleitos.

Dos futebolistas agora chamados pelo 
técnico luso, apenas os guarda-re-
des Diogo Costa e João Virgínia, os 

defesas Diogo Leite e Rúben Vinagre e os 
avançados Jota e Rafael Leão já represen-
taram Portugal neste escalão.

Para esta fase de apuramento, o treinador 
português assumiu a ambição de começar a 
vencer e de formar uma geração de sucesso. 
“Estamos numa mudança de ciclo, em que 
poucos jogadores se mantêm e os que che-
gam devem procurar mostra a sua qualidade 
para ascender a patamares superiores. Va-
mos tentar o apuramento para a fase final do 
Europeu, sabemos da dificuldade, mas que-
remos mostrar a qualidade dos nossos joga-
dores para os valorizar e continuar a deixar 
uma boa imagem, como tem acontecido nos 
últimos anos”, avançou Rui Jorge.

Sobre os jovens talentos que Portugal 

tem revelado, o treinador assumiu que 
atualmente tem muito mais matéria-pri-
ma disponível. “A realidade hoje é com-
pletamente diferente. A mudança nos 
quadros competitivos permite um cresci-
mento dos jogadores de forma diferente. 
É inequívoca a maior oferta que temos de 
jogadores a atuar em patamares superio-
res”, salientou o selecionador.

Portugal defronta Gibraltar no próximo 
dia 4 de setembro, em Alverca, e Bielorrús-
sia, no dia 10, em Zhodino, nas duas primei-
ras partidas do Grupo 7, dois adversários 
que, segundo Rui Jorge, têm “menos qua-
lidade” do que a formação lusa. “São duas 
equipas de valor distinto: Gibraltar de um 
nível mais baixo do que Portugal, mas que 
respeitaremos, e a Bielorrússia uma for-
mação mais equilibrada mas que não é tida 
como cabeça de série”, resumiu o técnico, 
antevendo que a formação das quinas “terá 
de medir forças com equipas bem mais for-
tes se quer subir a outros patamares”.

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (F. C. Porto), 
João Virgínia (Reading) e Luís Maximiano 
(Sporting)
Defesas: Diogo Leite e Tomás Esteves (F. 
C. Porto), Diogo Queirós (Mouscron), Nuno 
Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol), 
Rúben Vinagre (Wolverhampton), Thierry 
Correia (Sporting) e Tiago Djaló (Lille)
Médios: Daniel Bragança (Estoril), Do-
mingos Quina (Watford), Filipe Soares 
(Moreirense), Florentino e Nuno Santos 
(Benfica), Miguel Luís (Sporting) e Romá-
rio Baró (F. C. Porto)
Avançados: Dany Mota (Juventus), Trin-
cão (Braga), Jota (Benfica), Pedro Neto 
(Wolverhampton) e Rafael Leão (AC Milan)

JN/MS

Os 25 convocados por Fernando Santos 
para defrontar Sérvia e Lituânia

Seleção
Rui Jorge promove 17 novidades 
nos convocados 

O Flamengo, orientado pelo treinador por-
tuguês Jorge Jesus, apurou-se na quarta-
-feira (28) para as meias-finais da Taça Li-
bertadores de futebol, ao empatar 1-1 em 
casa do Internacional, em jogo da segunda 
mão dos quartos de final da competição.

Numa eliminatória entre duas equipas 
brasileiras, a formação de Jesus sou-
be gerir a vantagem de 2-0 trazida 

da primeira mão e, apesar de ter ficado em 
desvantagem no encontro - golo de Rodri-
go, aos 62 minutos -, aproveitou o balan-

ceamento atacante do adversário para num 
contra-ataque “matar” definitivamente a 
eliminatória, com um golo de Gabriel Bar-
bosa, antigo jogador do Benfica.

Com o empate, o resultado da elimina-
tória ficou praticamente decidido, tendo a 
equipa do Rio de Janeiro segurado a van-
tagem até final.

Nas meias-finais, o Flamengo vai de-
frontar outra equipa brasileira e também 
do Rio Grande do Sul, o Grémio.

JN/MS

Flamengo empata mas avança para 
a meia-final da Taça da Libertadores

Ricardo Quaresma assinou contrato com 
o Kasimpasa, do campeonato turco, de-
pois de ter sido dispensado do Besiktas, 
adianta a televisão pública turca. O acor-
do visa uma época, com outra de opção.

Com 35 anos, o português vai alinhar 
no clube dos arredores de Istambul, 
cidade de onde não queria sair, se-

gundo a comunicação social do país.
JN/MS

Ricardo Quaresma 
assina pelo Kasimpasa
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O Marselha, treinado pelo português An-
dré Vilas-Boas, alcançou na quarta-feira 
(28) a primeira vitória na Liga francesa, 
diante do Nice, e o Lille regressou aos 
triunfos na receção ao Saint-Etienne, em 
jogos em atraso da terceira jornada.

Depois dos desaires frente ao Reims 
(2-0) e da igualdade sem golos com 
o Nimes, o Marselha garantiu a vitó-

ria no reduto do Nice, por 2-1, com tentos 
do reforço argentino Dario Benedetto (31) 

e do francês Dimitri Payet (73), de grande 
penalidade. Cyprien (66), também da mar-
ca dos onze metros, fez o golo dos visitados. 

Antes, no Stade Pierre-Mauroy, o Lille, 
que ainda não contou com o reforço por-
tuguês Renato Sanches, mas teve os com-
patriotas José Fonte e Tiago Djaló no onze, 
garantiu os três pontos, graças ao ‘bis’ de 
Victor Osimhen (37 e 75) e ao tento, de 
grande penalidade, convertido por Jona-
than Bamba (69).

JN/MS

Marselha de André Vilas-Boas alcança 
primeira vitória na Liga francesa
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Head coach Greg Vanney has experi-
mented with different lineup combina-
tions all summer in the hopes of finding 
the right mix that will push his Toronto 
FC into the playoffs and make another 
run at an MLS Cup.

With newcomers Erickson Gallar-
do and Nicolas Benezet in the 
starting 11 for the first time, 

TFC’s come-from-behind 2-1 victory 
against the rival Montreal Impact seemed 
to be a step in the right direction at BMO 
Field on Saturday (24).

“You hope tonight was one of those do-
mino games”, Vanney said. “You get the 
group together, you get some energy in the 
group, and you build from it. You get into 
the playoffs by getting the results. Now we 
sort have tipped that momentum - domino 
over - and we start to really go for it”.

The win pushed TFC (10-10-7) past the 
Impact (10-14-4) and into the final playoff 
spot in the Eastern Conference. TFC has se-
ven games remaining in the regular season, 
while Montreal has only six outings left.

Justin Morrow delivered the game-win-
ner. He finished off a pinpoint passing play 
in the 81st minute, converting a pass from 
Jozy Altidore inside the box on a play star-
ted by TFC captain Michael Bradley as the 
final whistle neared. Montreal goalkeeper 
Evan Bush got his arm on Morrow’s shot 
along the ground, but the ball had enough 
steam to cross the goal line.

“We have a lot of moving pieces right 
now”, Morrow said. “We have guys that 
we are trying to fit on the field and we’re 
still figuring ourselves out. But that’s OK 
because we had a good performance today 
and we’ll kick on from here”.

The first half was played at a slow pace. 

Montreal took the lead when former Bar-
celona forward Bojan Krkic scored a long-
-range goal early in the second half to give 
the visiting Impact a 1-0 lead.

It was the first goal for Krkic, signed 
earlier this month by the Impact, with his 
new club. He took the ball into the middle 
and beat TFC goalkeeper Quentin Wes-
tberg with a hooking shot to the left from 
outside the box.

The goal woke up TFC, and it dominated 
the rest of the way.

Marky Delgado scored his first of the 
season in the 63rd minute to draw TFC 
even. Bush punched the ball to Delgado 
outside the box, and his shot along the 

ground found its way in for the equalizer.
“I thought we stayed organized all night, 

which is one of our objectives if we’re going 
to get into the playoffs, and if we want to 
make any hay in the playoffs we have to be 
connected as a group”, Vanney said.

TFC’s head coach asked his players to be 
more aggressive and push the pressure on 
the Impact’s backfield. The tactic changed 
the game in TFC’s favour.

“On purely the technical part we were 
really consistent”, Westberg said. “Then 
coming from a 1-0 deficit, tying the game 
and then winning it, making the last mi-
nute our’s and not conceding anything, 
that was great. At some point it’s techni-

cal, it’s physical. But ultimately it’s the 
heart and how badly you want it more 
than your opponent. Tonight being a der-
by it makes it more special, and it’s much 
more than three points”.

The Impact has gone winless in its past 
four. After blowing a 3-0 lead to settle for 
a 3-3 draw with FC Dallas at home last Sa-
turday (17), head coach Remi Garde was 
fired. Wilmer Cabrera was hired as Gar-
de’s replacement on Wednesday (21). So 
there wasn’t much time for the new boss 
to make changes to the team’s system.

This was the second instalment of the 
Highway 401 Derby this season.

TSN/MS

Toronto FC 
beats Impact to grab playoff spot
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HAPPY

LABOUR DAY

O Colégio Gaia conquistou a Supertaça 
feminina de andebol, a terceira do his-
torial, ao derrotar o Sports Madeira, por 
28-21, no Multiusos de Lamego, no dis-
trito de Viseu.

Os minutos iniciais tiveram algum 
equilíbrio, até aos 5-5, mas depois a 
formação de Vila Nova de Gaia em-

balou para uma vantagem que no final do 
primeiro tempo era de quatro golos, com o 
resultado em 13-9.

Na segunda parte as nortenhas, campeãs 
nacionais em título, geriram, e dilataram 
a vantagem, conquistando a sua terceira 
Supertaça feminina de andebol.

Maria Jesus Nolasco, do Colégio de 
Gaia, foi a melhor marcadora do encontro 
com 10 golos.

No historial da competição o Colégio de 
Gaia terminou com uma série de 20 vitó-
rias consecutivas do Madeira SAD, ven-
cedor desde 1999, e repetiu os triunfos 
alcançados em 1992 e 1998.

JN/MS

Colégio de Gaia conquista 
Supertaça feminina

O F. C. Porto conquistou a Supertaça de 
andebol pela sétima vez, ao derrotar o 
Águas Santas, por 28-22, com uma exibi-
ção consistente no Multiusos de Lame-
go, no distrito de Viseu.

O jogo foi marcado por algum equilí-
brio, sobretudo durante a primeira 
parte, em que a maior vantagem no 

marcador para os campeões nacionais foi de 
três golos, em parte graças a algumas defe-
sas de Thomas Bauer na baliza portista.

Miguel Martins, Angel Zulueta e Dayma-
ro Salina, todos com três golos, contribuí-
ram para vantagem portista ao intervalo 
(14-12), com João Gomes e Vasco Santos, 
ambos com quatro remates certeiros, a 
manterem o Águas Santos sempre a curta 
distância no marcador.

Na segunda parte da partida, com Alfredo 
Quintana na baliza, o internacional portu-

guês fez um punhado de defesas que permi-
tiram aos portistas dilatar a vantagem que 
chegou aos 18-14 à passagem dos 40 minutos.

Ao conseguirem parar a meia distância 
de Vasco Santos e as entradas de segunda 
linha de João Gomes, os campeões nacio-
nais secaram os principais marcadores do 
Águas Santas e, com Alfredo Quintana a 
manter-se em bom nível, foram gerindo e 
dilatando o marcador, até ao triunfo final.

Os dragões começam a época da mes-
ma forma como terminaram a anterior, a 
vencer, conquistando a sétima Supertaça 
do seu historial, igualando o ABC de Braga 
no topo dos clubes com maior número de 
vitórias neste troféu.

