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EDITORIAL

Acessibilidade (económica) – o estado de ser barato o suficien-
te para que as pessoas tenham a possibilidade de comprar. 

Durante esta campanha para as eleições, irá provavelmen-
te ouvir os candidatos a usar a expressão acessibilidade na 
perspetiva económica. Irão dizer-lhe que os canadianos 

comuns já não têm capacidade para viver de forma confortável 
devido ao aumento do custo dos bens e serviços que usamos no 
nosso dia a dia. Muitos candidatos, que nunca tiveram um em-
prego regular e têm um rendimento garantido pelo governo, irão 
fazer declarações que servem apenas para espalhar a incerteza e 
o medo. Ao viverem em áreas urbanas como Toronto, Vancouver 
ou Montreal, muitos canadianos estão a sentir dificuldades em so-
breviver porque os ordenados não coincidem com os requisitos de 
despesas necessárias para viver uma vida citadina. 

Como a maioria sabe, a habitação em centros urbanos dita o nível 
de acessibilidade e a sua qualidade de vida dentro desses centros. 
A escolha da habitação é uma resposta a um conjunto complexo de 
economia e impulsos sociais e psicológicos. Alguns agregados fa-
miliares podem escolher gastar mais em habitação porque sentem 
que podem suportar esse custo, enquanto outros não têm escolha 
no tipo de habitação em que vivem. 

No Canadá, a regra tipicamente aceite para guiar a sustentabili-
dade da habitação considera que o custo de habitação não deve ex-
ceder os 30% dos rendimentos do agregado familiar. 

O rendimento é o principal fator pelo qual os agentes de sustenta-
bilidade na habitação são calculados, pois a habitação é a maior des-
pesa de uma família. A relação custo-benefício do orçamento total 
determina a qualidade de vida de tudo o que fazemos. Toronto está 

em segundo em relação a Vancouver como a cidade mais dispen-
diosa do Canadá. Podem ouvir-se constantemente queixas acerca 
do custo de vida, no entanto, muitas dessas queixas são feitas por 
pessoas que não avaliam o seu estado económico para garantir que 
vivem dentro dos seus limites. O abuso excessivo do cartão de cré-
dito e a ignorância na forma como as taxas de juro funcionam aliado 
à proliferação de impressões falsas das empresas, sugere que pagar 
o mínimo é aceitável. O cidadão comum está geralmente pouco 
informado acerca de como o mundo financeiro funciona, ficando 
mais suscetíveis a ofertas financeiras de fornecedores sem escrú-
pulos, que apenas fazem dinheiro para os vendedores do produto 
financeiro. 

A falta de sustentabilidade económica no nosso quotidiano resul-
ta em violência doméstica, separação conjugal, condições de vida 
pouco seguras devido ao consumo de álcool ou drogas e milhares 
de mulheres e homens que vendem o seu corpo para a prostitui-
ção para pagar os estudos ou as condições básicas de vida. O mundo 
evoluiu e as populações já não são imóveis. As condições instáveis 
da guerra, a escassez, etc. surtiram efeitos nas economias de vários 
países. O comércio e as guerras de inteligência afetam a forma como 
vivemos graças à teimosia de líderes mundiais egomaníacos que 
usam sanitas de ouro. 

 O futuro pode não ver muitas soluções daqueles que são conhe-
cidos como especialistas financeiros, considerando que o mun-
do muda mais rapidamente do que aquilo que conseguem prever. 
Cada vez mais, as pessoas procuram ajuda e é da responsabilidade 
daqueles que podem ajudar chegarem-se à frente. Os políticos irão 
oferecer-lhe alguns dólares para garantir o seu voto. Não acredite 
em promessas feitas durante uma eleição. O caminho para a acessi-
bilidade económica é a autossuficiência, através de um emprego es-
tável e do cálculo da sua situação financeira para viver a vida. Viver 
acima das nossas possibilidades nunca é a resposta.

Manuel DaCosta
Editorial

Acessibilidade (económica)
& Você

Versão em inglês P. 7
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This month something happened that 
has not happened since 2007 - the US 
yield a curve inverted. To the vast ma-
jority, that term means nothing but his-
torically it has had a massive impact on 
people’s lives. 

Simply put, if you were to chart the 
interest rate that bonds pay at diffe-
rent maturities (years until you get 

paid), and then connect those dots, you 
would get a curve that normally moves up 
and to the right. That makes a lot of sense 
because it shows that the longer you lend 
money for the more interest you would re-
ceive. An inverted yield curve means that 
long term interest rates are now lower than 
short term interest rates. So why would 
this happen? Why would people be willing 
to lend for 5 years for less than they would 
get on a 1-year loan? There is one answer, 
that borrowers expect interest rates to fall 
over that time. And what would cause 
this? A recession. Invested yield curves do 
not guarantee a recession, but over the last 
50 years, they have happened before every 
single recession. While there are no gua-
rantees the pattern will be followed here, 
an indicator with a 100% accuracy rate is 
something to inspire fear. 

So why is this happening now? Reces-
sions are a natural part of economic cy-
cles and it has been a long time since we 
have had one. In fact, it has been 11 years, 
making this the longest economic expan-
sion we have ever seen without a reces-

sion. So quite honestly, we are due. When 
you look around at the world today, you 
start to see signs everywhere that the poli-
ticians we have put in place seem hell-bent 
on driving us into a recession for their own 
ideological reasons. 

Perhaps the most dramatic case is the 
United Kingdom and the never-ending 
drama that is Brexit. Despite the fact that 
polls since the initial vote have shown that 
Brexit supporters are in the minority, their 
economy has suffered, companies have mo-
ved their head offices overseas, and every 
economist denounces this move, because 
Boris Johnson is hell-bent on leaving the 
EU. The ramifications of leaving without 
a deal would be devastating. Parliament’s 
own report predicts widespread food, fuel 
and medicine shortages within days and 
border chaos that will cripple the country. 
They literally expect people to die from lack 
of access to insulin and other drugs if a no-
-deal happens, but Boris seems okay with 
that. Shockwaves of this move would be 
felt anywhere, including here in Canada as 
the UK is our third-largest trading partner, 
buying almost 3% of our exports. 

In the US, President Trump has ma-
naged to survive three years in office wi-
thout being able to grasp that tariffs are not 
paid for by the countries that manufacture 
goods, but the American consumer who 
buys those goods. Heading into the next 
elections he is only upgoing his anti-Chi-
na rhetoric and has been continuing to 

increase tariffs at every opportunity. This 
coupled with slowing growth, does not 
make for a positive combination. While 
a UK recession would hurt us, US reces-
sions are particularly painful as they are 
the market for 78% of our exports. Even 
a small change in that number has serious 
implications for Canada. 

Couple the US and UK situation with an 
economic slowdown in China and turbu-
lence in the middle seat, and there is a rea-
son for concern almost anywhere you look 
outside of Canada. 

As for our situation domestically, the-
re is a lot to be concerned with at home. 
The economy, and correspondingly the 
job picture, has been moving at a slow 
crawl. Couple that with an all-time record 
high personal debt levels, and a real esta-
te market that is so overheated that every 
major international economic associations 
has warned Canada that the situation has 
gotten out of control, and the only conclu-
sion is that we are in a sensitive position 
right now. To top it all off it is an election 
year, and despite the fact that we are not 
in recession yet, the ruling party is promi-
sing to cut cheques to almost every cause 
imaginable and has shown little to no in-
terest in balancing the budget. Keeping 
those promises and trying to stimulate the 
economy if there is a downturn will lead to 
deficits that could take a long time to crawl 
out of. 

Overall, looking around the world at 

the economy in the future, the picture is 
not looking great, however, there is one 
wild card. In the recent decade, central 
banks around the world have coordina-
ted their efforts like never before. Their 
role was previously seen as being a sound 
steward of the economy, tasked with not 
letting things get too bad or too overhea-
ted. But in the most recent decade, due in 
part to the size of the 2008 crisis and many 
government’s lack of willpower to hand-
le their budgets soundly, they have more 
and more been playing the role of keeping 
the party going. While this is beneficial to 
all of us in the near term, it bears the risk 
of making future blow ups worse. Shou-
ld central banks move quickly in the next 
few months they could end up finding 
ways to stimulate the economy and kick 
the can down the road. Frankly, no one 
knows what the end result will be. 

So, what is one to do? The answer is the 
same in every economic situation: pruden-
ce. Your portfolios should be diversified 
and exposing you to no more risk than you 
can tolerate, debt levels should be at levels 
that give you lots of breathing room and 
should have a cushion in case of emergen-
cy. For those who are not in that situation, 
the best thing you can do for yourself, both 
short and long term, is to do what you can 
to put yourself in a prudent situation as 
soon as you can. 

Manuel Luís/MS
Financial Planner

Economic Overview
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Um dia sairá. Um dia esta telenovela que 
tem tido o icónico Parlamento Britânico 
como cenário, com vários protagonistas, 
que vão sendo substituídos à medida 
que o desgaste da sua atuação política 
se torna incomportável… um dia acaba. 
E a saída do Reino Unido da União Euro-
peia vai mesmo acontecer. 

E depois? O que poderá acontecer? Des-
de logo à velha Europa, berço de paí-
ses poderosos – Alemanha, França…-, 

mas também dos seus parentes pobres do 
sul, onde naturalmente se inclui Portugal. 

Desde que os ingleses votaram pela saí-
da do Reino Unido da União Europeia que o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) tem 
mostrado reservas em relação ao processo, 
alertando para efeitos económicos e sociais 
que serão sentidos tanto nos países euro-
peus como no próprio Reino Unido. O país 
deixa de ser abrangido por diversos acordos 
e regalias, como o controlo aduaneiro. O 
fecho de fronteiras ou a negociação de im-
portações e exportações podem renascer. 
Quando o Brexit acontecer, o Reino Unido 
volta ao ponto zero e tudo tem de ser ne-
gociado novamente em acordos bilaterais 
com cada um dos países europeus. A circu-
lação de bens e serviços vai estar sujeita a 
novas formalidades e burocracias que po-
dem dificultar as exportações portuguesas, 
já que lhes tiram preferência. Portugal vai 
passar a concorrer de igual para igual com 
o resto do mundo, sem acordos especiais. 
Por outro lado, atualmente, o Reino Unido 
é o quarto maior investidor estrangeiro em 

Portugal, de acordo com os dados da CIP. 
Quando o Brexit acontecer, esta relação 
próxima entre os dois países pode ser in-
fluenciada por uma eventual desvaloriza-
ção da libra (que se pode refletir numa per-
da de poder de investimento dos ingleses) 
e pelas dificuldades burocráticas acrescidas 
provocadas pelo fim dos acordos europeus. 
Há ainda um outro fator que poderá vir a 
afetar de forma muito significativa a eco-
nomia portuguesa que é uma eventual di-
minuição da percentagem de britânicos a 
escolher Portugal como destino de férias 
se, como consequência do Brexit, os ingle-
ses perderem poder de compra e deixarem 
de poder atravessar a fronteira livremente.