Na reedição da final da Taça de Portugal, 
o F. C. Porto repetiu a vitória e o Águas San-
tas adiou inscrição do seu nome no historial 
de vencedores da Supertaça.

JN/MS

Andebol
F. C. Porto bate Águas Santas
e conquista Supertaça 
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Jogos na TV

Portugal garantiu no passado domingo (25) 
a segunda vaga na canoagem para os Jogos 
Olímpicos, através do K1 200 de Teresa Porte-
la, que beneficiou dos resultados da final de K1 
500 para ser bem-sucedida.

“Uma vez que três das cinco primeiras nos 
200 metros também repetiram o top cinco 
nos 500, a regra diz que libertam a vaga da 

distância mais curta. O desempenho da Nova Ze-
lândia, Sérvia e Dinamarca permite alocar mais 
três lugares, beneficiando a Teresa que no sába-

do foi oitava”, explicou Vítor Félix, presidente da 
Federação Portuguesa de Canoagem.

Esta segunda vaga junta-se à de Fernando Pi-
menta em K1 1000, depois de o limiano ter sido 
medalha de bronze na distância na qual foi cam-
peão em 2018 em Montemor-o-Velho.

Em maio de 2020 há a derradeira fase de classi-
ficação para Tóquio2020, somente para caiaques e 
canoas de um e dois lugares.

Norberto Mourão também vai aos Jogos Paralím-
picos, com a prata na classe adaptada de VL2 200.

JN/MS

O canoísta Hélder Silva classificou-se, no pas-
sado domingo (25), em oitavo lugar na final de 
C1 200 dos Mundiais da Hungria, numa distân-
cia que deixará de integrar o programa olímpi-
co em Tóquio2020.

Na pista dois, Hélder Silva concluiu a pro-
va em 41,36 segundos, a 1,99 segundos do 
lituano Henrikas Zustautas, que bateu o 

bielorrusso Artsem Kozyr por 72 centésimos e o 
georgiano Zaza Nadiradze por 88.

Em chegada muito justa, Hélder Silva lutou até à 
meta pelo quarto lugar, a 57 centésimos de distância.

Portugal tem garantidas vagas para o Japão em 
K1 1000, por Fernando Pimenta, K1 200, por Tere-
sa Portela, e K4 500 por Emanuel Silva, João Ribei-
ro, Messias Baptista e David Varela.

Os mundiais de canoagem, que reúnem um re-
corde de 102 países e cerca de 1.300 atletas, termi-
nam no passado domingo (25) em Szeged.

JN/MS

Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptis-
ta e David Varela terminaram a final de K4 500 
em sexta posição, conseguindo assim o apura-
mento para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

A presença em Tóquio em 2020 era possível até 
à sétima posição da final de K4 500 nos mun-
diais de canoagem de Szeged, na Hungria.

Emanuel Silva, que assim consegue a quinta 
presença olímpica, João Ribeiro, a segunda, e os 
jovens Messias Baptista e David Varela concluíram 
a prova em 1.21,11 minutos, mais 1,85 segundos do 
que a Alemanha, campeã mundial, conjunto que 
bateu por 51 centésimos de segundo a Espanha, 
medalha de prata, enquanto a de bronze foi para a 
Eslováquia, com mais 1,70.

JN/MS

Canoagem
Resultados de K1 500 garantem lugar 
a Teresa Portela em Tóquio2020 

Hélder Silva oitavo em C1 200

Portugal apurado para os Olímpicos 
de Tóquio em K4 500
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HORA CANAL

MOREIRENSE PORTIMONENSE 2:00 PM SPORT TV 
5

BELENENSES BOAVISTA 4:15 PM SPORT TV 
1

SEVILLA CELTA DE VIGO 2:00 PM beIN 
SPORTS

ATHLETIC CLUB REAL SOCIEDAD 4:00 PM beIN 
SPORTS

NEW YORK RB COLORADO 
RAPIDS 7:00 PM MLS LIVE, 

DAZN

COLUMBUS CREW CHICAGO FIRE 7:30 PM MLS LIVE, 
DAZN

MONTREAL IMPACT DC UNITED 7:30 PM
MLS LIVE, 

TVA 
SPORTS

NEW ENGLAND TORONTO FC 7:30 PM
MLS LIVE, 
TSN GO/ 1 

/ 4

PHILADELPHIA UNION ATLANTA UNITED 8:00 PM MLS LIVE, 
DAZN

DALLAS CINCINNATI 8:30 PM MLS LIVE

SPORTING KC HOUSTON 
DYNAMO 10:00 PM MLS LIVE

VANCOUVER 
WHITECAPS NEW YORK CITY 10:00 PM

MLS LIVE, 
TSN GO / 

1 / 4 

PORTLAND TIMBERS REAL SALT LAKE 10:30 PM MLS LIVE

SJ EARTHQUAKES ORLANDO CITY 
SC 10:30 PM MLS LIVE

HORA CANAL

PAÇOS DE FERREIRA MARÍTIMO 11:30 AM SPORT TV 
1

DESPORTIVO DAS 
AVES FAMALICÃO 11:30 AM SPORT TV 

4

SPORTING RIO AVE 2:00 PM SPORT TV 
1

GIL VICENTE VITÓRIA SETÚBAL 4:30 PM SPORT TV 
2

SOUTHAMPTON MANCHESTER 
UNITED 7:30 AM DAZN

LEICESTER AFC 
BOURNEMOUTH 10·00 AM DAZN

MANCHESTER CITY BRIGHTON 10:00 AM DAZN

NEWCASTLE WATFORD 10:00 AM DAZN

WEST HAM NORWICH CITY 10:00 AM DAZN

OSASUNA BARCELONA 10:00 AM beIN 
SPORTS

GETAFE DEPORTIVO 
ALAVÉS 1:00 PM beIN 

SPORTS

LEVANTE REAL 
VALLADOLID 1:00 PM beIN 

SPORTS

REAL BETIS LEGANÉS 3:00 PM beIN 
SPORTS

MILAN BRESCIA 12:00 PM TLN, 
DAZN

JUVENTUS NAPOLI 2:45 PM TLN, 
DAZN

BAYERN MUN. MAINZ 05 9:30 AM SPORTS 
NET

UNION BERLIN BORUSSIA 
DORTMUND 12:30 PM SPORTS 

NET

LYON BORDEAUX 11:30 AM beIN 
SPORTS

NANTES MONTPELLIER 2:00 PM beIN 
SPORTS

MLS LOS ANGELES FC MINNESOTA 
UNITED 10:30 PM MLS LIVE

HORA CANAL

TONDELA SANTA CLARA 11:00 AM SPORT TV 
3

PORTO VITÓRIA SPORT 
CLUBE 1:30 PM SPORT TV 

1

BRAGA BENFICA 4:00 PM SPORT TV 
2

INGLATERRA EVERTON WOLVERHAMPTO
N 9:00 AM DAZN

VALENCIA MALLORCA 11:00 AM beIN 
SPORTS

ATLÉTICO MADRID EIBAR 1:00 PM beIN 
SPORTS

ESPANYOL GRANADA 1:00 PM beIN 
SPORTS

LAZIO ROMA 12:00 PM TLN, 
DAZN

CAGLIARI INTER 2:45 PM DAZN

ALEMANHA EINTRACHT 
FRANKFURT DÜSSELDORF 12:00 PM SPORTS 

NET

REIMS LILLE 9:00 AM beIN 
SPORTS

STRASBOURG MONACO 11:00 AM beIN 
SPORTS

OLYMP. MARSEILLE SAINT-ÉTIENNE 3:00 PM beIN 
SPORTS

MLS SEATTLE SOUNDERS LA GALAXY 6:30 PM

MLS LIVE, 
DAZN, 
TVA 

SPORTS

30 AGOSTO

I LIGA

I LIGA

1 
SETEMBRO

ESPANHA

FRANÇA

31 AGOSTO

ITÁLIA

INGLATERRA

ESPANHA

ALEMANHA

FRANÇA

I LIGA

ITÁLIA

ESPANHA

MLS
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O português Miguel Oliveira (KTM) de-
sistiu do Grande Prémio da Grã-Breta-
nha de MotoGP, depois de ser abalroado 
a 11 voltas do final pelo francês Johann 
Zarco (KTM).

O piloto de Almada rodava na 12.ª po-
sição quando caiu, numa altura em 
que lutava pelo nono lugar, depois 

de ter largado do 15.º posto da grelha. 
Johann Zarco, que está de saída da KTM 

devido aos maus resultados, tentou ultra-
passar o português pelo interior da curva 14 
do circuito de Silverstone, na nona volta, 
mas não tinha espaço e acabou por atirar o 
piloto luso ao chão.

Na altura da queda, Miguel Oliveira fi-
cou combalido, mas, segundo confirmou 
a assessoria de imprensa da equipa Tech3 à 
Agência Lusa, o piloto “está bem”.

O espanhol Alex Rins (Suzuki) garantiu 
a segunda vitória da temporada, depois de 
vencer no GP dos Estados Unidos, batendo 
o compatriota Marc Márquez (Honda) em 
cima do risco da meta. O também espanhol 
Maverick Viñales (Yamaha) foi terceiro.

“Foi desapontante. Não há muito mais a 
dizer”, disse o português, citado pela asses-
soria de imprensa da equipa na qual alinha 
o piloto de Almada.

“Estava a sentir-me confiante com a 
mota, era uma oportunidade real de voltar 
a terminar no top-10, mas, infelizmente, 
terminou cedo demais. Agora, aguardo an-
siosamente que venha a próxima prova”, 
concluiu Miguel Oliveira.

Já o dono da Tech3, o francês Hervé Pon-
charal, disse que “isto não deve acontecer 
entre pilotos experientes, sobretudo rep-
resentando a mesma marca”.

“Ainda era muito cedo [nona volta] e 
estava tudo sob controlo, com o Miguel a 
tentar poupar os pneus, pois o objetivo era 
terminar entre os dez primeiros. A corrida 
é fruto de longas horas de trabalho e vê-la 
terminar assim é uma pena”, disse ainda.

Hervé Poncharal admitiu, contudo, que 
o piloto francês, que correu pela Tech3 em 
2018, se desculpou. “Veio pedir desculpas 
ao Miguel e a mim, mas é difícil de digerir”, 
sublinhou o responsável da equipa.

Com esta desistência, que acontece 34 
provas depois da última, em setembro de 
2017, Miguel Oliveira perdeu duas posições 
no Campeonato do Mundo de MotoGP, 
baixando de 15.º a 17.º, com 26 pontos.

A próxima prova é o GP de São Marino, a 
15 de setembro.

JN/MS

“Foi desapontante”. Miguel Oliveira 
após ser abalroado por colega da KTM

O francês Johann Zarco (KTM) foi san-
cionado com três lugares de penaliza-
ção na grelha de partida para o GP de 
São Marino de MotoGP, depois de no 
passado domingo (25) ter abalroado o 
português Miguel Oliveira (KTM) no GP 
da Grã-Bretanha.

Analisada a tentativa de ultrapassa-
gem do piloto francês ao luso, na 
curva 14 do circuito de Silverstone 

durante a nona das 20 voltas da 12.ª cor-
rida da temporada, os comissários decidi-
ram penalizar o piloto da KTM oficial por 
ter “conduzido de forma irresponsável, 

provocando uma queda”.
De acordo com o comunicado dos co-

missários, esta atitude violou o artigo 
1.21.2 do regulamento do Campeonato do 
Mundo de Velocidade da Federação In-
ternacional de Motociclismo, “os pilotos 
devem conduzir de forma responsável, 
de maneira a não colocar em perigo os 
outros concorrentes, seja na pista ou no 
‘pit lane’ [via das boxes]”.

Miguel Oliveira seguia na 12.ª posição 
quando foi abalroado por Johann Zarco, 
sendo obrigado a desistir pela primeira 
vez após 33 corridas.

JN/MS

Moto GP
Johann Zarco sancionado por provocar 
acidente com Miguel Oliveira

João Sousa perdeu, terça-feira (27), 
frente ao australiano Jordan Thompson 
e despediu-se na primeira ronda do US 
Open, quarto major da temporada, que 
está a decorrer em Flushing Meadows, 
onde defendia os oitavos de final.

Naquele que foi o terceiro encontro en-
tre ambos, o número um português e 
44.º classificado no ranking ATP so-

freu a segunda derrota diante Thompson 
(55.º ATP), que garantiu a qualificação para 
a segunda ronda do torneio norte-america-
no pela segunda vez na carreira, ao vencer 
em três sets, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, 
em duas horas e sete minutos de encontro.

Enquanto o vimaranense, de 30 anos, só 
teve uma oportunidade de break no oitavo 
jogo do terceiro parcial, não concretizada, 
o australiano, de 25 anos, assinou quatro 
quebras de serviço, em 14 oportunidades, 
graças a um jogo assertivo e um bom serviço 
que criou muitas dificuldades ao adversário.

No primeiro set, João Sousa sofreu o 
break no quarto jogo (1-3) e o australiano, 
mantendo a curta vantagem, chegou facil-
mente ao 5-3 para servir e fechar. Apesar 
de o minhoto se ter tornado mais agressivo 
no sétimo jogo, cometeu muitos erros não 
forçados (10), e Thompson não teve difi-
culdade em colocar o 6-3 no marcador.

Na segunda partida, o tenista luso viu-se 
obrigado a salvar dois break points no seu 
primeiro jogo de serviço. Evitou o primei-
ro, mas não foi feliz no segundo e ficou em 
desvantagem (0-1), permitindo ao opositor 
passar para a frente e chegar novamente 
ao 3-1. Sousa fez o 2-3, mas não foi capaz 

de salvar o segundo break no sétimo jogo 
(2-5). Perante tal desacerto, o tenista dos 
Antípodas não se fez rogado e deu por con-
cluído o segundo parcial com 6-2.

Em muitas dificuldades e obrigado a 
vencer o terceiro set para se manter em 
prova, Sousa continuou a lutar para en-
contrar o seu bom nível de ténis e con-
trariar o jogo mais agressivo do adver-
sário. Salvou quatro break points e só ao 
28.º ponto conseguiu fechar o seu jogo de 
serviço (1-0). Manteve a igualdade até ao 
sexto jogo (3-3), mas, ao quarto ‘break 
point’, foi quebrado no serviço e ficou em 
desvantagem (3-4).

Após dispor do seu primeiro break point 
no oitavo jogo para fazer o contra break, 
ao cabo de duas horas de encontro, João 
Sousa desperdiçou a oportunidade e Jor-
dan Thompson segurou a liderança, antes 
de servir para carimbar a passagem à fase 
seguinte do US Open e marcar encontro 
com o italiano Matteo Berrettini, que der-
rotou o francês Richard Gasquet, por 6-4, 
6-3, 2-6 e 6-2.

Com base nas estatísticas globais, o de-
saire de João Sousa, que há um ano havia 
sido travado pelo campeão Novak Djoko-
vic nos oitavos de final, explica-se pelos 
34 erros não forçados face aos 17 winners 
e 5 ases, num encontro em que só dispôs 
de uma oportunidade de break e falhou. Já 
Jordan Thompson, a disputar pela quarta 
vez o último torneio do Grand Slam, as-
sinou 29 pontos ganhantes, 29 erros não 
forçados e três ases.

JN/MS

Ténis
João Sousa afastado
na primeira ronda do US Open 
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A seleção portuguesa conquistou na se-
gunda-feira (26) três medalhas nos Eu-
ropeus de patinagem de velocidade, que 
decorrem em Pamplona, Espanha, des-
tacando-se o ouro de Marco Lira.

O atleta luso sagrou-se campeão eu-
ropeu nos 5.000 metros pontos de 
juvenis, numa prova em que Gon-

çalo Abreu foi quarto e Gabriel Luz 12.º.
Na prova de 10.000 metros pontos/eli-

minação, Diogo Marreiros conquistou a 
medalha de prata, enquanto Miguel Bravo 
foi 12.º e David Pedro 17.º.

A medalha de bronze foi para a dupla 
constituída por Marco Lira e Luís Carlos, 
que participaram na prova 500 metros 
Team sprint.

Nas restantes provas, destaque ainda 
para o quarto lugar de Ana Montenegro 
nos 500 metros Team sprint de juvenis, 
para o sexto lugar nos 200 metros contrar-
relógio de Luís Carlos em juvenis masculi-
nos, para o também sexto de Manuel Mar-
tins nos 10.000 metros pontos/eliminação 
e para o sétimo de Andreia Canha em igual 
prova, ambos em juniores.

JN/MS

Patinagem
Marco Lira conquista ouro nos 
Europeus de patinagem de velocidade
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REGISTER FOR SOCCER NOW

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

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

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

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

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

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

RESTAURANTE
O BENFICA

3 PRATOS DIFERENTES
TODOS OS DIAS

For the first few weeks of August, Bo Bi-
chette’s bat took centre stage for the To-
ronto Blue Jays. Considering the historic 
nature of Bichette’s debut, the hype was 
warranted.

Then, when the Blue Jays returned 
home to face the Atlanta Braves, the 
spotlight shifted to Josh Donaldson, 

the former MVP who returned to play in 
Toronto for the first time since the team 
traded him last summer. Again, Donald-
son’s return was worthy of the attention.

But throughout the month of August, 
someone else has been just as productive: 
the player a few steps to Bichette’s right, 
the one who replaced Donaldson at third 
base this season. Quietly, Vladimir Guer-
rero Jr.’s been enjoying the best month of 
his short major-league career.

He entered play Wednesday (28) batting 
.350/.409/.613 in August, then added two 
opposite-field singles in the Blue Jays’ 9-4 
loss to Atlanta. That gives him 10 multi-hit 
games this month and a .282/.353/.468 
batting line on the season. Impressive stu-
ff from a player who’s still younger than 
hundreds of players drafted this June.

As manager Charlie Montoyo said, “He’s 
just a good hitter, man. He’s fun to watch”.

Of course, Guerrero Jr.’s not yet a fi-
nished product and the error he made in 
the second inning was a reminder of the de-
fensive work awaiting the 20-year-old. He 
mishandled an Adeiny Hechavarria ground 
ball, setting in motion a five-run inning in 
which two unearned runs scored. As expec-
ted, playing third base at the big-league le-
vel has presented some challenges.

“I’m not reading the ball off the bat 100 per 
cent yet”, Guerrero Jr. later acknowledged 
through interpreter Hector Lebron.

“Sometimes I’m not sure if I have to 
attack the ball or not, so those are things 

that I’m working on right now”.
An outfielder as an amateur, Guerrero 

Jr. continues learning the intricacies of 
third base.

“I grew up playing outfield. I was an 
outfielder. I feel pretty good at third base, 
but I’m a natural outfielder, so it’s not like 
that”, he said.

“Every day I’m just going to keep working 
at third base until I feel 100 per cent”.

Even if he didn’t get much help from his 
defence, starter Jacob Waguespack wasn’t 
particularly sharp for the Blue Jays over three 
innings. He allowed five runs (three earned), 
and many of the six hits he allowed came on 
pitches that caught too much of the plate.

Ultimately, the dominant performance 
he flashed against the Los Angeles Dodgers 
last week proved tough to replicate against 
another one of the National League’s best 
offences, so the Blue Jays had to ask their 
bullpen for six innings of work. Along the 
way, the Braves added four more runs.

Meanwhile, the offence was relatively 
quiet, and the Blue Jays fell to 54-81 on the 
season. They enjoyed an off-day Thursday 
(29) before a formidable Houston Astros 
team arrives for three games this weekend.

Before the game, Montoyo and hitting 
coach Guillermo Martinez said the Blue Jays 
were looking for Cavan Biggio to be a little 
more aggressive within the strike zone. Whi-
le the Blue Jays like Biggio’s keen eye at the 
plate, they don’t want him to let too many 
hittable pitches go by. With that in mind, 
they suggested a slight change in approach.

“Just being more aggressive, especially 
with the heater”, Biggio said. “I was de-
finitely too passive the last couple weeks 
and I think the past two games I’ve just 
been like ‘whatever, let’s just go, hit the 
heater, the first one I see in the zone’”.

In his five trips to the plate, Biggio see-
med to strike a balance between patience 

and aggressiveness, hitting a double to lead 
off the fifth inning then drawing a walk in 
the sixth. Those were encouraging signs for 
a player who has been struggling of late.

“His approach is a lot better”, Montoyo 
said. “That’s good to see. I knew that was 
coming, but I’m glad to see it now. He 
made the adjustment and it’s working”.

Of even greater importance for the Blue 

Jays: the continued progression of Guer-
rero Jr., who’s having the kind of month 
most 20-year-olds can only dream of with 
relatively little fanfare.

“I don’t know if it’s a hot streak or it’s 
just me”, Guerrero Jr. said. “(My work) is 
paying off right now and I’m feeling good 
at the plate”.

SportsNet/MS

MLB
Blue Jays’ Guerrero Jr. quietly on fire as Bichette draws spotlight
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Canadian Construction Workers Union

1170 SHEPPARD AVENUE WEST, UNIT 42 - NORTH YORK, ONTARIO - M3K 2A3
TELEPHONE: 416.762.1010 

·
 FAX: 416.762.1012

Proud representative of the hard working men and women
 in the Canadian Construction Industry

Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias 
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e Comunidade Portuguesa
um Feliz Dia do Trabalhador!

deseja a todos os seus membros e Comunidade Portuguesa



A new Temporary Public Policy for Ou-
t-of-Status Construction Workers in the 
Greater Toronto Area (GTA) will provide 
500 construction workers who meet cer-
tain eligibility requirements an opportu-
nity to obtain permanent resident status.

Out-of-status workers are those who 
have come to Canada with a valid 
temporary residence status but have 

fallen out of status for various reasons. The 
purpose of the program is to put in place a 
mechanism for the Canadian Labour Con-
gress (CLC) and the Government of Canada, 
through Immigration, Refugees and Citi-
zenship Canada (IRCC), “to work together in 
the identification and referral for processing 
of applications for permanent residence in 
Canada of up to 500 undocumented cons-
truction workers in the GTA,” states the 
IRCC website.

The immediate family of the workers 
would also become eligible for the perma-
nent status.

“There has been an acknowledgement 
for a long time, along with our affiliates in 
the building trades in Ontario, that there 
are a number of people who have been 
working in the industry who contribute 
enormously to the industry… They came 
to the country legally and they remain 
here and they’re working but unfortu-
nately they don’t have permanent resident 
status,” said Hassan Yussuff, president of 
the CLC. “It would be good to find a way to 
figure out how to get them status.”

Many of these workers have found em-
ployment in the skilled trades and con-
struction sector but because they are 

undocumented and fear they could be 
deported, they are driven underground, 
which means they don’t have access to 
employment rights, Yusseff explained.

“This will benefit the 
industry but also 

benefit the economy 
and the country,”

— Hassan Yussuff
Canadian Labour Congress

“If they meet the criteria and have their 
legal documentation, it takes the uncer-
tainty of them worrying and looking over 
their shoulder every day wondering wheth-
er or not they could be deported out of the 
country at any moment for not having 
legal status,” said Yusseff. “If you are here 
and meet this criteria, having your status 
resolved is a wonderful way to build even 
stronger roots in Canada, strengthen your 
relationship with your country but equally 
to commit to the rights we all benefit from.”