Como se já não bastasse o ambiente de 
tensão que no Reino Unido tem gerado di-
visões acentuadas e desorientação política 
e que terá inevitáveis consequências para 
a economia europeia e mundial, ainda há 
a insistência de Donald Trump em aquecer 
os motores da instabilidade económico-fi-
nanceira com a guerrilha comercial com 
a China, com o Canadá a entrar também 
nesta equação de difícil resolução. No meio 
deste quadro, que tem tanto de confuso 
como de preocupante, ainda temos o Banco 
Central Europeu a insistir nas taxas de juros 
negativas como solução para todos os ma-
les. Faz lembrar aquele momento delicioso 
de trincarmos uma muito doce fatia de bolo 
– um minuto de prazer na boca, uma vida 
inteira na anca.

Neste momento, falar de uma nova cri-
se económica à escala global é, no mínimo, 
precoce. Até pode ser considerada uma ati-

tude irresponsável. No entanto, como gato 
escaldado de água fria tem medo, é natural 
que estejamos particularmente atentos e 
percebamos que, às tantas, vale a pena to-
mar algumas precauções.

Como muito bem lembrou José Luís Car-
neiro na entrevista que concedeu à Camões 
TV (que poderá ver sábado, dia 21, às 21h) 
todos temos que ter “consciência que as 
crises económicas e financeiras são cíclicas. 
Só para recordar os últimos 20 anos - tive-
mos uma crise muito forte nos finais da dé-
cada de 90, depois tivemos uma outra crise 
grande por volta de 2005/2006 que tam-
bém obrigou a um processo de ajustamento 
económico e financeiro e depois tivemos a 
crise de 2008/2009 que teve os efeitos que 
todos conhecem, nomeadamente, no sis-
tema bancário e em todo o sistema econó-
mico internacional. Afetou a própria União 
Europeia e muito particularmente países 
como Portugal, Espanha, Grécia, Itália e 
Irlanda que viveram momentos muito di-
fíceis. A Europa não estava preparada para 
fazer face a estes choques do ponto de vista 
económico e financeiro.” 

A pergunta que se impõe é: depois de 
termos passado pelo que passámos, apren-
demos alguma coisa? Portugal está mais 
estruturado para aguentar a pancada? José 
Luís Carneiro responde assim: “o facto de 
termos hoje um déficit próximo do zero é 
muito relevante porque efetivamente nós 
estamos, praticamente, a alcançar o equi-
líbrio. O equilíbrio significa nós não ter-
mos despesa superior às receitas do Estado 
e, pela primeira vez desde 25 de Abril, nós 

estamos com um déficit que está pratica-
mente próximo do zero. O ideal é quando 
tivermos superavit porque aí vamos ter 
condições para amortizar a dívida públi-
ca que é um objetivo do governo. E como 
se tem visto de todos os partidos. É muito 
importante que todos os cidadãos indivi-
dualmente, as empresas coletivamente e 
os Estados tenham a consciência de que 
não se pode viver acima daquilo que são as 
possibilidades de criação de riqueza. Isso 
é uma noção muito exata quer para nossa 
vida, quer para a vida das comunidades. É 
muito importante cultivar o sentimento de 
poupança porque o espírito de poupança é 
o espírito que se agrega e que se interliga 
com a autonomia individual, com a inde-
pendência e com a liberdade de cada um”.

Uma mensagem importante para todos, 
independentemente da crise que alguns 
já pré-anunciam que, mais tarde ou mais 
cedo, vai voltar a abalar a economia mun-
dial. E no Canadá, concretamente, a co-
munidade portuguesa aqui residente tem 
razões para se preocupar? 

“De facto, há sinais que nos exigem um 
grande sentido de responsabilidade, mas 
não podemos esquecer que o Canadá é um 
grande país, com muitos recursos que será 
sempre um dos países líderes do mundo. É 
um dos países mais ricos e desenvolvidos do 
mundo, faz parte do G20, faz parte do G7. 
Por isso… se alguma coisa acontecesse no 
Canadá então Portugal e a própria Europa 
estariam a viver situações muito difíceis”.

Madalena Balça/MS

O Reino Unido vai sair da Europa

E agora?
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Serena, 19 anos, estudante de Direito

Milénio Stadium: Qual é a melhor proposta nestas eleições federais?
Serena: Ainda não decidi em quem vou votar, mas encorajo to-
dos os jovens a fazê-lo porque nós temos uma voz e temos de 
nos fazer ouvir. As redes sociais estão inundadas de propaganda 
e temos de ter cuidado porque eles deturpam a informação e os 
factos não estão lá todos. 
Preocupo-me muito com as alterações climatéricas que felizmen-
te fazem parte da agenda dos candidatos nestas eleições. Quero 
uma plataforma que ajude o meio-ambiente e defendo que as 
grandes empresas poluidoras têm de pagar a sua parte da fatura. 

Milénio Stadium: As propinas são caras?
Serena: Eu tenho duas irmãs e todas nós frequentamos a uni-
versidade. Nós usamos o Ontario Student Assistance Program 
(OSAP) e este ano recebemos muito menos dinheiro, o que não 
nos ajuda em nada. Mesmo que os meus pais possam pagar, acho 
que o governo também tem obrigações porque ao fim e ao cabo 
se todos nós estudarmos criamos uma sociedade mais informa-

da e melhor. A educação beneficia qualquer país e qualquer de-
mocracia, e o Canadá não é exceção. 

Milénio Stadium: Gostavas de viver em Toronto?
Serena: Eu sou de uma cidade pequena e gosto muito de To-
ronto, mas honestamente acho que comprar casa cá é irrealis-
ta. Quero ser advogada e gostava de trabalhar em Toronto, mas 
acho que vai ser impossível conseguir pagar uma casa cá.

Milénio Stadium: Quem é que paga a tua conta de telemóvel?
Serena: Os meus pais pagam-me a conta do telemóvel, mas alguns 
dos meus amigos têm de ser eles a pagar e as contas são muito caras. 
É assustador, temos as contas de telemóvel mais caras do mundo, 
não faz nenhum sentido, as telecomunicações deveriam ser mais 
acessíveis, sobretudo num país desenvolvido. Cada vez mais pre-
cisamos de recorrer à tecnologia para resolver problemas do nosso 
dia-a-dia e nos serviços temos muito menos papel, por isso as pes-
soas não podem ficar excluídas porque têm menos rendimentos.

Abbi, 18 anos, estudante de Marketing 
Milénio Stadium: Qual é a melhor proposta nestas eleições federais?
Abbi: Ainda tenho de fazer mais pesquisa antes de votar, mas 
provavelmente com os cortes do OSAP não vou votar nos Con-
servadores. Antes de mudar para Ontário vivia na Nova Scotia e 
se ainda estivesse lá todas as minhas propinas seriam pagas por 
fundos públicos. Com os cortes do OSAP não tenho praticamen-
te nenhum apoio e não estou contente com isso. 

Milénio Stadium: Na Nova Scotia o nível de vida é igual?
Abbi: Lá o ordenado mínimo é $11,50 enquanto que em Ontário 
é $14. Os meus pais mudaram para cá porque conseguiram tra-
balhos melhores. Pelo que percebi as casas cá são muito caras, 

mas na Nova Scotia não há tanta oferta no mercado de trabalho. 
Eu vivo em Burlington e hoje comprei um cartão presto pela pri-
meira vez. Acho que será difícil viver um dia em Toronto porque 
o custo de vida é muito elevado. 

Milénio Stadium: Qual é a tua opinião sobre imigração? Identi-
ficas-te mais com que partido?
Abbi:  Nasci em New Brunswick, mas toda a minha família é 
oriunda da Itália. Espero que o Canadá nunca se transforme nos 
EUA. Se o Canadá não tivesse uma política tão aberta em ma-
téria de imigração eu nunca estaria cá. Quase toda a gente no 
Canadá tem imigrantes na família e para além disso se os imi-
grantes estão a viver um momento difícil nas suas vidas, acho 
que os devemos deixar entrar. 

Rob (nome fictício), 41 anos, imigrante da Etiópia

Milénio Stadium: Qual é a melhor proposta nestas eleições federais?
Rob: Infelizmente estou cá há apenas quatro anos e como tenho residência perma-
nente ainda não posso votar, mas se pudesse votava Partido Liberal: eu sou imigrante 
e eles estão do nosso lado. Com um partido Conservador no poder os imigrantes nunca 
estão protegidos, somos sempre uma ameaça, para nem dizer que será sempre mais 
difícil entrar no Canadá.

Milénio Stadium: Foi fácil encontrar trabalho?
Rob: Vim para Manitoba através de um programa destinado a trabalhadores com qua-
lificações baixas e pela minha experiência acho mais difícil conseguir um trabalho lá do 
que aqui em Ontário. Além disso aqui o ordenado mínimo é superior, lá é $11,65. 

Milénio Stadium: O Canadá tem um custo de vida elevado?

Rob: A vida cá não é barata, mas temos trabalho e se tivermos saúde conseguimos 
construir uma vida melhor. Na Etiópia os salários são muito baixos e a vida é muito 
difícil, somos um país muito pobre, nem sequer temos salário mínimo. Não sei se al-
gum dia vou conseguir comprar casa cá porque o aluguer é muito caro. Tenho a minha 
esposa na Etiópia e espero um dia trazê-la para cá e ter filhos, mesmo sabendo que o 
custo de vida não é barato, o Canadá será sempre melhor que a Etiópia. 

Milénio Stadium: O NDP tem uma proposta para poupar às famílias cerca de $500 por 
ano em pharmacare. A saúde pesa no orçamento?
Rob: Felizmente nunca tive problemas graves de saúde e quando preciso de medi-
camentos o Ontario Health Insurance Plan (OHIP) cobre quase tudo, mas tenho um 
amigo que teve cancro e está a pagar um seguro de saúde para aguentar as contas 
porque o OHIP não paga todos os tratamentos.  Ninguém deveria ter de ser rico para 
ter acesso à saúde e acho que os governos poderiam cortar noutro tipo de despesas e 
manter os apoios na saúde.