According to the IRCC website, dele-
gated officers may grant foreign nationals 
permanent resident status provided they 
meet eligibility requirements including:
• either legally entered Canada as a tem-

porary resident and previously received 
authorization to work in the construc-
tion industry and provide proof of filing 
Canadian income tax returns — or decla-
ring income in Canada — or legally ente-
red Canada as a temporary resident;

• have continuously resided in Canada 
for at least five years on the date of their 
application;

• are currently working without authori-
zation in the construction industry in the 
GTA and are able to provide evidence of 
three years of full-time work experience 
within the past five years in the industry;

• provide evidence of Canadian language 
ability;

• have a family member living in Canada 
who is a Canadian citizen or permanent 
resident;

• have a referral letter signed by the CLC 
attesting the applicant to be eligible un-
der the public policy; and

• the foreign national (and family mem-
bers) are not inadmissible other than 
pursuant to certain sections of the Act 
and for no other reasons than overs-
taying their temporary resident status 
and working without authorization.
If a delegated officer assesses the appli-

cation and the conditions are met, it will 
result in approval in principle. A final as-
sessment of admissibility will be conducted 
prior to granting permanent residence.

“We would work with them to submit an 
application for the department to consid-
er and if it meets the department approv-
al then they will be in a transition mode 
while their application is processed for 
them to get permanent resident status,” 
said Yusseff. “We are not dealing with im-
migration lawyers on these issues, it has to 
be individuals themselves. If they choose to 

apply they have to do so on their own and 
not through some surrogate organization or 
individual representing their interests.”

The initiative will also help deal with the 
skills shortage in the industry.

“We have shortages in the industry 
so this will benefit the industry but also 
benefit the economy and the country as 
a whole,” said Yusseff. “If we can find a 
way to help these individuals resolve their 
status it would be good for our country but 
even greater for the individual.”

The new policy takes effect Jan. 2, 2020 
and will end on Jan. 1, 2022 or once 500 
applicants plus their family members have 
been granted permanent residence. Up to 
100 of the 500 spaces will be allotted to 
those who entered Canada as a temporary 
resident but never had authorization to 
work in Canada.

The CLC will open up the process for 
identifying candidates to be referred to 
IRCC at the beginning of September. An 
application form will be posted on the 
CLC website when the application process 
opens, however, IRCC will only begin ac-
cepting applications on Jan. 2.

The CLC will only refer applications to 
IRCC determined to be eligible under the 
policy — having met all of the criteria. The 
CLC has engaged an immigration lawyer 
and support staff for the matter.

“The CLC will be engaging at the highest 
level of due diligence to ensure the safety 
and security of any applicants who come 
forward to take part in this initiative,” 
states a CLC release.

Angela Gismondi, 
Daily Commercial News

A Toronto street could wind up bearing the 
name of one of its most notorious polit-
icians, a possibility that’s reignited the div-
ision so prevalent during Rob Ford’s career.

A major construction project in the 
city’s west end is creating three new 
streets, and the late Toronto mayor’s 

name is one of 10 being considered to grace 
one of them.

Ford, who was a city councillor in a 
neighbouring area, shot to international 
infamy during his time as mayor between 
2010 and 2014. His term was marked by 
public gaffes and a struggle with and ad-
mission of alcohol and drug abuse.

His plan to seek a second term was de-
railed by a cancer diagnosis, and he died 
in 2016 at the age of 46.

Ford’s tenure in office often provoked 
strong reactions across the political spec-
trum, and the prospect of seeing a street 
named in his honour similarly drew div-
ided responses.

“The late Rob Ford had some issues 
but he was a great human being and he 
loved Toronto dearly,” wrote one Twitter 
user. “If anyone deserves to have a street 
named after them it is him.”

Others, however, were less receptive to 
the idea.

“In no world, or parallel universe, 
should a street be named after Rob Ford, a 
man who disgraced our city and put it on 
the world map for all the wrong reasons,” 
another person wrote.

The road project that could feature 
Ford’s name is a major intersection in 
central Etobicoke where three streets 
converge. The city has long been working 
on an effort to redevelop the area, com-
monly referred to as Six Points.

According to city guidelines, the pro-
cess of naming a street is normally a 
closed affair in which names are suggested 
by developers, reviewed by city staff and 
approved by community councils.

This time, however, the city opted to open 
the process up to the public and solicited 
suggestions for potential names last fall.

More than 600 submissions came in, but 
the city said many were duplicates or op-
tions that failed to comply with the city’s 
street naming policy. Eliminating those 
whittled the list down to roughly 80, at 
which time a committee of senior city of-
ficials weighed in.

Committee members assessed each name 
based on four criteria — clarity, strong posi-
tive image, historical or cultural significance 
to Etobicoke, and historical or cultural rel-
evance to Toronto or Canada as a whole.

The committee produced a 10-name 
short list that scored highest on that scale 
and opened it up for public votes on Aug. 19.

“The Rob Ford name was directly sub-
mitted by the public,” the city said in a 
statement, noting that Ford’s family had 
consented to his name being in the running.

Ontario Premier Doug Ford, the late 
mayor’s older brother, did not immediately 
respond to request for comment on the ef-
fort to name a road after his sibling.

Other contenders for the street names 
include long-time Toronto Blue Jays radio 

play-by-play announcer Jerry Howarth, 
who called games for 36 years and was 
widely hailed as a “legend” in the indus-
try, and comic book artist Darwyn Cooke 
who contributed to such major franchises as 
Superman and Batman.

The city has also said that one of the three 
streets will receive an Indigenous language 
name. Options on the short list include Biind-
agen, the Ojibwe word meaning “enter” or 
“welcome,” and Wadoopikang, the Missis-
sauga term for “place where the alders grow” 
from which the name Etobicoke was derived.

The public vote is not the sole factor that 
will go into deciding the new names. In-
stead, it will be one of many considerations 
that will go into a staff report making final 
recommendations. That report will ultim-
ately be voted on by a community council 
responsible for the area where Six Points is 
located, the city said.

A spokeswoman for Toronto Mayor John 
Tory said he looks forward to seeing the re-
sults of the naming competition.

Voting on the street names continues 
until Sept. 2..

Daily Commercial News

Late Toronto mayor Rob Ford’s name 
could grace newly constructed street

Feds unveil out-of-status worker plan



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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
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Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 
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Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

Na primeira semana do passado mês de 
agosto, esteve a atuar, na Zambujeira do 
Mar, a superestrela brasileira Anitta, cujo 
percurso admiro. Foi nome de cartaz no 
Festival do Sudoeste, na Herdade da 
Casa Branca, que atrai a esta zona bal-
near do Alentejo, desde o fim dos anos 
1990, os melhores músicos do mundo.   

Tornou-se uma praia muito conhecida 
devido ao festival que, durante qua-
tro noites, traz à Herdade centenas 

de milhares de pessoas. Integrada no Par-
que Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, a Zambujeira do Mar começou 
assim a constar dos roteiros turísticos de 
Portugal, sendo procurada por nacionais e 
estrangeiros também pelas belezas naturais 
bem preservadas e os desportos náuticos. 

A Zambujeira foi a praia da minha in-
fância. Da minha aldeia de Santa Clara-
-a-Velha, apanhávamos a camioneta da 
carreira, passávamos por Odemira e, logo 
a seguir a São Teotónio, surgia o mar ao 
longe. A viagem era em si uma aventura. 
Antes de chegar à Zambujeira, os adultos 
apontavam o Almograve como a “praia da 
Amália”, a diva que celebrizou o lugar.

Naqueles anos da minha infância, a al-
deia da Zambujeira era um pequeno aglo-
merado de casinhas brancas construídas 
no alto das falésias, junto ao largo da igre-
ja, dotada de um miradouro com um pa-

norama deslumbrante. 
Os meus pais alugavam dois quartos 

na casa da viúva de um pescador, com 
serventia de cozinha. Éramos três crian-
ças, barulhentas e traquinas, mas a Ti Bia 
nunca nos ralhava por brincarmos no seu 
quintal. Não havia água canalizada na al-
deia e ajudávamos a mãe com cantarinhos 
de barro a ir buscar água a uma fonte. Ía-
mos descalços pela areia até lá chegar. No 
caminho, havia muitas camarinhas que 
apanhávamos e comíamos deliciados. 

Da casa da Ti Bia, descíamos uma pe-
quena ladeira íngreme que desembocava 
no areal da praia. Não senti amor à primei-
ra vista por aquele mar de águas frias e on-
das gigantescas que nos amedrontavam. 
Avolumavam-se ao longe e vinham bater, 
ruidosas, nos rochedos negros, em mon-
tanhas de espuma. Os avisos constantes 
de “cuidado não se afastem”, “atenção às 
ondas”, “o mar é perigoso”, deixavam no 
ar uma ameaça desconhecida. Tenho pre-
sente o terror do meu irmão mais novo, 
com os seus quatro aninhos, a tentar subir 
pelas rochas para fugir da água, enquanto 
gritava: “O mar é grande, a água é muita!”

O nosso pai vinha apenas ao fim de se-
mana e não gostava de multidões. Assim, 
preferia caminhar, sob o sol escaldante, em 
marcha lenta, com os três filhos pequenos 
atrás, para se dirigir a uma pequena praia 
afastada. Era a praia dos Alteirinhos, meio 
escondida e de acesso difícil, onde tínha-
mos que descer a falésia por uma ladeira 
natural. Na maré cheia, refugiávamo-nos 
em cima das rochas da falésia. 

No mar, apareciam polvos junto às ro-
chas que o meu pai pescava e que me as-
sustavam com os seus múltiplos braços; 
sabia que havia moreias, um tipo de cobra 
que eu via a secar à porta das tabernas, e 
também percebes na maré baixa, o petis-
co favorito do meu pai, e ainda as lapas, os 
burriés e as lambujinhas. 

Naqueles anos de férias na Zambujeira, a 
minha noção de praia era ficar na areia, à bei-
rinha da água, onde as ondas se desfaziam em 

espuma, fugir quando vinha uma onda maior 
e molhar-me numa poça junto a alguma ro-
cha. O mar bravo, impressionante e temero-
so era cheio de vida e de mistério. 

Sou das planícies áridas e secas do Alen-
tejo onde o mar nem chega a ser miragem. 
Sempre gostei de ter “mar” no meu nome. 
Sou “Marujo” de apelido, mas nunca sou-
be de onde a minha família de alentejanos 
do interior o foi buscar.

A combinação perfeita de música e mar 
leva muita gente à Zambujeira do Mar, um 
lugar único que continua dentro do meu co-
ração e me traz inesquecíveis lembranças.

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

Zambujeira do Mar
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Praia

Igreja
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Reinventamos a fruta numa mistura de temperos
no Toronto ChowFest

Esta semana:

Conhecemos a cultura delicada e exótica
no Japan Festival Canada

Manobramos a arte quase mágica
das Marionetas

Sentimos o fado na voz
de Gisela João

Viajamos pelo mundo da criatividade e fantasia
na Fan Expo

E continuamos a viver a vida bem portuguesa de
Bem-Vindos a Beirais

Domingo, entre as 10h e o meio-dia

A produção animal é responsável, anual-
mente, por 14,5% das emissões de gases 
que provocam efeito estufa, ou seja, 6,77 
mil milhões de toneladas.

O consumo de carne e de produtos 
derivados de produção pecuária 
tem aumentado de forma ex-

traordinária nas últimas décadas. Para 
conseguir a produção atual, cerca de 
80% dos solos utilizados na agricultura 
são dedicados à produção de alimen-
tação para os animais ou ocupados por 
estes. Conforme números consultáveis 
no site da FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations), a 
área de pastos a nível mundial em 2007 
correspondia a 3,378 mil milhões de 
hectares. Um terço de toda a produção 

de cereais é para alimentação animal e 
cerca de 26% dos solos disponíveis para 
agricultura são usados como pastos. Não 
serão, portanto, apenas os gases de efei-
to estufa que têm impacto no ambien-
te do planeta. Aliás, pode-se verificar 
a consequência da ânsia de áreas para 
produção animal nos atuais incêndios 
destruidores da Amazónia.

Olhando às projeções que existem, 
as preocupações com a sustentabilida-
de do planeta aumentam. Prevê-se um 
aumento de 70% de produção pecuária 
até 2050 de forma a conseguir satisfazer 
a alimentação de 9,6 mil milhões de hu-
manos nessa altura, incidindo maiorita-
riamente no aumento de consumo nos 
países em vias de desenvolvimento.

Neste imenso puzzle que é o nosso 
planeta, cada peça interage com todas 
as outras e uma das mais importantes 
é a água. A relação que a produção pe-
cuária e a agricultura tem com a água é 
imensa: anualmente, 70% da água-doce 
disponível no planeta é usada neste se-
tor, o que significa cerca de 2.210 Km3. 

Nos últimos 50 anos duplicou o gasto de 
água na agricultura e agropecuária, es-
sencialmente em irrigação.

Com o passar das décadas, olhando 
apenas à produção massiva e a lucros 
financeiros sem preocupações de sus-
tentabilidade ambientais, conseguimos 
degradar já entre 10% a 20% dos solos 
férteis do planeta. E o ritmo não pára: só 
este ano já se perderam cerca de 4 mi-
lhões de hectares.

A utilização de grandes áreas de pas-
tagens naturais é também um problema 
iminente - geralmente os países com 
maiores dificuldades económicas são 
aqueles que maior dependência têm dos 
pastos naturais para produção pecuária. 
As zonas litorais do Mediterrâneo são 
apresentadas como exemplo negativo, a 
pressão humana aliada à produção mas-
siva de gado levaram a uma degradação 
exacerbada dos pastos. 

As zonas de pastos naturais são im-
portantíssimas para o equilíbrio am-
biental e biodiversidade. Além de ser-
virem de pasto a animais têm um papel 
essencial na preservação da diversidade 

genética da flora e fauna. Nestas zonas 
chegam a existir 12.000 espécies de er-
vas e representam 11% de zonas de aves 
endémicas no planeta, além de serem 
o habitat de inúmeros insetos e polini-
zadores. A conservação e preservação 
destas áreas é essencial ao equilíbrio 
ambiental do planeta, devendo ser por-
tanto uma prioridade de todos os países, 
sejam eles desenvolvidos ou em vias de 
desenvolvimento, a preocupação deve-
rá ser global.

A produção agropecuária tem, no 
entanto, um enorme peso na sustenta-
bilidade económica de muitos povos, 
tendo um contributo de cerca de 40% 
do valor de produção agrícola global, 
contribuindo para a subsistência e ali-
mentação de 1,3 mil milhões de pessoas. 
Percebe-se que tem de haver bom senso 
nesta matéria de produção agropecuá-
ria, procurando preservar o planeta e 
em simultâneo garantir sustentabilida-
de e bem-estar dos povos, só assim po-
deremos continuar a desfrutar da natu-
reza com respeito e admiração.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Agropecuária 
Excessiva
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MILÉNIO |  SUMMER ESCAPE

Com o verão a chegar ao fim, despedimo-nos do bom tempo e dos dias lon-
gos. E assim apresentamos a última edição do Summer Escape para aprovei-
tar o fim-de-semana prolongado da melhor maneira. Quer escolha tirar alguns 
dias para explorar a cidade ou apenas para descansar, damos-lhe algumas 
sugestões para desfrutar da melhor maneira. 

Inês Carpinteiro/MS

MANITOULIN ISLAND Aprox.: 574km
A norte de Ontário, no lago Huron, encontramos a maior ilha de água 
doce do mundo. O lugar ideal para quem quer fugir dos locais mais lo-
tados e ainda assim estar rodeado pela natureza. Com vários trilhos 
que conduzem aos pontos altos com as melhores vistas panorâmicas, 
o Great Spirit Circle Trail é recomendado para quem quer conhecer me-
lhor a cultura aborígene. Há ainda outras paragens obrigatórias, como o 
Misery Bay Provincial Park, a praia no Province Bay e o Bridal Veil Falls, 
com 11 metros de altura, que no final forma uma piscina natural onde 
pode nadar. Sendo um local mais remoto, o Gordon Eco Park tem a dis-
tinção de Dark Sky Preserve e por isso pode dormir a ver as estrelas. 

PRINCE EDWARD COUNTY Aprox.: 205km
Para quem pretende tirar uns dias para relaxar e sair da rotina, Prince 
Edward County é a escolha certa. Uma área rural, onde predomina a 
beleza natural. Dividida por três cidades - Picton, Bloomfield e Wellin-
gton - tem várias atrações. Aproveite um dia de sol no Sandbanks Pro-
vincial Park, que tem a maior barreira de dunas do mundo num lago. 
Visite o Lake on the Mountain e explore o Arts Trail, um roteiro que 
passa pelas 19 galerias de arte da região. Pode ainda visitar as vinhas, 
fazer uma prova de vinhos e piqueniques com os produtos da região.

MUSKOKA Aprox.: 180km
Provavelmente a região de cottages mais famosa de Ontário e um dos 
principais destinos no verão. Inclui as cidades de Gravenhurst, Brace-
bridge e Huntsville. Se quer descanso, com vista para o lago e rodeado 
pela natureza, então é aqui que tem de ir. Num local mais recatado 
e com foco na natureza, são poucas as atrações turísticas mas pode 
passar o seu tempo a praticar desportos aquáticos, fazer caminhadas 
ou até fazer uma viagem de barco a vapor pelo lago.  

PERTH, ONTARIO Aprox.: 330km
Por muitos considerada a cidade mais bonita de Ontário, repleta de his-
tória e edifícios antigos e, ao mesmo tempo, rodeada de parques e natu-
reza intocada. Aproveite o Stewart Park, seja com uma caminhada ou ao 
fazer um piquenique. E não pode faltar uma visita ao Kiwi Gardens, um 
jardim com 10 hectares. Pode alugar uma canoa ou kayak para explorar 
o Rio Tay, que atravessa a cidade. Se gosta de caminhar, nadar ou acam-
par então tem de ir ao Murphys Point Provincial Park e desfrutar de um 
dia de praia no Hogg Bay.  

Summer Escape
Escapadela de final de verão
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MILÉNIO |  PORTUGAL GREEN WALKS

Every inch of Guimarães’ delightful medieval centre exudes history. Known 
within Portugal as the birthplace of the nation, its cultural heritage and ar-
chitecture is remarkable enough to warrant UNESCO World Heritage status 
and plenty of photographs.
A proud bronze statue of Portugal’s first king, Afonso Henriques, greets you 
on your way to the castle. The sturdy structure looks impressive from the 
outside although little remains inside the castle walls. Just use your imagi-
nation while you admire the views from the battlements.

Guimarães, 
city of culture and history

portugalgreenwalks.com

GUIMARÃES 
ARCHITECTURE

The architecture in the histori-
cal centre of Guimarães reflec-
ts various fashions and eras in 
Portugal’s history. Some of the 
buildings are joined above street 
level by archways and there are 
clusters of beamed, balconied 
town houses dating back to the 
Middle Ages as well as a collec-
tion of sturdy granite buildings 
spreading out from the centre. 

DUCAL PALACE

Portugal no longer has a mo-
narch so the country’s highest 
ranking noble is the Duke of Bra-
gança, a title created in 1442. 
The first Duke of Bragança built 
his unusual palace near the cast-
le between 1420 and 1422. The 
excess of tall red brick chimneys 
is its most striking feature.

Inside, the palace is furnished 
with beautifully carved antique 
pieces, making it easy to ima-
gine what it was like when the 
palace was habited by nobility. It 
also contains some wonderfully 
detailed tapestries, painted cei-
lings and stained glass as well 
as exhibitions of more contem-
porary art including works by lo-
cal artist José de Guimarães.

ALBERTO SAMPAIO 
MUSEUM

Possibly the city’s best, the Al-
berto Sampaio museum hos-
ts collections of statues, wood 
carvings, ceramics and religious 
gold and silverware. Portuguese 
Nobel Prize writer, José Sarama-
go, loved this place for the jux-
taposition of its artwork and the 
architecture of the former chur-
ch, chapter house and cloisters.

LIVELY SQUARES

Find yourself a seat in one of Gui-
marães’ medieval squares and ad-
mire the architecture while sipping 
a chilled glass of vinho verde wine 
or a strong Portuguese coffee.

Largo da Oliveira and Praça de 
Santiago are possibly the most 
charming squares, partially sepa-
rated by the former council cham-
bers building. As well as a selec-
tion of cafés, Largo da Oliveira 
contains the Our Lady of the Olive 
Tree church, the Gothic arches of 
the Salado monument and the Al-
berto Sampaio Musuem.

Largo do Toural is more modern 
although until the 18th century 
the space was a livestock market 
located outside the city walls. 
You’ll find a different mix of archi-
tectural styles and shops around 
the edges of this large square.

When you’re done browsing, 
head around the corner to Ala-
meda de São Dâmaso, a shaded 
area where local men gather 
around tables to play cards and 
women catch up on gossip.
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VENDE-SE
Raised Bungalow em Toronto 

Bungalow elevado, recentemente renovado 
numa excelente localização! Com frente em 
pedra e estuque, é composto por 3 quartos +1, 
2 cozinhas, 2 casas-de-banho e uma cave 
acabada com entrada separada. 

Quintal incrível com piscina—mais de 100k 
investidos em melhoramentos de grande 
qualidade.

Inclui: 2 frigoríficos, 2 fornos, máquina de 
lavar loiça, microondas, máquina de lavar 
roupa e secar. 

“LIST” 
POR APENAS 1% AVALIAÇÃO

GRATIS

Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

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

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
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SERÁ...



MILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

Nilton, um dos mais (re)conhecidos humo-
ristas da atualidade em Portugal, que es-
gota salas de espetáculos de norte a sul 
do país, apresentou o programa 5 Para a 
Meia-Noite, na RTP1, mas tornou-se tam-
bém conhecido pelos portugueses devido 
às suas participações nos programas “Le-
vanta-te e Ri” e “K7 Pirata”, na SIC, e “As 
Teorias do Nilton”, na Rádio Comercial, que 
deu origem a um livro com o mesmo nome. 
Na RFM destacou-se com a assinatura das 
rubricas “Há pessoas que dizem subrece-
lente” e “Pastilhas para a tosse”. Os seus 
espetáculos de stand-up são, para além de 
um sucesso de bilheteira, sinónimo de in-
contido riso do princípio ao fim.

Milénio Stadium: A tua terra é Proença-a-
-Nova, Angola ou Lisboa?
Nilton: Eu, poeticamente, sou de todo o 
lado e não sou de lado nenhum. Eu real-
mente nasci em Angola, sou filho de pai an-
golano e avô angolano - não se nota muito 
porque eu não tive tempo suficiente para 
torrar, mas sou de lá. O meu pai, quando se 
fala em retornados, fica sempre irritado e 
diz: “eu nunca retornei, na verdade eu era 
de lá”. Depois vim para Portugal, Beira Bai-
xa, zona centro. Estive em Proença-a-No-
va até aos 17 anos e depois estive no Algarve 
e em Lisboa. Portanto eu, de 10 em 10 anos, 
sou expulso dos sítios.