Maria Aguiar, 71 anos, proprietária de uma ourivesaria 

Milénio Stadium: As eleições federais são a 21 de outubro e os Conservadores 
acusam o primeiro-ministro Liberal, Justin Trudeau, de ter contribuído para o 
aumento do custo de vida no país. Qual é a sua opinião?
Maria Aguiar: Cheguei ao Canadá em 1968 e naquele tempo fazíamos compras 
de mercearia com $30, agora com $100 não compramos praticamente nada, so-
bretudo se quisermos carne ou peixe. E os ordenados eram muito mais baixos do 
que hoje. Hoje o salário mínimo na província de Ontário é de $14 à hora, mas nem 
mesmo com esse aumento as pessoas conseguem comprar casa própria. Nós com-
pramos casa pouco depois de casar e pagámos a hipoteca em cinco anos, agora é 
praticamente impossível, a não ser que queiram ir para os subúrbios ou a família 
os possa ajudar.
O custo de vida aumentou muito, mas não foi só em Toronto, 
todas as cidades estão caras. Na Europa não é diferente, veja-
-se o caso de Lisboa, Barcelona, Madrid ou Paris, onde há pou-
co tempo a classe média se manifestou porque não ganhava o 
suficiente para fazer face às despesas.
Mas as pessoas hoje querem gozar mais a vida, nós só sobrevi-
víamos, não viajávamos, não íamos jantar fora, não íamos ao 
cinema, a nossa vida era só trabalhar e poupar. 

Milénio Stadium: Acha que a rede de transportes públicos é eficiente?
Maria Aguiar: Eu não sou utilizadora de transportes públicos 
por isso não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas 
moro em Mississauga e todos os dias tenho de apanhar a au-

toestrada. Antigamente o percurso demorava 25 minutos, hoje é praticamente uma 
hora, está cada vez pior. E a nossa loja abre às 10 am, ou seja, se conduzisse na hora 
de ponta ainda era pior.

Milénio Stadium: Os medicamentos deviam ser mais baratos?
Maria Aguiar: Felizmente não tenho doenças graves e como já sou idosa a maioria 
da medicação é gratuita. Tomo medicamentos para o colesterol, tensão e reten-
ção de líquidos e o meu marido já fez quatro cirurgias ao coração e não pagámos 
nada. Mas para os jovens deve ser difícil de aguentar porque os medicamentos são 
muito caros. E se os Conservadores ficarem no poder também podem começar a 
fazer cortes como o Premier Doug Ford aqui em Ontário. 

Milénio Stadium: Concorda com a legalização da canábis?
Maria Aguiar: Acho que isto foi muito mal feito e trouxe mais 
criminalidade. Agora todos os dias há tiroteios e os jovens 
estão perdidos. Votámos no Justin Trudeau porque achámos 
que ele ia dar seguimento às políticas do pai, o Pierre Tru-
deau, mas ele foi uma desilusão. 

Milénio Stadium: Acha que o Canadá deveria fechar as fronteiras?
Maria Aguiar: Há muito trabalho que os canadianos não 
querem fazer e por isso acho que vai haver sempre mercado 
para receber novos imigrantes. Os portugueses são um bom 
exemplo de um grupo étnico que ajudou a construir o país, a 
província e a cidade, por isso não faz nenhum sentido sermos 
contra a imigração.
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Com um evidente aumento de custo de vida sentido pelas famílias que residem no On-
tário e com as eleições federais à porta, o Milénio Stadium foi para a rua saber o que 
sentem os canadianos no dia-a-dia do seu orçamento familiar e o que pensam sobre as 
várias propostas políticas e se já decidiram em quem vão votar a 21 de Outubro.

Joana Leal
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Has Toronto and every other big city beco-
me an absurdly expensive city to live in?

I look around at many young kids that 
are just starting out and even my own 
kids will have a difficult time to purcha-

se a home in this city. Even with a good job 
in many cases a new home buyer will need 
a co signature from a family member or a 
guarantor to guarantee the mortgage or 
loan with the bank.

For every millennial leaving the Van-
couver, Toronto and Montreal areas for 
elsewhere in their respective provinces, 
there are between seven and 12 millennials 
moving in from other provinces or coun-
tries. These three largest cities in Canada 
continue to be magnets for young, mobile 
talent, this is the dominant force shaping 
the urban demographics make-up, not the 
loss of millennials priced out of the market.

Contrary to popular belief, most mil-
lennials are not living the high life in the 
downtowns of large cities, but rather are 
living in less centrally located but more 
affordable neighborhoods, making ends 

meet with jobs for which many feel over-
qualified, and living with parents or room-
mates to save money. 

Young people across the income spec-
trum who would like to build lives in To-
ronto are choosing to leave rather than 
pay the city’s ever-increasing rents. An 
average 27-year-old that’s meant moving 
fromToronto to Burlington or to Hamil-
ton in search of an affordable apartment 
for himself or herself has to keep moving 
to the outreached areas to find something 
affordable. 

Toronto has become an absurdly expen-
sive city to live in. The living wage, that 
is, the minimum amount necessary for an 
individual to meet their basic needs, was 
$16.60 per hour or an annual income of 
$34,000. The cost of childcare in Toron-
to has risen by roughly 30 percent, rent 
has gone up an average of 13 percent, and 
the cost of public transit has grown by 36 
percent. Home prices have gone through 
the roof, the average price for a one bed-
room condominium downtown is around 
$500,000, and the average price for a sin-
gle detached home is about 1.3 million.

If you make minimum wage, you can’t 
afford to live on your own in virtually any 
large Canadian city. There’s a big group 
of people who don’t make a lot but are 
working full-time and they can’t afford 
to rent in big cities. The people who live in 

downtown Toronto are not just corporate 
people. They’re also the people that staff 
lunch counters, people that drive in the 
food, clean offices and these folks are being 
pushed out of the downtown on the real 
estate side and rental side with no other 
choice but to move out and find a more 
affordable place to live and work.

The affordability issue disproportionate-
ly affects young, low-income workers who 
can’t afford to buy into many Canadian 
housing markets and are feeling the rental 
squeeze in most urban cities. 

The most recent financial research by 
most financial institutions shows how 
unaffordable this country has become 
as cities like Toronto and Vancouver are 
basically out of reach for anyone making 
less than $70,000. Young people opting to 
leave Toronto over rent prices is a bad sign 
for the city. This is not good for Toronto to 
lose diversity, otherwise we just hollow 
out the city.

The present situation is really an un-
affordable time where we are in a peak 
housing crisis, most young people who 
would otherwise start families in the city 
being funnelled to far-away communities 
in order to afford to live.

The solution for Toronto and many other 
large cities in this country is to increase 
housing supply and make it affordable.

The federal Liberals made millennial 

home-buying a key priority in its most re-
cent budget, and one policy change will be 
the introduction of a shared-equity mort-
gage that first-time, insured buyers can 
enter into with the Canadian Mortgage and 
Housing Corp.

However, there is a counter-argument 
that there are those that can’t afford to live 
here and once they are out, there are those 
that can. Our children that grew up here 
are being replaced by millennials from 
other countries that have the financial 
where with all to be able to live here, fair or 
unfair as that may seem, it’s the reality that 
we have to accept.

Millennials need to be realistic about 
what they can afford and should try to save 
as much money before going in and pur-
chasing a home. A good start would be to 
save 30 to 40 per cent down payment be-
cause it will save you money when paying 
off the home. 

That may mean living at home for a long-
er period of time with your parents or shar-
ing accommodations until you are ready to 
make the financial move into a house or 
condominium.

Either way, living here in the big smoke 
is not getting easier. Older age groups are 
also struggling to keep up with the jones 
and l don’t see any changes on the horizon.

Can our children
afford to live in Big Cities?
Vincent Black
Opinion
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708 Hamilton Rd, London
519-455-3474
terça a sábado 9am -5pm
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Affordability & You EditorialVersão em inglês

Affordability – The state of being cheap 
enough for people to be able to buy. 

During this election campaign you 
are likely to hear all candidates use 
the word affordability. They will 

tell you that ordinary Canadians can no 
longer afford to live comfortable lives due 
to the cost increases in goods and services 
as we live our daily lives. A lot of the sta-
tements you hear will be made to spread 
fear and uncertainty by many candidates 
who have never had a regular job and are 
assured of an urban areas such as Toronto, 
Vancouver and Montreal because wages 
do not match the requirements of expen-
ditures needed to live an urbanistic life. 

As most are aware, housing in urban 
centers dictate your affordability lev-
els and your quality of life within these 
centers. Housing choices is a response 

to a complex set of economic, social and 
psychological impulses. Some households 
may choose to spend more on housing 
because they feel they can afford to, while 
others do not have a choice on the type of 
housing they live in. 

In Canada the commonly accepted rule 
for housing affordability is a housing cost 
that does not exceed 30% of a household’s 
gross income. 

Income is the primary factor by which 
housing affordability factors are calculat-
ed because housing is the biggest expense 
in the family. The cost effectiveness of the 
total budget available dictates the quality 
of living for everything else we do. To-
ronto is second to Vancouver as the most 
expensive city in Canada. Constant com-
plaints can be heard about the cost of liv-
ing, yet many of the complaints are made 
by people who have not assessed their 

economic status to ensure they live within 
their means. Credit Card abuse is a ram-
pant and due to ignorance of how credit 
card interest rates work, companies pro-
liferate false impressions suggesting that 
paying minimums are acceptable. The 
common person is generally uneducated 
about how the financial world operates 
leaving themselves open to unscrupulous 
purveyors of financial offerings that only 
make money for the seller of the financial 
products. 

Lack of affordability in our daily lives 
results in domestic violence, marital 
breakdown, unsafe living conditions due 
to drug and alcohol abuse and thousands 
of young women selling their bodies to 
prostitution to pay for school studies and 
basic living. The world has evolved where 
populations are no longer stationary. 
Ambulatory conditions due to famine, 

wars, etc. means that many countries’ 
economies are being affected. Trade and 
intelligence wars are affecting the way 
we live due to stubbornness of egomaniac 
world leaders who use gold toilets. 

The future may not see many solu-
tions from those who are called finan-
cial experts as the world changes faster 
that they can predict. More and more 
people will look for help and it is the 
responsibility of those who can help to 
step up. Politicians will offer you a few 
dollars to get your vote. Don’t believe 
promises during an election. The way to 
affordability is self-sufficiency by having 
stable employment and calculating your 
financial affordability by which you can 
live your life. Living above our means is 
never the answer. 

Manuel DaCosta/MS

O custo de vida em Toronto tem aumen-
tado exponencialmente ao longo dos úl-
timos anos e a subida do ordenado míni-
mo para 14 dólares não só não resolveu 
como talvez até o tenha agravado. É um 
assunto cada vez mais preocupante para 
as gerações mais novas que ponderam 
se conseguirão continuar a viver aqui. 
E quem chegou há pouco tempo, pensa 
duas vezes antes de fazer planos para 
assentar em Toronto definitivamente, 
tendo em conta que o preço das casas 
não é realista para um recém-chegado. 