MS: Foste expulso do curso de arquitetura?
N: Eu adorava ter tirado arquitetura, che-
guei a ter uma empresa de design de in-
teriores. Vou-me vingando porque vou 
fazendo obras e maluquices e alguns ami-
gos cravam-me! Portanto eu, nessa par-
te, vou-me vingando, mas serei sempre 
um arquiteto frustrado. Adoro desenhar e 
adorava ter tirado o curso, mas acho que 
já vou tarde.

MS: O Bairro Alto foi uma escola para o 
início da tua carreira.
N: Sim, eu morava no Algarve e não havia 
stand-up em Portugal, as pessoas não ti-
nham noção. Hoje em dia nós estamos num 

palco da Expofacic onde, na última vez que 
cá estive, estiveram 30 e tal mil pessoas, foi 
assim uma coisa brutal. Portanto, é natural 
que, hoje em dia, as pessoas já saibam, já co-
nhecem o formato. Até hoje, em stand-up, 
eu fui o único que fui à Expofacic e atuei no 
palco central, mas, felizmente, corre muito 
bem para todos os artistas porque as pessoas 
já conhecem o género. No Bairro Alto, em 
1998/99, ninguém fazia a mínima ideia! Era 
do tipo: “quem é este palhaço agora aqui, a 
contar umas piadas e tal?”.

MS: O humor é um estado de alma ou de 
espírito? 
N: É um estado de espírito. Eu costumo dizer 
que mesmo que fosse carpinteiro seria hu-
morista porque o humor está em ti, está no 
dia-a-dia. Este espetáculo, o “Falta de Juízo”, 
é muito isso: tu teres falta de juízo e teres hu-
mor no teu dia-a-dia independentemente de 
ganhares dinheiro com isso ou não. Eu cos-
tumo dizer que antigamente era só um parvo 
e, a dada altura, as finanças perceberam que 
dava para passar recibos com isto. Mas, na 
verdade, é um estado de espírito.

MS: É fácil criar um monólogo em palcos 
gigantes?
N: Não agarras a plateia tão facilmente por-
que há muito barulho à volta, não podes pa-
rar e é preciso estares concentrado e não te 
importares com a boca, com o grito. Às vezes 
as pessoas não têm noção, são milhares de 
pessoas à tua frente! Em Setúbal, na feira de 
Santiago, tive um maluco à minha frente a 
gritar, durante o espetáculo todo: “Ó Nilton 
conta aquela, ó Nilton conta aquela”. E eu 
nunca cheguei a saber qual é que ele queria!

MS: Gostas da provocação deles?
N: (risos) Gosto, acho graça. Mas, na verda-
de, eu estou com uma hora e tal de espetá-
culo na cabeça, a improvisar e tudo isso, e 
com uma sequência de vídeos (que este es-
petáculo tem muito vídeo) e está um malu-
co ali! Esteve uma hora e tal a gritar “conta 
aquela”. Isto obviamente que te distrai, 
mas como já tens tanta estaleca acabas por 
conseguir ultrapassar isso tudo.

MS: A realidade tem mais graça do que 
a ficção?

N: Tem muito mais graça! Eu faço muitos 
bonecos, gosto de fazer sketches e perso-
nagens e adoro ver o telejornal, adoro ver 
notícias de qualquer jornal. O nosso país 
é ótimo e muitas das personagens que eu 
faço surgem de ver pessoas no telejornal 
porque, na verdade, nós somos um povo 
muito caricaturável.

MS: No confronto que fazes ao telefone 
com as pessoas é necessário ter uma carga 
mental e de improvisação terrível.
N: (risos) Sim, mas eu adoro isso. Os telefo-
nemas dão muito trabalho, as pessoas não 
têm noção. Um dia inteiro, às vezes! Estou 
cinco ou seis horas para conseguir um bom 
telefonema, dá um trabalhão doido. E o gozo 
que me dá é, precisamente, a rapidez de ra-
ciocínio que tens de ter, tens de estar muito 
atento. Eu costumo dizer que os telefonemas 
são uma sessão de hipnotismo, em que eu 
adormeço a pessoa, consigo trazê-la para um 
sonho e depois é tentar que ela não acorde, 
manipulá-la para que ela esteja nesse sonho.

MS: E como é que tu reages quando não 
tens piada?
N: É seres honesto com a plateia. Tu não 
consegues chegar a uma sala e enganar a 
plateia. Percebes perfeitamente, não há 
nada que consiga enganar! Portanto, mui-
tas vezes testo: atiro uma piada que fun-
cionou noutro sítio e ali não funcionou e 
sou honesto. Eu próprio brinco e digo “boa 
Nilton, continua assim que vais com uma 
carreira bonita por aí abaixo”.

MS: E o arrependimento, está sempre 
contigo? Arrependes-te de alguma piada?
N: Às vezes. Na rádio faço uma coisa cha-
mada “Pastilhas para a Tosse” em que são 
“bites” da atualidade. Às vezes és um bo-
cadinho cáustico para esta e para aquela 
pessoa e, obviamente, às vezes ficas triste, 
do tipo: “coitada da pessoa, estás aqui a 
cascar”. E, na verdade, até é chato. Mas faz 

parte, a minha profissão é um bocado isso: 
faço escárnio e faço humor. Tento delibe-
radamente magoar alguém? Não, isso não 
faço, não tenho prazer nenhum nisso. 
Por exemplo, arrependo-me sempre quan-
do meto no Facebook uma piada sobre fu-
tebol. Estou a publicar e penso: “qual era a 
necessidade agora?”, porque eu nem tenho 
clube de futebol tampouco, não ligo nada. 
Depois levas com o pessoal a “marrar” 
contigo e dás contigo a arranjar inimigos, e 
aí arrependo-me. Cada vez que clico digo: 
“pronto, qual era a necessidade?”.

MS: A saída do “5 para a Meia-Noite” ...

N: Não há saída. O “5 para a Meia-Noite” é 
um ciclo, que durou sete anos. E olha que 
não há muitos programas em Portugal que 
durem sete anos! Eu, felizmente, fiquei to-
dos os anos. Sou o único que ficou os anos 
todos e chega a uma altura em que é um 
ciclo que se fecha. A RTP queria fazer só 
uma vez por semana e ficou muito bem à 
Filomena. O ideal era aquilo ser cinco dias, 
como é óbvio, quatro comigo e um com a 
Filomena. Isso para mim era o ideal, mas 
não podendo ser assim eu acho que ficou 
muito bem entregue. É um ciclo, é uma 
pena não haver mais pelos artistas e pela 
quantidade que se produz mas, para mim, 
fechou-se um ciclo da forma correta.

MS: Para terminar, uma mensagem tua 
para os nossos leitores, por favor.

N: Pessoal, um abraço para vocês. Sei que 
não é fácil estar fora de Portugal, mas 
também não estão a perder assim tanta 
coisa! “Tá fixe”, mas também tem dias em 
que eles se passam um bocado, portan-
to deixem-se estar. Se estiverem aí bem, 
também não se chateiem. Vêm cá uma vez 
por ano “olha que giro o clima e tal”, mas 
também não é preciso “coiso”, está bem? 
Um abraço para vocês, estou à vossa espe-
ra ok? Não todos de uma vez porque senão 
depois dá confusão!

Paulo Perdiz/MS

Nilton
“Mr. stand-up comedy”
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Já nasceu a filha de Katia Aveiro. A pequena Va-
lentina chegou ao mundo esta terça-feira (27) e 
é a terceira filha da empresária, a primeira em 
comum com o companheiro, Alexandre Ber-
toluci Júnior. Foi a própria irmã de Cristiano 
Ronaldo quem deu a notícia nas redes sociais.
“E quando pensamos que temos o coração 
cheio, esgotado de tanto amor, vem um pin-
go de gente de quase 3,5kg, 51 centímetros, de 
parto normal e, graças a Deus, cheia de saúde, 
fazer ver que ainda tenho tanta coisa para vi-
ver e aprender!!!! E, principalmente, para amar 
com todas as minhas (nossas) forças.... Com-
plementamente apaixonada pela minha filha 
... Ontem dia 27 de Agosto às 20h30, nasceu 
mais um pedaço de mim, (de nós, minha e do 
pai). Obrigada a todos pelas mensagens. Agora 
é cuidar dela e de mim ... Pois há tanta coisa 
lá fora, que lhe quero ensinar e contar”, pode 
ler-se na sua partilha nas redes sociais.
Na imagem é possível vê-la feliz na compa-
nhia do namorado e da filha de ambos. Ka-
tia Aveiro tem outros dois filhos: Rodrigo, 19 
anos, e Dinis, de nove, da anterior união com 
o empresário José Pereira.

A presença de Miley Cyrus nos VMA foi 
anunciada já muito perto da data do even-
to. O nome da cantora tem sido notícia nos 
últimos dias, depois de se ter separado de 
Liam Hemsworth - com quem esteve casada 
apenas oito meses - e de ter sido fotografada 
em clima romântico com Kaitlynn Carter no 
Lago de Como, em Itália.
Esta segunda-feira (26) a cantora subiu ao 
palco para interpretar o tema “Slide Away”, 
que fala sobre o fim de uma relação, e que 
poderá ter dedicado ao (ainda) seu marido. 
A artista chegou ao evento acompanhada por 
Kaitlynn - que recentemente se separou de 
Brody Jenner -, tendo ambas sido fotografa-
das de mãos dadas.
De recordar que Miley não tinha demonstra-
do intenção de se divorciar de Liam nos tem-
pos mais próximos. No entanto, o ator parece 
pensar de maneira diferente e avançou com 
o pedido de divórcio, alegando “diferenças 
irreconciliáveis”.

Kika

Numa entrevista ao The Sun, Georgina Ro-
dríguez revelou como é ser namorada de uma 
figura mundialmente conhecida como Cris-
tiano Ronaldo. “Ser companheira de alguém 
tão famoso não é fácil, mas não trocaria [isto] 
por nada”, contou.
“O que eu sinto por ele é mais forte do que 
qualquer coisa, do que qualquer tipo de pres-
são. Juntos somos mais fortes e existe uma 
admiração mútua. Mas seduzir e sonhar tam-
bém é importante. Eu durmo sempre de lin-
gerie e prefiro uma bem sexy”, referiu a mo-
delo, de 25 anos.
Na mesma entrevista, publicada no passado 
dia 25, Georgina recordou ainda a altura em 
que conheceu Cristiano Ronaldo, em 2016. “A 
primeira vez que nos vimos foi na Gucci, onde 
eu trabalhava. Dias mais tarde estivemos jun-
tos outra vez num evento da marca e foi aí 
que pudemos conversar, num ambiente mais 
relaxado, fora do meu local de trabalho. Foi 
amor à primeira vista para os dois”, revelou.
Os dois começaram a namorar no mesmo ano 
e, em novembro de 2017, nasceu Alana Marti-
na, a única filha do casal. O jogador da Juven-
tus é ainda pai de Cristianinho, de nove anos, 
e dos gémeos Eva e Mateo, de dois.

DOAÇÃO
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MILEY CYRUS
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AMOR VS FAMA

Enquanto os líderes mundiais, que estiveram 
reunidos na cimeira do G7, em França, se pre-
paravam para tirar a fotografia oficial, foi cap-
tada uma imagem que rapidamente se tornou 
viral nas redes sociais. Com Donald Trump ao 
seu lado, Melania decidiu cumprimentar o pri-
meio-ministro do Canadá com um beijo.
Um fotógrafo captou o exato momento em que 
a primeira-dama dos EUA e o governante pare-
cem trocar um olhar cúmplice, enquanto esta 
está de mão dada com o marido, que apresen-
ta um olhar cabisbaixo. Desde que a imagem 
foi tornada pública, no passado sábado, dia 24, 
têm circulado pela internet diversas montagens 
e descrições humorísticas daquele momento.
Justin Trudeau já tinha vivido um momento 
algo caricato e, de certo modo, semelhante 
a este com Ivanka Trump, quando a filha do 
presidente norte-americano foi fotografada 
a olhar de forma ‘intensa’ para o primeiro-
-ministro do Canadá, numa reunião na Casa 
Branca, em fevereiro de 2017.