Segundo um novo relatório da Lowes-
tRates.ca, em 2019 custa a um millen-
nial, com idades entre os 18 e os 34 

anos, cerca de $3,225 para ir apenas vi-
vendo em Toronto. Este valor teve um au-
mento de $475 comparado com o ano an-
terior. O que significa que, por ano, terá de 
ganhar $49,545 (antes de impostos) e isto, 
sem poupar, apenas para cobrir os gastos 
mensais. Os especialistas financeiros acon-
selham que se poupe 20% dos rendimen-
tos para a futura compra de uma casa e até 
para a reforma. Nesse caso, tendo em conta 
esta estimativa, uma pessoa terá de ganhar 
anualmente $50,134 (antes dos impostos) 
para conseguir viver nesta cidade e conse-
guir poupar ao mesmo tempo.

Uma das opções será ir para fora da ci-

dade, embora se poupe em renda, acres-
centa-se um novo gasto. Será necessário 
um carro para nos deslocarmos e, com isso, 
vêm os seguros, sendo que Ontário é a pro-
víncia com as taxas mais altas (para quem é 
jovem ronda os $400), além dos gastos de 
manutenção e gasolina. Considerando que 
a maioria dos empregos estão na cidade, se 
tomarmos a decisão de viver fora iremos 
perder mais tempo no trânsito… mais um 
problema que a cidade terá de repensar. 

Segundo a Generation Squeeze (um grupo 

sem fins lucrativos) em média, no Canadá, 
são precisos 13 anos de trabalho a full-time 
para que aqueles que têm entre 25 a 34 anos 
poupem 20% do preço médio de uma casa. 
Em Toronto, a idade minima já são 21 anos 

para poupar essa mesma percentagem. 
Esta geração, incluindo eu, crescemos 

com a crise em Portugal e aprendemos que 
já não existem trabalhos vitalícios e que a 
vida muda muito rápido, portanto temos de 
estar preparados. A realidade é que podería-
mos poupar mais se fossemos como as gera-
ções anteriores que se dedicavam apenas a 
trabalho-casa, mas se há coisa que os nossos 
pais nos dizem sempre é que temos de apro-
veitar agora. E, por isso, não abdicamos de 
férias nem de entretenimento, mas tem de 

haver um equilíbrio e, acima de tudo, temos 
de saber os limites das nossas possibilidades 
e estipular prioridades. Claro que estes são 
valores médios e, realisticamente, se qui-
sermos algum dia comprar casa em Toronto 

temos de reduzir os nossos gastos ao míni-
mo. São muitos aqueles que compram casa 
mas que não o fariam sem a ajuda dos pais. E 
quem não tem essa ajuda, ou pensa em pou-
par e voltar a Portugal, investir noutro lado 
ou escolhe viver fora de Toronto. 

Se vamos para fora, os gastos com habita-
ção são menores mas temos menos opções 
de trabalho. Se ficamos na cidade, temos 
trabalho mas esse pode não chegar para co-
brir as nossas despesas. Na minha opinião, 
os millennials procuram trabalhos flexíveis 
e, sobretudo, trabalhos que possam fazer 
em qualquer lado. Na era da tecnologia e da 
internet, sendo a maioria dos trabalhos de-
sempenhados ao computador, deixa mar-
gem para que seja feito em qualquer lugar. 
Dessa forma, as empresas diminuem os seus 
custos porque não têm de ter uma sede, e ao 
mesmo tempo, os trabalhadores podem vi-
ver em zonas mais baratas e continuar a ter 
emprego. Talvez esta seja uma solução a que 
vamos recorrer cada vez mais no futuro. 

Quando vimos para Toronto, vimos à 
procura de mais oportunidades. E apesar 
do custo de vida estar a aumentar cada vez 
mais, pelo menos temporariamente ainda é 
mais sustentável do que em Portugal e con-
seguimos poupar mais. O custo de vida em 
Toronto é o preço a pagar para viver numa 
grande cidade, teríamos o mesmo problema 
em Lisboa. Se algum dia vou comprar casa 
aqui? Provavelmente não, mas aqui existe 
mais trabalho e enquanto ainda conseguir 
poupar, vou ficando. 

Viver em Toronto:
Sonho ou Realidade? 

	 Quando vimos para Toronto, vimos à procura de mais oportunidades. E apesar do 
custo de vida estar a aumentar cada vez mais, pelo menos temporariamente ainda é mais 
sustentável do que em Portugal e conseguimos poupar mais. O custo de vida em Toronto é o 
preço a pagar para viver numa grande cidade, seria o mesmo problema em Lisboa. Se algum 
dia vou comprar casa aqui? Provavelmente não, mas aqui existe mais trabalho e enquanto 
ainda conseguir poupar, vou Þcando. 

	 


*Fonte: LowestRates.ca

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS PARA 1 PESSOA EM TORONTO

$3,225

Habitação $2,080 (mais $407 comparado com 2018)

Telemóvel & Internet $155

Transporte $170

Alimentação $300

Fitness $65

Seguro de rendeiro $55

Opcional: Automóvel (seguro & manutenção) Acresce cerca de $700

Inês Carpinteiro
Opinião

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

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

720 a 26 de setembro de 2019www.mileniostadium.com



É a única tuna portuguesa da América 
do Norte - a Luso-Can Tuna fez 21 anos 
e parece que foi ontem que este projeto 
começou na Universidade de Toronto.

Ana Bailão, hoje vice-presidente da 
Câmara Municipal de Toronto, re-
corda-se desse dia. “Hoje temos aqui 

a prova de que estávamos certos quando 
pensámos que um projeto desta natureza 
poderia interessar aos jovens. Julgo que a 
maioria deles já terá nascido cá e esta é uma 
oportunidade de conhecerem a sua heran-
ça cultural e manterem a língua portuguesa 
viva em Toronto”, explicou.

Bailão tocava cavaquinho, mas confes-
sou-nos que a música nunca foi o seu forte. 
“Acho que era o mais fácil, eu sempre tive 
capacidade organizativa, mas musical real-
mente não tinha nenhuma. Uma das nos-
sas primeiras saídas foi a Lisboa e uma das 
nossas colegas nunca tinha ido a Portugal 
e então quando ela aterrou queria saber se 
cheirava a Lisboa, como na música (risos)”, 
contou.

Rui Gomes, Cônsul-Geral de Portugal em 
Toronto, passou pelo Pearson Convention 
Centre, no sábado, 14 de setembro, para 
felicitar a Luso-Can Tuna e lamentou nun-
ca ter feito parte de uma tuna académica. 
“Celebrando 21 anos de existência e sendo 
a única tuna na América do Norte são mo-
tivos mais do que suficientes para estarmos 
de parabéns e eu gostaria de agradecer a 
esta associação por manter viva esta tra-
dição que é tão conhecida em Portugal. Na 
universidade onde estudei havia uma tuna, 
mas nunca tive jeito nem para cantar, nem 
para dançar (risos)”, disse.

Com cerca de 25 elementos, a maioria 
mulheres, o grupo apresentou uma mú-
sica original - “Parte tudo” - e o dinheiro 
angariado vai apoiar a deslocação da tuna 

madrinha ao Canadá no próximo ano. “Nós 
temos mais raparigas do que rapazes, pare-
ce que nos ranchos também é assim. Nor-
malmente toco bombo e cavaquinho, mas 
hoje vou tocar pandeireta. A minha prima, 
a Mónica Marques, fez parte da fundação 
desta tuna e quando eu estava no secundá-
rio aprendi a tocar ukulele, um instrumen-
to havaiano que é parecido com o cavaqui-
nho”, explicou a presidente Sandy Costa.

Catarina Gomes, autora da nova música 
do grupo, partilhou com o Milénio Stadium 
o que a inspirou. “Já não temos uma origi-
nal há mais de 10 anos e hoje vamos tocá-la 
pela primeira vez. A letra é inspirada num 
dos nossos membros porque quando fomos 
a São Miguel ela falava, gesticulava, entor-
nava bebidas e ficou com a alcunha de parte 
tudo.  Achámos graça e criámos a música”, 
justificou a maestrina da Luso-Can Tuna. 

Lídia Marques tem duas filhas no grupo 
e está feliz por ambas se identificarem com 
a cultura portuguesa. “A Nancy e a Sara 
já estão neste projeto há cerca de um ano 
e meio. A música não está na família, mas 
elas sempre gostaram muito de cantar des-
de pequenas. Elas souberam do projeto na 
Universidade de York e eu sempre apoiei 
desde o início porque acho que é ótimo”, 
referiu.

Lucas Alves é um dos novos elementos 
da Luso-Can Tuna e informou que o projeto 
o ajudou a integrar-se no Canadá. “Nasci 
em Portugal e emigrei com 13 anos, acabei 
por vir porque a minha irmã me conven-
ceu. Hoje tenho 18 anos e estou muito feliz 
por fazer parte deste grupo”, avançou.

A Tuna Académica da Universidade dos 
Açores (TAUA) é madrinha da Luso-Can 
Tuna e no próximo ano vem a Toronto.

Joana Leal/MS

Luso-Can Tuna angaria dinheiro

para trazer TAUA a Toronto

Julie Dzerowicz, candidata a MP de Davenport pelo Partido 
Liberal - créditos: Joana Leal

Ana Bailão, fundadora da Tuna e atual vice-presidente da 
Câmara Municipal de Toronto - créditos: Joana Leal

A presidente da Luso-Can Tuna com o Cônsul-Geral de Portu-
gal em Toronto - créditos: Joana Leal

Lucas Alves com alguns dos novos elementos
créditos: Joana Leal

Lídia Marques com as filhas - créditos: Joana Leal

Catarina Gomes, mestrina e autora da letra da nova música 
créditos: Joana Leal
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Dezenas de investidores que perderam 
milhares de dólares em syndicated mor-
tgages dizem que os reguladores provin-
ciais falharam na proteção de um esque-
ma predatório. Os investidores criaram 
um grupo e manifestaram-se junto à 
Law Society of Ontario e no Ministério 
das Finanças, na baixa de Toronto, na úl-
tima sexta-feira (13 de setembro). 

Em declarações ao Milénio Stadium, 
Corrine Sutej, porta-voz do grupo 
VOSMI, explicou-nos que o grupo 

reúne cerca de 100 investidores de várias 
províncias. “Somos vítimas deste tipo de 
investimento de todo o país, mas a gran-
de maioria é de Ontário. Investimos na 
Fortress Real Developments, julgávamos 
que o tipo de investimento era seguro e 
alguns perderam todas as suas poupanças. 
Estamos aqui a manifestarmo-nos porque 
achamos que a Law Society of Ontario fa-

lhou na nossa proteção e queremos justi-
ça”, disse.

A Fortress Real Developments acumu-
lou $920,000,000 de 14,000 canadianos 
que julgaram que tinham investimentos 
seguros. A empresa, que fica sediada em 
Richmond Hill, está a ser investigada pela 
RCMP (Royal Canadian Mounted Police). 

A maioria dos lesados tem o inglês como 
segunda língua e o nosso jornal falou com 
alguns dos portugueses que perderam os 
seus investimentos. Eduardo Cavaco tem 
73 anos e na pré-reforma sonhava com uma 
velhice tranquila. “Não quero mencionar, 
mas investi muito dinheiro na Fortress. Só 
em juros atrasados, de cerca de um ano e 
meio, temos à volta de $200,000 e nós não 
os vemos. Acreditei que estava a investir 
num plano seguro para a reforma, para pas-
sear e fazer tudo o que gostava na vida, mas 
este sonho está a desaparecer”, explicou. 

Cavaco, que desconhecia este tipo de 
investimentos, pede agora ajuda ao gover-
no. “Não conhecia syndicated mortgages, 
mas fomos na cantiga do nosso consultor 
financeiro e da publicidade da rádio e da 
televisão. Queria apelar ao Ministério da 
Justiça para nos dar apoio jurídico e para 
abreviar os casos que estão em tribunal 
porque algumas das vítimas já têm idade 
avançada”, lamentou. 

Em 2014 Mário Narciso sofreu um aci-
dente de trabalho que o deixou numa ca-
deira de rodas. O prémio do seguro, no va-
lor de $500,000, foi investido na Fortress. 
“Nunca nos disseram que era um investi-
mento de alto risco e confiámos no investi-
dor porque era uma pessoa com boa repu-
tação na comunidade. Agora temos filhos 
pequenos, ele não pode trabalhar, e não sa-
bemos como vamos viver porque o custo de 
vida está insustentável. Tem um ano que eu 

não durmo, tenho ansiedade, depressão... 
Queremos justiça, eu não vou desistir”, in-
formou a esposa, Fernanda Cortes. 

Maria Almeida tem 70 anos e investiu 
$200,000. “Investi todo o dinheiro que 
tinha e confiei no investidor, mas infe-
lizmente saiu tudo mal. Os juros eram de 
8%, dava-me $16,000 por ano, mas com 
a nossa pensão já vivíamos bem. Não esta-
va à espera de ficar rica, mas este dinheiro 
ajudava”, adiantou. 

Os lesados que estavam na manifesta-
ção investiram em syndicated mortgages 
em propriedades geridas pela Fortress Real 
Developments, a maior empresa do país 
neste ramo. A empresa está a ser investi-
gada pela RCMP e os agentes associados à 
Fortress foram multados em 1,1 milhão pela 
Financial Services Commission of Ontario.

Joana Leal/MS

Vítimas de investimentos em syndicated mortgages
exigem atuação do governo 

Fernanda Cortes - créditos: Joana Leal Eduardo Cavaco - créditos: Joana Leal Maria Almeida - créditos: Joana Leal
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José Luís Carneiro é ainda Secretário de 
Estado das Comunidades Portuguesas, 
mas foi na qualidade de dirigente nacio-
nal do Partido Socialista que se deslo-
cou no passado fim-de-semana (dias 14 
e 15 de setembro) a Toronto, numa clara 
ação de campanha eleitoral. Com uma 
agenda apertada, José Luís Carneiro ar-
ranjou tempo para dar uma entrevista ao 
Milénio Stadium. Num círculo eleitoral 
onde, tradicionalmente, o PS não elege 
nenhum deputado, o Partido Socialista 
aposta forte nestas eleições apresen-
tando como cabeça de lista para o cír-
culo de fora da Europa, o ainda minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva. Foi exatamente por aí que 
começou a conversa.

Madalena Balça: O Partido Socialista está 
a apostar forte, desta vez, na lista de depu-
tados fora da Europa com o cabeça de lista 
nesta área - Augusto Santos Silva. Isto sig-
nifica que há uma clara vontade, por parte 
do Partido Socialista, de contrariar uma 
tendência que tem havido ao longo das úl-
timas eleições de não conseguir eleger nin-
guém fora da Europa?
José Luís Carneiro: Sim é verdade. Este 
sinal é um sinal muito relevante. Não se 
trata apenas do ministro dos Negócios Es-
trangeiros como também o número dois 
do governo, ou seja, do Partido Socialista 
no governo. Com isto o PS quer transmitir 
duas mensagens muito importantes - uma 
de que as comunidades portuguesas ga-
nharam uma centralidade política muito 
importante na vida do país. Por outro lado, 
há um simbolismo no facto de o número 
dois do Governo arriscar, digamos assim, 
ser cabeça de lista por um círculo (fora 
da Europa) onde nós há muito tempo não 
conseguimos eleger um deputado. Muitas 
vezes há também aquele sentimento de 
que os deputados eleitos pela emigração 
do Partido Socialista não têm força políti-
ca fora da Europa. Porque há um trabalho 
quotidiano que pode ser feito por aqueles 
que têm representantes eleitos no Parla-
mento porque têm, desde logo, recursos 
financeiros para fazerem essas viagens 
por todo o mundo, fora da Europa. Aque-
les que não elegem deputados têm depois 
muitas dificuldades porque, efetivamente, 
é um custo muito elevado fazer um traba-

lho de acompanhamento das comunidades 
em países como Canadá, como os Estados 
Unidos, como a Venezuela, como o Brasil, 
a África do Sul, Austrália, Macau enfim… 
são, como todos calculam, recursos muito 
significativos se não for eleito deputado. 
Naturalmente que o Parlamento tem con-
dições e meios para que os deputados pos-
sam manter uma relação de proximidade e 
verdade com os seus eleitores. 

MB: Mas no caso de Augusto Santos Silva a 
verdade é que se for eleito deputado fora da 
Europa o mais provável é que, dada a força 
política que ele tem dentro do Partido So-
cialista – é, de facto, um dos grandes men-
tores de toda a estratégia política do Parti-
do Socialista -, dificilmente ele irá exercer 
a função de representante de todos os que 
estão a elegê-lo como deputado na Assem-
bleia da República.
JLC: Antes pelo contrário. Acho que se for 
de novo ministro dos Negócios Estrangei-
ros… não podemos esquecer que é o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros que define os 
recursos para as comunidades portugue-
sas. Orgulho-me durante esta legislatura 
de termos conseguido alcançar objetivos 
que andavam para ser alcançados desde a 
década de 80. Ainda há dias pude falar com 
a Manuela Aguiar que me dizia que se bateu 
pelas novas leis eleitorais desde 82, 83. E se 
isso foi possível nesta legislatura foi porque 
eu tive um ministro que também foi sen-
sível às comunidades portuguesas porque, 
não eram raras as vezes que, no passado,  
o Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas se incompatibilizava com um 
ministro porque é uma função de muita au-
tonomia e nem sempre o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros compreende a impor-
tância estratégica das comunidades.
Nós quando chegámos havia cerca de 300 
mil portugueses recenseados no estran-
geiro. Com o recenseamento automático 
as pessoas ficam recenseadas com base na 
morada que têm no cartão de cidadão e 
assim nós passámos para um milhão 450 
mil, ou seja, havia um milhão 150 mil por-
tugueses a residir no estrangeiro que não 
votavam porque não estavam recenseados. 
Do meu ponto de vista isto é uma alteração 
que muda tudo. Porquê? Porque uma coi-
sa é quem está na vida política em Portugal 

olhar para uma realidade de 300 mil eleito-
res, outra coisa é olhar para uma realidade 
de um milhão e meio. Os líderes políticos 
fazem contas de outra maneira.
Ora eu diria que esta mudança, que ainda 
não foi interiorizada naquilo que ela signi-
fica, vai ter consequências muito grandes 
no futuro. Os portugueses que estão fora de 
Portugal passaram a ter um poder político 
que não tinham. 

MB: Uma das bandeiras que o Partido So-
cialista levantou no que diz respeito à emi-
gração foi o programa Regressar. Tentaram 
seduzir os jovens, principalmente os jovens 
qualificados, para regressarem a Portugal, 
agora que Portugal está com um outro en-
quadramento económico financeiro.
Que resultados é que conseguiram obter 
com esse projeto?
JLC: Convém lembrar que o programa 
entrou em funcionamento em agosto. De 
agosto até setembro tivemos cerca de 3 
mil pedidos de informação. Quando saí de 
Portugal estávamos com cerca de 140 mil  
candidatos. E o que mostram estas candi-
daturas é que há, efetivamente, em vários 
países, uma vontade de regresso, mas que-
ria também que ficasse claro que o progra-
ma “Regressar” não é apenas para aque-
les que saíram no período da crise e nem 
apenas para os mais qualificados. É para 
todos os cidadãos. Esta dúvida colocou-se 
no início. Ela foi devidamente esclarecida. 
Este programa é para todos os emigrantes 
que queiram regressar a Portugal. Este pro-
grama tem, por um lado, um eixo fiscal que 
está em vigor desde janeiro de 2019 e que 
consiste no seguinte: cidadãos portugueses 
que decidam regressar a Portugal em 2019 e 
2020 com contrato de trabalho ou promes-
sa de contrato de trabalho ficam isentos do 
pagamento de 50% dos seus impostos du-
rante cinco anos. 
Também do ponto de vista fiscal é uma me-
dida que já estava em vigor, mas que não 
era conhecida e que é muito relevante para 
cidadãos que estão na idade da reforma. Se 
decidirem ir viver para Portugal mudando 
a sua residência fiscal e também a sua re-
sidência para Portugal durante 10 anos não 
pagam impostos sobre a sua reforma. Uma 
outra mudança também importante é um 

outro eixo deste programa chamado eixo da 
mobilidade que consiste num apoio finan-
ceiro que, fundamentalmente, compar-
ticipa os custos de viagem de pessoas que 
regressem a Portugal. Depois tem um outro 
eixo que é o eixo de investimento destinado 
a comparticipar e a financiar com taxas de 
juro bonificado projetos de investimento 
de portugueses que estejam na diáspora e 
que queiram investir em Portugal.

MB: Veio a Toronto tentar convencer os 
portugueses a votar no PS. Deixo-lhe então 
a pergunta - por que razão é que um por-
tuguês que vive no Canadá deve votar no 
Partido Socialista?
JLC: Se as pessoas gostam daquilo que está 
a acontecer ao país, ou seja, se gostam que 
o país esteja a viver um momento muito 
positivo com prestígio internacional - por 
exemplo, hoje são muitos os primeiros-
-ministros europeus que pedem conselho e 
gostam de ouvir o primeiro-ministro por-
tuguês; temos na Europa o nosso ministro 
das Finanças como responsável do Euro-
grupo; foi também neste período que con-
seguimos a eleição do secretário-geral da 
Organização das Nações Unidas e também 
do presidente da Organização Internacio-
nal para as Migrações – devem votar no PS. 