O
O
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A fundação ambiental dirigida por Leonardo DiCaprio prome-
teu doar 4,5 milhões de euros para a preservação da Amazónia, 
que tem estado a ser consumida pelos incêndios.
A Earth Alliance, criada pelo ator americano, por Laurene 
Powell Jobs (viúva de Steve Jobs) e por Brian Sheth, lançou no 
domingo, dia 25, a Amazon Forest Fund, através de um anún-
cio na sua página na Internet, “A selva amazónica está em cha-
mas, com mais de nove mil incêndios florestais que devastam 
paisagens insubstituíveis em todo o Brasil esta semana”, pode 
ler-se no comunicado.
“Desde o início de 2019, o Instituto Nacional de Investigação 
Espacial do Brasil denunciou mais de 72 mil incêndios. Este é 
um aumento significativo em comparação com os 40 mil in-
cêndios registados no Brasil no período homólogo do ano 
passado”, refere ainda o comunicado. “A destruição da selva 
amazónica está a libertar dióxido de carbono para a atmosfera, 
destruindo um ecossistema que absorve milhões de toneladas 
de emissões de carbono a cada ano e que é uma das melhores 
defesas do planeta contra a crise climática”, conclui.
O mesmo comunicado faz ainda referência ao valor cultural da 
Amazónia, salientando a necessidade da proteção dos povos 
indígenas que ali residem.
De recordar que Leonardo DiCaprio, de 44 anos, é já conhecido 
pelo seu interesse e intervenção na preservação do meio am-
biente, tendo sido um dos escolhidos para participar no Goo-
gle Camp 2019, que se realizou em Itália, e que contou também 
com figuras como o príncipe Harry, o fundador do Facebook 
Mark Zuckerberg ou a atriz Priyanka Chopra, entre outros.
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Não é novidade para ninguém que parar de fumar adiciona saúde à vida das pes-
soas. O que é novidade, no entanto, é a descoberta de quanto tempo após largar 
o vício as pessoas começam a sentir os sintomas de melhoras no organismo. Os 
cientistas revelaram recentemente que é possível calcular o tempo exato que uma 
pessoa que parou de fumar leva para começar a sentir-se melhor.

Segundo os especialistas, em casos de pessoas com histórico de tabagismo acima de 20 
anos, é possível reduzir o risco de doença cardiovascular em 39%. Apesar disso, eles 
salientam que, para diminuir acentuadamente o risco a ponto de ser quase semelhante 
ao de uma pessoa que nunca fumou, leva cerca de cinco a 10 anos, chegando a 25 anos 
em casos mais extremos.

A pesquisa foi realizada por especialistas da Universidade de Valderbilt, nos Estados 
Unidos, e teve como foco principal compreender como os riscos afetam a decisão de 
deixar de fumar e ainda investigar quais os riscos (por norma atribuídos a este vício) que 
podem diminuir com o abandono do tabagismo.

Mais de 8.770 pessoas participaram no estudo que se iniciou com a análise de dados de 
1954 até 2014, data em que a equipa documentou cientificamente os benefícios de parar 
de fumar para o corpo e saúde das pessoas.

Nos Estados Unidos, sede da Universidade que desenvolveu a pesquisa, o tabagismo é 
causa de quase 20% das mortes registadas e foi precisamente esse percentual que moti-
vou o estudo e a sua divulgação como maneira de sensibilizar as pessoas.

Em julho de 2018, foram descobertas novas luas ao redor de Júpiter – são agora 79 
os satélites naturais que orbitam em torno do planeta. A novidade é que, para des-
contrair um pouco e se aproximarem da comunidade, o Instituição Carnegie para a 
Ciência, nos Estados Unidos, resolveu pedir ajuda aos utilizadores da internet para 
batizar alguns desses corpos celestes.

O resultado do concurso foi revelado esta semana. Para participar, era preciso seguir uma 
série de regras bem específicas - ou seja, nada de se tentar homenagear a si mesmo ou fazer 
uma piadinha. As luas têm que ter nomes de personagens da mitologia grega ou romana, 
sendo eles descendentes ou companheiros de Zeus (Júpiter, na perspetiva greco-romana).

O nome ainda precisa de terminar com “a” ou “e”, dependendo da direção da órbita 
da lua em questão. Após recolher todas as sugestões, o Instituto enviou os nomes para 
a União Astronómica Internacional (IAU, na sigla original). Conheçam os vencedores:
• A S/2017 J4 chama-se “Pandia”, filha de Zeus e Selene e deusa que personifica a Lua Cheia.
• A S/2018 J1 agora é “Ersa”, irmã de Pandia e deusa do orvalho.
• A S/2003 J5 recebeu o nome de “Eirene”, deusa da paz e também filha de Zeus.
• A S/2003 J15 foi batizada de “Philophrosyne”, neta de Zeus e espírito das boas-vindas 

e bondade.
• A S/2003 J3 tornou-se “Eupheme”, irmã de Philophrosyne e espírito que representa o 

discurso correto.

-Kika

DEIXAR DE FUMAR: QUANTO TEMPO ATÉ SE SENTIR BEM?

C
ré

d
ito

s:
 D

R

FYI
-Kika

NOVAS LUAS
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Adorada por muitos e odiada por outros tantos. Nem Deus que é Deus agradou a 
todos, verdade?

Há quem não goste do sabor, da textura, que evita o seu consumo por ter medo de 
engordar e outros, por outro lado, veem nesta fruta uma ótima fonte de energia, um 
excelente lanche e um grande aliado da dieta. Enfim, as razões e opiniões acerca da 
banana são infindáveis.

Assim, é importante desmistificar tudo isto, não acham?

Baixo número de calorias

Uma banana pequena tem cerca de 54 calorias, uma média tem 82 e uma grande pode 
chegar às 110. 

Redutor de apetite

Pelo seu elevado teor de fibra, a banana mantém-se durante mais tempo no estôma-
go, o que resulta numa maior sensação de saciedade. Para além disso, a leptina, também 
presente, aumenta a concentração de insulina e o gasto energético. Pelas altas doses de 
magnésio, pode existir uma aceleração do ritmo cardíaco, outra razão pela qual esta fruta 
é apontada como uma boa opção para quem quer emagrecer.

No caso de estarem a fazer dieta, esta é uma boa opção para quando a vontade de algo 
doce surge. 

Um piscar de olho aos atletas

A banana possui uma alta concentração de carboidratos, que nos dão energia. Esta fru-
ta é, portanto, ideal para consumir após um treino. Muito rica em potássio, ajuda também 
a evitar cãibras.

Adeus ao mau humor!

Esta fruta contém L-triptofano, um aminoácido essencial e que o nosso corpo não é 
capaz de produzir, responsável pelo aumento dos níveis de serotonina (conhecida como 
a molécula da felicidade) no cérebro. Não é por acaso que a banana é tão frequentemente 
sugerida a pessoas que sofrem de depressão.

Coração de ferro

Mais uma vez o potássio: este mineral também traz benefícios para a saúde do nosso 
coração: ajuda a manter a estabilidade dos batimentos cardíacos e também auxilia no 
controlo da pressão arterial.

Melhor amiga dos fumadores (que o querem deixar de ser)

Podem encontrar nesta fruta a vossa melhor amiga caso estejam a tentar deixar de fumar: 
por conter vitaminas B6 e B12, a banana ajuda a estabilizar o corpo de forma a que ele se adapte 
à redução e consequente falta de nicotina, minimizando, assim, os sintomas da abstinência.

No fundo, faz bem a tudo...

O manganês é um nutriente de extrema importância na proteção do nosso sistema ner-
voso e ossos. Já a vitamina C, também presente na banana, aumenta a produção de coláge-
no e dá mais elasticidade à pele. Esta fruta é também uma forte aliada no combate a diversos 
tipos de demência, envelhecimento precoce, AVCs, osteoporose e doenças de pele.

Não é por acaso que este é “el unico fruto del amor”...
Agora ficaram com a música na cabeça, certo? Também eu.

Inês Barbosa/MS

Os (imensos) 
benefícios da banana

Macacos 
me mordam!

Schyler’s Journey
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My thoughts sometimes.

I don’t understand how you can smile 
all day long but cry yourself to sleep 
at night. How pictures always stay the 
same, but the people don’t. How your 
best friend can become your enemy and 
your enemy become your best friend. 
How forever turns into a few short 
months that you would almost do any-
thing to get back. How you can let go of 
something you once thought you coul-

dn’t live without. How even though you 
know something is best for you, it still 
hurts the same. I remember growing up 
and thinking how life is supposed to be 
and how you’re supposed to feel be-
cause that’s what I saw in the movies, I 
guess; life is all about how you make it 
no matter how corny that sounds. Start 
something new and know it’s okay to 
go against the grain sometimes.

Schyler London
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

CLERO

MANADA

ELENCO

ÁLBUM

CACHO

FAUNA

FROTA

CONCLAVE

NINHADA

MATILHA

CORDILHEIRA

ENXAME

ARQUIPÉLAGO

REBANHO

TRIBO

 W Z C A C H O H N A B E R X X
 Z S O J U A D A H N I N C A A 
 C A C O R D I L H E I R A V B
 A L R P I I S E L E N C O P R
 H G E O A Z A R T C L C O S M
 L U A R L U I R P C D O G A R 
 I A R E O A I N A Q W N S T A
 T L P A M U B L A L T C L O A
 A D T A I D R I I R G L E R L
 M E J C A V Z A I A G A P F E
 R M B A O V D B T A R V I T F
 J A Q I A A O P Y P R E U H E
 Y X T B N S S F T O C E Q W N
 A N U A F R R A E I S T R O F
 X E M F M U O W A A W X A F Z

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

• 3 dl. azeite
• 2 cebolas
• 1 pimento vermelho
• 4 lombos de bacalhau demolhados, 

200g cada lombo
• 1 folha de louro
• pimenta branca em grão
• 1dl de vinho branco
• Batatas pequenas
• 400g de camarão

Modo de preparação:
Regar com azeite um pirex de ir ao forno e 
espalhar por toda a superfície uma cebola 
cortada às rodelas e pimento às tiras. Colo-
car por cima os lombos de bacalhau. Tapar 
com a restante cebola e pimento e uma folha 
de louro. Temperar com pimenta acabada de 
moer e regar com uma boa porção de azeite e 
com o vinho. Levar ao forno a assar regando 
o bacalhau várias vezes com o próprio mo-
lho. Entretanto, cozer as batatas com casca. 
De seguida, pele-as e coloque-as no pirex 
juntamente com os camarões. Misturar com 
o molho e apurar durante mais cinco a dez 
minutos. Para não secar, assar o bacalhau 
com bastante azeite e cobrir com folha de 
alumínio nos primeiros 15 minutos.   
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

Bacalhau 
com camarão
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Caça palavras

SudokuPalavras cruzadas

Horizontais

1. Que ou o que tem ciúme;
3. Que se movimenta muito; que se ma-

nifesta com inquietação;
5. Aquele que não tem ou não demonstra 

ter medo; bravo, destemido, valente;
9. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a 

umidade; enxugar(-se);
10. Que sente ou manifesta alegria; conten-

te, jubiloso;
13. Que sente nojo de tudo, que facilmente 

se enoja;
14. Que tem grande força física; robusto, 

vigoroso;