Todos sabem e reconhecem que fizemos um 
trabalho para melhorar os serviços consula-
res para modernizar a relação dos cidadãos 
com o Estado português. Sabem que, em to-
dos os momentos, estivemos junto das pes-
soas quando elas mais precisavam de nós. 
Se, efetivamente, entendem que este foi um 
bom trabalho um caminho positivo só faz 
sentido votarem nesse trabalho.
A forma de votar nesse trabalho é votar no 
Partido Socialista.
E não se esqueçam que votar é uma forma de 
exprimirem o vosso ponto de vista. É uma 
forma de darem real força ao tal um milhão 
e meio de pessoas que vivem no estrangei-
ro. Aquilo que eu digo é - votem em branco, 
votem contra o governo, votem a favor, mas 
vão votar. Eu acho que o Partido Socialista 
merece a confiança dos portugueses e por isso 
peço aos portugueses que votem no Partido 
Socialista, mas o mais importante é votar.

Madalena Balça/MS

Eleições legislativas em Portugal
6/outubro/2019
PS aposta na eleição
de deputado fora da Europa
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Na Madeira, chamam-lhe “Senhor Co-
munidades”. Gonçalo Nuno Santos, um 
histórico do PSD-Madeira, aceitou o 
convite de Assunção Cristas e trocou 
os sociais-democratas pelo CDS. Nas 
legislativas de outubro, vai encabeçar a 
lista dos centristas pelo círculo de Fora 
da Europa.

Em entrevista ao Milénio Stadium, o 
candidato defendeu que é possível 
eleger um deputado pelo CDS na Ma-

deira. “Nos governos de coligação do PSD o 
papel de representar as comunidades por-
tuguesas ficou sempre reservado para os 
sociais democratas. Apresentamo-nos pela 
primeira vez, sem qualquer coligação, e es-
tamos confiantes porque o CDS tem na sua 
matriz a alma das próprias comunidades 
portuguesas - a fé, a família, o trabalho e a 
poupança”, informou. 

O candidato pelo CDS-PP ao círculo 
eleitoral fora da Europa defende a criação 
de um terceiro círculo eleitoral, o da Lu-
sofonia. “Temos dois círculos eleitorais – 
da Europa e Fora da Europa – que elegem 
quatro deputados à Assembleia da Repúbli-
ca, o que corresponde a 1,7% do total dos 
230 deputados. Queremos criar o círculo da 
Lusofonia e em vez de quatro passarmos a 
ter seis deputados”, referiu.

Gonçalo Nuno Santos foi diretor do Cen-
tro das Comunidades Madeirenses durante 
26 anos e foi, por duas vezes, deputado em 
São Bento pelo PSD, pelo círculo de Fora da 
Europa, em regime de substituição. 

De visita ao Canadá, o candidato propõe 
alterações na rede de consulados e defende 
a revitalização da massa associativa. “Pre-
cisamos de pequenos consulados de proxi-

midade e de apoiar mais os clubes que são 
verdadeiros embaixadores de Portugal no 
mundo. Ainda há muito trabalho a fazer 
para que as comunidades portuguesas pos-
sam ter o palco que merecem na Assem-
bleia da República. Acabei de ver muitos 
jovens no Clube Português de Mississauga 
e aqui no aniversário da Luso-Can Tuna, 
eles são muito importantes para revitalizar 
a massa associativa”, reconheceu.

Os madeirenses que residem no Canadá 
reclamam voos diretos para o arquipélago e 
para o CDS-PP a TAP pode ser parte da solu-
ção. “A Madeira não pode ser refém de pre-
ços entre o continente e a Região Autónoma 
absolutamente exorbitantes e compete aos 
governos de Portugal e da Região Autóno-
ma da Madeira encontrar pontes de diálogo. 
Sei que há muitas negociações nesse senti-
do por forma a minimizar os preços que as 
companhias aéreas operam. A TAP tem aqui 
um papel importantíssimo. A promoção da 
Madeira tenta também cativar o Canadá e 
os EUA, mas não é fácil ganhar um mercado 
desta dimensão, sobretudo quando há pre-
cariedade nos voos”, explicou.

O lançamento da rede 5G na Madeira está 
atrasado e mais uma vez as regiões autóno-
mas correm o risco de ficar para trás. “O 
caminho passa pelo diálogo e pela criação 
de plataformas de interesse para ambas as 
partes. As comunidades não podem ficar 
a perder com o ganho da ANACOM ou da 
Altice. Portugal é um país de diáspora - dos 
10,000,000 de portugueses temos metade 
fora da pátria e esta riqueza não se pode 
perder”, afirmou.

Joana Leal/MS

CDS quer criar
círculo eleitoral
da lusofonia
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CANADÁ

O Navio da República Portuguesa Via-
na do Castelo atracou na passada sex-
ta-feira (13) no porto de St. John’s, no 
Canadá, após ter saído de Lisboa no dia 
1 deste mesmo mês, com o objetivo de 
apoiar a Autoridade Nacional da Pesca, 
numa missão de controlo da atividade 
da pesca nos Grandes Bancos do mar 
da Terra Nova.

Após 13 dias de missão, e cerca de 
2.000 milhas percorridas, o navio vi-
sitou a cidade de St. John’s no perío-

do de 13 e 16 de setembro, para realizar uma 
escala logística, cumprindo também com o 
programa tradicional dos navios da Marinha 
Portuguesa que visitam esta cidade.

Homenagem ao marinheiro
Dionísio Esteves

O programa da estadia do navio em St. 
John’s incluiu uma homenagem ao mari-
nheiro Dionísio Esteves, falecido no ano de 
1966 no exercício da atividade piscatória 
no mar dos Grandes Bancos da Terra Nova, 
a bordo do pesqueiro Santa Maria Manuela, 
pertencente à Frota Portuguesa de Pesca à 
Linha (Portuguese White Fleet).

Este momento solene compreendeu na 
deposição de uma coroa de flores pela co-
mitiva do navio, junto ao monumento er-
guido em honra de Dionísio Esteves e de 
todos os pescadores nacionais que perece-
ram nas águas da Terra Nova, explica um 

comunicado da Marinha.
Ainda enquadrado na cerimónia, reali-

zou-se uma visita à Basílica local, que possui 
uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, 
doada pelo Governo de Portugal em 1955, 
por ocasião das comemorações do centená-
rio da Basílica. Neste local emblemático de 
St. John’s, decorreu uma cerimónia simples, 
mas repleta de emoções, onde se deu lugar à 
declamação de um poema de Fernando Pes-
soa, com acompanhamento musical execu-
tado por militares do navio.

NRP Viana do Castelo
pela 4.ª vez em St. John’s

Desde a sua aquisição em 2010 foi a quar-
ta vez que o NRP Viana do Castelo visitou 
o porto de St. John’s e cumpriu missão nas 
águas da Terra Nova, constituindo-se como 
um veículo da cultura portuguesa e plata-
forma de contacto com a comunidade por-
tuguesa existente na Terra Nova.

“A estadia e as atividades realizadas 
em St. John’s contribuíram determinan-
temente para reforçar os laços existentes 
entre Newfoundland and Labrador e Por-
tugal, assim como manter viva a memó-
ria dos pescadores da “Portuguese White 
Fleet”, cuja existência constitui parte sig-
nificativa da história local”, realça o mes-
mo comunicado.

AgriculturaeMar/MS

Marinha regressa ao Canadá
com navio Viana do Castelo 

With the federal election looming on Oct. 
21, here’s what you need to know before 
you vote. This guide will be updated and 
more answers will be added as we get 
closer to election day.

How do I know where to vote?

Each voter is assigned a specific polling 
station. You can find yours on your voter 
information card; Elections Canada will 
also have a list available when all polling 
station locations are confirmed. The-
re were 72,857 polling stations in the last 
election. Some will be advanced polls in 
the lead-up to the election, where you can 
vote in advance.

You can also vote at your local Elections 
Canada office almost any time throughout 
the campaign. A list of offices will be made 
available when all office locations are 
confirmed.

Am I eligible?

There’s only a few requirements to vote. 
You must be:
• A Canadian citizen.
• 18 or older on election day.
• Registered to vote.

If you aren’t registered now, you can 
always do it when you go in to vote. Just 
make sure you bring the proper documents.

So what do I need to bring?

You’ll need something that proves your 
identity and your current address. The 
easiest ID to bring is a driver’s licence but 
any ID that’s got your photo, name and 
address on it and has been issued by the 
federal government, the province or your 
municipality will do. 

If you don’t have those, you can bring 
two other pieces of ID; both must have 
your name on it and one has to have your 
current address. This includes passports, 
blood donor cards, birth certificates, band 
memberships and dozens of other options. 

If you don’t have any ID, you can get so-
meone to vouch for you. But they must be 
able to prove their own identity and address.

How do I know my riding?

There are 338 ridings, each represented by 
a member of Parliament, who you will help 
choose with your vote. The ridings are dis-
tributed between provinces and territories.

Your federal riding isn’t necessarily the 
same one you voted in during the provin-
cial or territorial election (with the excep-
tion of parts of Ontario), so make sure you 
double-check you’re in the proper riding 
for your address.

Can I vote if I’m homeless?

Yes, but you will have to show a piece of 
ID with your name and provide an address 
where you’ve spent time. If that’s a home-
less shelter or a drop-in centre, you can get 
them to fill out a letter of confirmation of 
residence and use that.

What if I can’t make it on election day? 

There are four days of advance polls on 
Oct. 11, 12, 13 and 14. You can also vote at 
your local Elections Canada office during 
most of the election period. If you apply in 
advance right now, you can vote by mail.

How do I vote if I’m a student? 

It depends on which riding you choose 
to cast a vote. If you consider your student 
housing (including residence buildings) 
your home and have valid identification 
confirming the address, you can vote in 
that riding at a local polling station - there 
might even be one on campus!

If you don’t have ID with this address 
and want to vote at your previous home, 

you can do it via mail. Or you can head to 
the local Elections Canada office near your 
student home and vote there.

If you don’t have an ID, you can get so-
meone to vouch for you. But they need to 
have their own valid ID with current address.

How do I vote if I live in a remote com-
munity?

Elections Canada says it has polling sta-
tions already planned for many remote lo-
cations.

But for the most remote places, like li-
ghthouses and fly-in communities, it relies 
on service agents. These agents travel with 
the ballots to these locations in advance of 
election day and often wait until residents 
are finished voting so they can make sure 
the ballots get back safe.

How do I vote if I’m working away from 
home, still in Canada? 

It’s similar to how students can vote; 
you have to decide what riding you consi-
der home. If you have identification which 
proves your address while away at work, 
you can vote there locally.

If you’d rather vote at your “home” ad-
dress, you can do it by mail. Now that the 
election has been called, you can sign up 
to get a kit sent to you. You can also go to 
any Elections Canada office to cast a vote in 
your home riding.

I’m a Canadian citizen living abroad who 
hasn’t been allowed to vote in past elec-
tions. Am I allowed to vote this time?

Yes. Legislation changes have dropped 
restrictions on expats. Previously, if you 
lived out of the country for more than five 
years, you couldn’t vote. Now, all Cana-
dians living abroad can vote, as long as 
you verify your identity and the previous 
address where you lived in Canada. That’s 
the riding you’ll be voting in.

You can apply now to get on the interna-
tional voters’ register and a voting kit will 
be sent to you.

When will I know the candidates in my 
riding? 

Many candidates have already been an-
nounced, but potential candidates have 
until Monday, Sept. 30 at 2 p.m. local time 
to file nomination forms.  

There’s also a chance a party won’t have 
a candidate in your riding. Some parties 
choose not to run one in all ridings — or 
simply can’t find a candidate.

Can I get time off work to vote?

Yes, by law, every employer must give 
employees three consecutive hours while 
polls are open to vote on election day (with 
exceptions for the transport industry). 
Your employer decides exactly when those 
three hours will be. They can’t dock your 
pay either. If they do, they could face a fine 
or time in jail.

Can I go in and vote for no one?

Yes, but it will be counted as a “rejec-
ted ballot.” In some provinces, unmarked 
ballots are actually tallied. 

Rejected ballots include unmarked ones, 
those that have been defaced or those 
with multiple votes on them. There were 
120,515 rejected ballots in the 2015 election 
or 0.7 per cent of all votes.

If you are handed a ballot and give it 
back unmarked immediately (without 
even going into a booth), that also becomes 
a “rejected ballot.”

CBC/MS

What you need to know to vote in 
Canada’s federal election

O governo de New Brunswick conside-
ra a imigração de extrema importância 
para enfrentar os desafios sócio-econó-
micos gerados pelo envelhecimento e 
declínio da população da província.

A nova estratégia de crescimento po-
pulacional de New Brunswick (PDF, 
em inglês) tem como meta passar a 

receber 7.500 imigrantes por ano na classe 
económica até 2024.

Isso aumentaria a taxa de imigração da 
província para quase 1% da sua população 
total e quase dobraria o número atual de 
imigrantes que se estabelecem por lá.

Segundo o relatório apresentado, New 
Brunswick terá aproximadamente 120.000 
empregos disponíveis nos próximos 10 anos, 
sem gente suficiente para preenchê-los.

As estatísticas mostram que a força de 
trabalho da província perderá 110.000 
trabalhadores durante o mesmo período, 
principalmente para a aposentadoria.

A população atual de New Brunswick em 
idade ativa é muito pequena para preen-
cher as vagas dessas oportunidades e a taxa 
de nascimento em declínio significa que 
essa situação só vai piorar se a imigração 
não aumentar.

Segundo o documento divulgado, “a mi-

gração internacional é uma estratégia fun-
damental para diminuir o impacto desse 
declínio”.

O aumento da imigração para a província 
será alcançado principalmente através do 
Programa de Nomeação Provincial de New 
Brunswick (NBPNP) e do Piloto de Imigra-
ção do Atlântico.

O NBPNP permite que New Brunswick 
nomeie, a cada ano, um número definido 
de trabalhadores qualificados, empresários 
e graduados em instituições pós-secun-
dárias de New Brunswick para residência 
permanente.

Já o Programa Piloto de Imigração do 
Atlântico é uma parceria federal-provin-
cial dirigida por empregadores, lançada no 
ano passado para ajudar os empregadores 
da região do Canadá Atlântico a contratar 
trabalhadores estrangeiros para preencher 
as lacunas no mercado de trabalho.

Entre outras metas, a província também 
quer alcançar uma taxa de retenção de imi-
grantes de 85% até 2024 e aumentar o nú-
mero de imigrantes que falam francês em 
2% ao ano nos próximos cinco anos, para 
um total de 33% de toda a imigração à pro-
víncia, que reconhece o inglês e o francês 
como os seus idiomas oficiais.

OI/MS

New Brunswick quer aumentar
imigração nos próximos cinco anos
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Até ao momento, na campanha eleito-
ral federal, a questão da imigração ain-
da não foi debatida. Por que razão um 
assunto tão importante como este tem 
recebido tão pouca atenção?

Um cartaz com o retrato do líder do 
Partido Popular do Canadá (PPC), 
Maxime Bernier, e a mensagem “Diga 

NÃO à Imigração em Massa” em Toronto, a 
26 de agosto de 2019, fez-me pensar… O que 
está a acontecer quando um partido político 
“nacional” é tão descarado?

No caso do cartaz, Maxime Bernier dis-
se, publicamente, que concordava com o 
sentimento, mas os cartazes foram rapi-
damente retirados por quem os ergueu, 
dizendo que estavam a responder a recla-
mações públicas de que a mensagem que 
eles continham era racista. Que tipo de 
mensagem é transmitida às comunidades 
de imigrantes?

O que torna esta ação mais desconcer-
tante é que o Canadá tem sido um líder 
global na integração bem-sucedida de imi-
grantes, de quem precisamos para lidar 
com o envelhecimento da população e a 
baixa taxa de natalidade.

A política atual do governo é aumentar 
a admissão anual de imigrantes no Canadá 
até atingir 1% da população do país a cada 
ano. A população atual do Canadá é de 37,7 
milhões, o que significou metas de 300.000 
imigrantes em 2017, 310.000 em 2018, 
330.000 este ano e 340.000 para 2020.

As principais empresas de pesquisa de 

opinião, incluindo Angus Reid, divulga-
ram, recentemente, pesquisas que desco-
briram que aproximadamente metade da 
população considerava a meta de 2018 de 
310.000 como sendo alta demais. Apenas 
31% a apoiaram e apenas 6% disseram que 
era muito baixa, com 14% de inseguros. 
Uma pesquisa da Leger divulgada em junho 
de 2019 descobriu que 63% dos canadianos 
querem que o governo limite a imigração 
devido a preocupações de que possamos 
ter problemas para integrar imigrantes na 
nossa sociedade, em comparação com ape-
nas 37% que disseram que devemos conti-
nuar a aumentar a imigração para atender 
às necessidades de imigrantes para a eco-
nomia canadiana.

Uma pesquisa da Public Square Research 
/ Maru-Blue / CBC divulgada em julho de 
2019 que questionou os canadianos sobre 
as suas opiniões sobre política de imigração 
e refugiados (refugiados são uma categoria 
separada) revelou que 76% acreditam que 
o Canadá deveria estar a fazer mais para in-
centivar trabalhadores qualificados a imi-
grar, enquanto 57% disseram que o Canadá 
não deveria aceitar mais refugiados. Essa 
pesquisa também descobriu que 64% acre-
ditam que a imigração ilegal está a tornar-
-se um problema sério, 56% acreditam que 
aceitar muitos imigrantes mudará o Cana-
dá e 24% acreditam que muitos imigrantes 
são minorias visíveis.

Algumas pesquisas sugerem que os elei-
tores conservadores e aqueles com menos 
educação seguem a linha mais dura em 
questões de imigração e refugiados, mas há 
uma ressalva que deve ser feita aqui - é que 
as respostas às pesquisas dependem das 
perguntas feitas. No entanto, o que essas 
pesquisas mostram coletivamente é que os 
canadianos têm sérias preocupações com 
as políticas de imigração e refugiados.

Os canadianos estão alarmados

com as nossas políticas
de imigração? 

Peter Ferreira
Opinião

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

Agora com um escritório 
em Hamilton para melhor 
servir a comunidade
Contacte-nos para uma consulta
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Jason G. Ferreira 
B. Comm. RCIC

50 Caledonia Park Road  416-652-0416 

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

As uvas JÁ CHEGARAM
as melhores uvas da California e do CanadÁ 
com mostos de primeira qualidade totalmente garatindos

MACEDO
WINE GRAPE JUICE LTD.

ABRIMOS BREVEMENTE NOVA ADEGA MACEDO WINERY & FERMENT ON PREMISE
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Várias organizações não-governamen-
tais de ambiente dão parecer negativo 
ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
para o novo aeroporto no Montijo, consi-
derando que existe uma “pressão políti-
ca inaceitável” para a execução da obra.

“As organizações não-governamen-
tais (ONG) de ambiente GEOTA, LPN, 
FAPAS, SPEA e A Rocha dão parecer 

negativo ao projeto do aeroporto do Mon-
tijo e respetivo Estudo de Impacte Ambien-
tal, considerando que este falha em todas 
as vertentes relacionadas com a avaliação 
de impactes, a mitigação e as medidas 
compensatórias”, referem num comuni-

cado conjunto, no dia em que terminou a 
consulta pública.

No documento, estas associações am-
bientalistas consideram que o EIA está em 
desconformidade com “diretivas euro-
peias, legislação nacional e compromissos 
assumidos pelo Estado português perante 
tratados internacionais”, no que diz res-
peito à conservação do património natural 
e ao desenvolvimento sustentável.

O local apontando para a construção do 
novo aeroporto é a Base Aérea n.º 6, que se 
situa entre o Montijo e Alcochete, no distri-
to de Setúbal.

As organizações ambientais apresentam 

diversas falhas ao documento, consideran-
do que não demonstra que esta seja a única 
solução, além de que “não avalia os impac-
tos na qualidade de vida e na saúde pública 
das populações que vivem nas áreas que 
passarão a ser sobrevoadas por aeronaves”.

No comunicado conjunto, é ainda referido 
que o EIA desconsidera “habitats e espécies 
prioritários, bem como áreas protegidas”, 
acrescentando que “não pondera suficien-
temente” os riscos de colisão com aves.

As organizações frisam que o estudo fa-
lha ao propor “medidas de mitigação e 
compensação de impactes que não o são 
efetivamente, pois não são proporcionais 
aos impactos do projeto”, lembrando que a 
zona proposta de implementação do aero-
porto está “na região de maior risco sísmi-
co e de ‘tsunami’ do país”.

“Este Estudo de Impacto Ambiental, nas 
suas fragilidades, vem no seguimento de 
uma falha com origens mais profundas: 
considerar projetos desta natureza sem 
uma Avaliação Ambiental Estratégica é de 
uma irresponsabilidade que nos dias de 
hoje não se pode aceitar”, salientam, de-
fendendo que sejam estudadas e compara-
das todas as alternativas possíveis.

As ONG destacam que, além das falhas, o 
EIA “não apresenta argumentos que expli-
quem em que medida este projeto irá res-
ponder a necessidades nacionais”.