Verticais

2. Aquele que teima; que insiste, que não 
desiste facilmente;

4. Que tem gordura acima da usual; obe-
so, cheio, corpulento;

6. Que causa dano, que prejudica; preju-
dicial;

7. Aquele que revela ignorância ou pouca 
familiaridade com determinado assunto;

8. Aquele que tem má educação; grossei-
ro, mal-educado;

9. Que é tomado ou considerado no todo, 
por inteiro;

11. De altura superior à média; de grande 
dimensão vertical;

12. Aquilo que possui baixa temperatura;
15. Firme; que não é tenro, macio.

Jogo das 10 diferenças
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590 Keele Street
 (Keele & St. Clair)

Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893

Joe & Andrew Amorim
3737 Rutherford Road 
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

Joe &ROTISSERIECHICKEN
EST. 1954

CANADA’S FA V OURITE

WISHING EVERYONE A SAFE AND HAPPY 

L A B O U R  D A Y  W E E K E N D
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 W Z C A C H O H N A B E R X X
 Z S O J U A D A H N I N C A A 
 C A C O R D I L H E I R A V B
 A L R P I I S E L E N C O P R
 H G E O A Z A R T C L C O S M
 L U A R L U I R P C D O G A R 
 I A R E O A I N A Q W N S T A
 T L P A M U B L A L T C L O A
 A D T A I D R I I R G L E R L
 M E J C A V Z A I A G A P F E
 R M B A O V D B T A R V I T F
 J A Q I A A O P Y P R E U H E
 Y X T B N S S F T O C E Q W N
 A N U A F R R A E I S T R O F
 X E M F M U O W A A W X A F Z
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SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Está mais otimista e com pensa-
mentos positivos. Consegue con-

quistar a credibilidade das pessoas comu-
nicando o que pensa com convicção. Este 
pode ser um bom momento para resolver 
problemas na sua relação com os outros. 
Vê os acontecimentos de uma forma clara 
pelo que poderá fazer planos inteligentes.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
É uma altura propícia a organizar 
os aspetos legais da sua vida fami-

liar e profissional. Através de uma viagem, 
poderá mesmo ter oportunidade de expan-
dir os seus negócios fazendo acordos com 
o estrangeiro. Esta é uma fase de sucesso 
e sorte nas especulações e até em jogos de 
azar, mas não exceda o razoável.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Sentirá durante este trânsito uma 
grande necessidade de diálogo, o 

que será oportuno para sanar certos mal-
-entendidos ou dificuldades que têm ge-
rado um clima de fricção e reticências. O 
esclarecimento de situações está grande-
mente favorecido. Será também uma altu-
ra de maior romantismo e intimidade, de 
empatia com os outros.

PEIXES 20/02 A 20/03
Neste momento as suas relações pes-
soais estão favorecidas. Vai ter boas 

surpresas sobretudo por parte das pessoas 
de quem gosta. Os amores e os amigos serão 
muito importantes para si nesta fase. O apoio 
que tem vindo a dar aos outros até agora vai-
-lhe ser retribuído. Ótima altura para cuidar 
da aparência já que está numa fase de sucesso.

LEÃO 22/07 A 22/08
Este é um momento em que está 
mais facilitada a sua capacidade de 

transmitir aos outros o que pensa e sente 
tanto através da palavra como da escrita. 
Devido à forma original, autêntica e forte 
como se expressa, consegue defender me-
lhor as suas ideias. Esta é uma boa altura 
para pôr em marcha um plano.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Apesar de este ser um momento 
em que a sua inspiração, sensibi-

lidade e intuição estão sublinhadas, a sua 
comunicação está menos compreensível e 
a mente mais confusa. Se tiver de decidir 
alguma coisa importante, assinar qualquer 
papel ou contrato, deve ver tudo com mui-
ta atenção ou pedir a ajuda de uma pessoa 
de confiança antes de o fazer. 

BALANÇA 23/09 A 22/10
Com as suas intuições particular-
mente sublinhadas, poderá que-

rer manter com algum secretismo os seus 
sentimentos. É natural que deseje dedicar 
algum do seu tempo a assuntos de caráter 
espiritual: talvez a leitura de um livro so-
bre esse tema seja uma boa ideia. Tendên-
cia para estar mais em contacto com a arte, 
nomeadamente a música, assim como para 
sonhos românticos. Muita imaginação.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Este é um bom momento para tra-
balhar planeando cuidadosamente 

uma ideia. Nestes dias consegue transmitir 
com maior facilidade o que tem em mente 
devido a estar mais seguro e exato na forma 
de se expressar. Esta poderá ser uma boa al-
tura para melhorar a sua imagem social e pro-
fissional. Esta é também uma boa altura para 
fazer planos de futuro.

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
Poderá agora testar as suas reais 
aptidões na área dos negócios e do 

trabalho. Se se interessa pelas vendas ou por 
relações públicas, então não hesite, pois elas 
estão agora favorecidas. Dedique ainda algu-
ma atenção à sua saúde, pois nesta semana 
terá boas probabilidades de êxito, caso resolva 
iniciar uma dieta ou optar por uma nova tera-
pia. Momento oportuno, também, para estru-
turar novos projetos.

TOURO 21/04 A 20/05
Os seus pensamentos estão centra-
dos no seu lar, família e emoções. É 

um bom momento para fazer um ponto da 
situação relativamente à forma como tem 
vindo a organizar a sua vida no plano fami-
liar e doméstico. O contacto com um fami-
liar pode esclarecê-lo sobre uma situação 
familiar intrigante ou recordar a infância. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Neste período estão beneficiados 
os contactos, as comunicações e 

as pequenas viagens. Os seus pensamentos 
estão mais claros. Tem necessidade de tro-
car ideias com as pessoas que o cercam, e 
tem uma maior capacidade de se inserir no 
seu dia-a-dia. Esta é uma boa altura para ler 
mais e para reorganizar o seu trabalho.

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
A sua vida social está a passar por uma 
fase bastante leve e agradável. Con-

versas simples e afáveis com vizinhos e amigos 
dar-lhe-ão grande prazer, evitando assuntos 
mais sérios que envolvam debates e discussões. 
Esta é uma fase de otimismo e satisfação, con-
siderando-se uma pessoa de sorte, com muito 
para dar e receber.

Soluções
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416-900-6692
info@mileniostadium.com

PROCURA:

Representantes de vendas 
fluentes em português e inglês.

Profissionais de televisão 
operadores de câmera, editores de 
vídeo e apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Agenda comunitária Classificados

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

V M
Cleaning Services Company

Limpeza de casas,
condomínios
e escritórios

437-214-9217
v_m1235@hotmail.com

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

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

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.

First Portuguese Canadian 
Cultural Centre
Escola

O ano letivo inicia-se no dia 3 de setembro
• St. Nicolas of Bari: 15h30-18h
• First Portuguese: 17h30-19h30
• Pope Francis (St. Luke):  15h00-17h30  
• A escola do sábado - 7 de setembro -  

Pope Francis - 9h-12h

Nota: 
Os pais interessados em que  os filhos apren-
dam português, por favor façam as
matrículas @ 416-531-9971  ou  paula_mac-
donald@firstportuguese.com

A.M. Barcelos 
Jantar   
2079 Dufferin St
Sábado, 31 de agosto, às 19h
Reservas: 647-949-1390

Histórias em Português   
1101 Bloor St W, Toronto Public Library
Todas as segundas-feiras de setembro, 
das 10h às 10h45
Olá a todos! Histórias, canções e rimas em 
português e inglês para crianças até 5 anos 
de idade, com os seus pais ou cuidadores. 
Este é um programa totalmente bilíngue; 
não é necessário nenhum conhecimento 
prévio de português.
Entrada livre, não é necessário inscrição.

ACAPO 
Conselho meeting   
Casa do Alentejo
Terça-feira, 3 de setembro, às 19h30
First ACAPO Conselho meeting post Portu-
gal Week 2019

Casa do Alentejo 
Noite de Fado   
Sábado, 7 de setembro
Atuações de Luís Capitão, vindo de Portugal 
e Elizabeth Gouveia 
Jantar a partir das 19h30

Luso-Can Tuna
Angariação de fundos   
Pearson Convention Centre
Sábado, 14 de setembro, às 18h30
Com o nosso jantar, esperamos angariar fun-
dos para comprar instrumentos musicais.

Casa do Alentejo 
Baile das Vindimas   
Casa do Alentejo
Sábado, 21 de setembro, às 19h30
Atuação de DJ Julio Lourenço

First Portuguese C.C.C. 
63rd Anniversary   
1056 Lakeshore Rd. E, 
Oasis Convention Centre
Sábado, 28 de setembro, às 19h
Atuação de DJ RMP
Informações: 437-770-8542
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2019 CHEVROLET BLAZER

15% of MSRP
CASH PURCHASE CREDITS ON SELECT 2019 MODELS

UP
TO

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

PREFERRED
PRICING

$500 COSTCO
CASH CARD*+

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417   |  tcarvalho@applewoodauto.com

*Costco Member Exclusive Offer consists of Preferred Pricing and $500 Costco Cash Card. To qualify for the Preferred Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since 
July 2, 2019 or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible 
new or demonstrator in-stock 2019 Chevrolet: All-New Silverado 1500, Silverado 1500 Limited, Blazer (excl. 2.5L), Camaro (excl. ZL1), Corvette (excl. ZR1), Colorado, Equinox (excludes LS), Tahoe, Traverse and Suburban; 

delivered from July 3, 2019 to July 31, 2019. In addition, to receive a $500 Costco Cash Card by e-mail, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction 
survey. Costco will validate your membership at the time of registration and survey completion to determine eligibility.  Please allow three weeks for Costco Cash Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; 

including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Cash Cards will be emailed to the email address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does 
not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% reward.  Offer may not be redeemed for cash and may not be combined with some other GM Canada incentives. Limited time offer. Conditions and 

limitations apply. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Preferred Pricing.





Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira

Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan

Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga

Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira

Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato

Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni

Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Brandon MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira

Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi

Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos

Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road E., Suite 701 Oakville, ON L6H 1A7

Tel: (289) 291-3678 Fax: (289) 291-1120
www.liunaopdc.ca

Jack Oliveira 
 Business Manager

 

 

Robert Petroni

 

 Recording Secretary

Brandon MacKinnon

 
Executive Board Member

Mike Maitland 

 

Executive Board Member

Luigi Carrozzi 
Secretary-Treasurer

Joseph S. Mancinelli 

 

President

Carmen Principato 

 

Vice President

HAPPY LABOUR DAY



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Asking $699,000. Open house sat/sun 2-4 pm. 
Great opportunity for a starting family, down-
sizing or investor, main fl oor 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

Fabulous all brick 4 br executive home; nearly 
2000 sq. Ft; 9’ ceilings; located in alliston’s desir-
able west end. Features main fl oor family room 
with gas fi replace, large eat-in kitchen with break-
fast area and w/walk-out to rear fully fenced yard; 
features hardwood, ceramic and high end laminate 
fl ooring; spiral staircase; main fl oor laundry room

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 fl oor, lower level has a 
kitchen with a separate entrance, can be used for 
additional income. Private yard at rear with block ga-
rage. Pleasure to show.

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

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

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

Just Listed
98 Brewster Cres – Jane / Sheppard

Just Sold
73 Smith St 

Just Listed
346 Mcroberts Ave – Caledonia / Rogers

FOR SALE 
Keele/Rogers

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

Bungalow 
Keele & Lawrence

 FOR RENT 
$2,500

3 bedroom, 4 bathroom, engineered fl oors, heat-
ed fl oors in all bath rooms and basement, private 
drive, separate entrance to basement, fl oor to 
ceiling windows and much more...
Contact Fernando Ferreira 416-528-4724

FOR SALE 
Investment property

SOLD

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

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

Bungalow
North of Hwy 9

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

Casa de 2 Pisos
Glen Shields

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

SOLD

SOLD

SOLD