As organizações consideram ainda que 
existiu uma “pressão política” para a cons-
trução do novo aeroporto no Montijo.

“A pressão política exercida publica-
mente para a execução da obra Aeroporto 
do Montijo e Respetivas Acessibilidades 
é inaceitável, colocando em causa todo o 
processo de avaliação ambiental, incluindo 
a participação pública justa e informada. A 
assinatura do Acordo entre o Governo de 
Portugal e ANA [Aeroportos de Portugal] 
para a construção do novo aeroporto do 
Montijo, ainda antes da elaboração do Es-
tudo de Impacte Ambiental e do parecer da 
Comissão de Avaliação, é uma forma de in-
gerência política em processos de avaliação 
ambiental que consideramos inaceitável 
num Estado de direito”, conclui.

Comissão de utentes quer parecer “des-
favorável”

A Comissão de Utentes dos Serviços Pú-
blicos do Barreiro (CUSP) considerou tam-
bém que o Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do novo aeroporto do Montijo “não 
tem a devida fundamentação” e que o pa-
recer emitido deve ser “desfavorável”.

Em comunicado, a comissão indicou que 
tem “as maiores reservas e preocupações” 
em relação ao documento que estuda a lo-
calização do novo aeroporto na Base Aérea 
n.º 6, no Montijo (Setúbal), sobretudo pela 
forma como trata as questões sobre o ruído, 
emissão de gases e segurança das popula-
ções, não equacionando “os aspetos e perigos 
que estes constituem para a saúde humana”.

“O ruído é uma situação que o estudo 
não consegue ocultar ao afirmar que se tem 
de insonorizar casas, escolas e creches e, 
acrescentamos nós, lares, centros de saúde 
e o hospital. Já quanto à emissão de gases 
e aos seus efeitos na saúde, o estudo tenta 
ocultar o seu caráter nocivo para a saúde 
humana apesar dos estudos científicos in-
ternacionais o referirem abundantemen-
te”, frisou.

A consulta pública do EIA do novo ae-
roporto no Montijo terminou esta quinta-
-feira (19), tendo a Câmara da Moita (PCP) 
dado parecer negativo, enquanto os muni-
cípios do Barreiro e Montijo (ambos lide-
rados pelo PS) aprovaram a construção da 
nova infraestrutura naquele local.

O Estudo de Impacte Ambiental, que foi 
divulgado em julho e esteve em consul-
ta pública até esta quinta-feira (19), tem 
apontado diversas ameaças para a avifauna 
e efeitos negativos sobre a saúde da popu-
lação por causa do ruído, o que se fará sen-
tir, sobretudo, “nos recetores sensíveis lo-
calizados no concelho da Moita e Barreiro”.

No passado dia 10, o presidente da Agên-
cia Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno 
Lacasta, disse no parlamento já ter “toda a 
informação necessária” para a avaliação do 
EIA, com mais de 1.000 contribuições dire-
tas, adiantando que a decisão será conheci-
da no final de outubro.

JN/MS

Aeroporto

Organizações ambientais dão parecer 
negativo a novo aeroporto no Montijo
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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

New & Used 
ebikes

mobility scooters

363 Barton street east, Hamilton
(289) 389-4000
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“É o ocaso da vida, mas é um ocaso 
magnífico”. Jorge Sampaio, homena-
geado esta quarta-feira (18) por ocasião 
dos seus 80 anos, mostrou ser um ho-
mem realizado com tudo o que fez.

O antigo presidente da República ce-
lebrou o aniversário na sede do PS, 
no Largo do Rato, em Lisboa, onde 

chegou de braço dado com a mulher, Ma-
ria José Ritta, e pôde contar com a presença 
de António Costa, de vários membros do 
Governo e, ainda, de inúmeros históricos 
socialistas, entre os quais Manuel Alegre e 
Vera Jardim. As debilidades físicas de Sam-
paio foram evidentes, mas contrastaram 
com a lucidez do discurso que preparou, 
sem conseguir travar a emoção.

Falando da “grande complexidade dos 
nossos tempos”, Jorge Sampaio lembrou 
que “está tudo em jogo” a nível económico, 
político e social, mostrando-se apreensivo 
quanto “à forma como o capitalismo finan-
ceiro vai tratar das crises”. O antigo chefe 
de Estado considerou também ser impera-
tivo “descobrir novas formas de agir e saber 
mobilizar os que têm de ser mobilizados”, e 
instou as atuais gerações de militantes do 
PS a trazerem “novos grupos” para “a luta 
pela democracia e pela liberdade”, como 
forma de “vigilância” sobre “certo tipo de 
paradigmas que se estão a formar”.

Já António Costa, atual líder do PS, quis 
prestar homenagem “a um dos mais ilus-
tres militantes do PS” e a um homem que, 
mesmo “depois de já ter tido uma longa 

carreira política”, continua a ser “um mi-
litante pela defesa dos direitos do Homem, 
da Democracia e da Liberdade”. Tratando 
Sampaio pelo primeiro nome, o primeiro-
-ministro referia-se ao facto de Sampaio 
ter fundado e manter a Plataforma Global 
para Estudantes Sírios, que ajuda jovens de 
vários países do Médio Oriente a fugirem 
à guerra e a virem estudar para Portugal, 
elogiando-o por continuar a sentir “intran-
quilidade” quando “tinha todo o direito de 
já estar a gozar a tranquilidade da vida”.

O primeiro discurso da cerimónia, bas-
tante emotiva, coube, precisamente, a um 
desses mais de 300 estudantes que Sampaio 
já ajudou. Tamin, jovem refugiado a estu-
dar em Portugal devido ao apoio da asso-
ciação, agradeceu em bom português ao 
antigo presidente por lhe ter salvo a vida, 
momentos antes de a sua filha entregar um 
ramo de flores ao aniversariante.

Num dia em que voltou a estar no centro 
das atenções, Jorge Sampaio revelou que a 
cerimónia dos seus 80 anos não foi agenda-
da para o Largo do Rato ao acaso, mas sim 
devido aos muitos sucessos e desgostos que 
ali viveu. O antigo chefe de Estado não ter-
minaria a aparição pública sem que alguma 
emoção lhe assomasse à voz, fazendo assim 
recordar alguns episódios da sua presidên-
cia e cumprindo, portanto, aquilo que tinha 
previsto no momento em que tomou a pa-
lavra: “não costumo conseguir fazer este 
tipo de coisas sem chorar um pouco”.

JN/MS

No “ocaso da vida”, Sampaio
deixa alertas às novas gerações

80 anos

Caras mais novas são aposta dos parti-
dos em lugares elegíveis ou com hipóte-
ses de entrarem se número de eleitos for 
reforçado. Pretendem colocar na agen-
da causas que movem a sua geração.

O Parlamento precisa de mais deputa-
dos jovens para que as novas gera-
ções sejam levadas a sério e não con-

tinuem a afastar-se da vida política. Este é 
o contributo que os candidatos mais novos, 
em lugar elegível ou na “pole position” se 
o partido sair reforçado, acreditam po-
der dar, com a promessa de que não serão 
iguais aos outros políticos.

Combate à precariedade, seja no trabalho 
ou na habitação, luta contra a corrupção, 
emergência climática, educação e proteção 
animal são algumas bandeiras.

Rafael Pinto, de 23 anos e primeiro can-
didato do PAN por Braga, nota que “os jo-
vens não se sentem representados pelos 
políticos atuais”. Em primeiro lugar, “te-
mos poucos políticos jovens”, justificou ao 
JN. Depois, “os nossos políticos não têm 
ouvido ou acompanhado as ideologias” que 
os movem e “nem sequer sabem falar para 
os mais novos”.

Reforma do ensino

Espera “mudar isso”, desde logo com “a 
comunicação totalmente transparente” da 
sua atividade, como diz já fazer nas redes 
sociais. Depois, quer defender causas como 
ambiente e educação, recordando que “há 
muitos anos os jovens pedem uma reforma do 
sistema de ensino mas os governos não ou-
vem”. Saúde, luta contra corrupção e direitos 
dos animais são as outras causas que destaca.

Para Miguel Costa Matos, de 25 anos e 
20.º do PS por Lisboa (elegeu 18 em 2015), 
“se queremos mais participação jovem, o 
Parlamento precisa de protagonistas jovens 
para dar voz e colocar na agenda as causas” 
da sua geração. “Quero ser uma dessas vo-
zes. Uma voz progressista, ecologista e de 
esquerda”, disse ao JN. A “prioridade máxi-
ma” é “enfrentar a emergência climática”.

Em segundo, refere o combate “sem 
tréguas à precariedade e à desigualdade”. 
Aqui, urge “assegurar o direito à habita-
ção para todos e prosseguir um caminho 
de trabalho com melhores salários”. Criar 
condições para Portugal convergir com a 
Europa e liderar a 4.ª revolução industrial 
são outros desafios.

Geração precária

Fabian Figueiredo, sétimo do BE por Lis-
boa, de 30 anos, faz parte “de uma geração 
marcada pela precariedade” em quase to-
dos os aspetos da vida, “dos contratos de 
trabalho aos de arrendamento”. “É intole-
rável que a geração mais formada de sempre 
enfrente mais dificuldades no emprego e na 

vida do que os seus pais. Em vez de regra en-
tre os jovens, a precariedade laboral tem de 
passar a ser história”, defendeu ao JN.

Do mesmo modo, “em vez de absorver 
mais de metade do salário, precisamos de 
rendas a preços acessíveis”. E, “em vez de 
esticar criativamente a mesada ou o salário, 
precisamos de acabar com as propinas no 
Ensino Superior e democratizar a sua fre-
quência”, diz Fabian. “Responder à emer-
gência climática e preparar o país para a re-
volução tecnológica” são outras prioridades.

Já a estreia de Sebastião Bugalho, de 23 
anos, é como sexto pelo CDS em Lisboa. 
Nota que a abstenção não se inverte numa 
eleição, mas “2019 tem de ser um ponto de 
partida”. Além disso, “temos de devolver 
dignidade ao nosso Estado” e “recupe-
rar credibilidade aos olhos dos cidadãos”. 
“Depois de Tancos, Borba e Pedrógão, é 
preciso mostrar que os governantes e re-
presentantes dos portugueses estão cá” 
para “os proteger”, não “para ver quem 
tem mais culpa do que acontece”, defende.

Entre as causas pelas quais se vai ba-
ter, está “promover um capitalismo que 
não dependa dos dinheiros públicos ou da 
proximidade ao poder. Um empreendedo-
rismo mais livre. Que crie as suas oportu-
nidades em vez de ir à procura delas num 
facilitismo estatista”. Diz também ser 
“preciso apresentar soluções que olhem 
para o território de forma integrada”.

“Politiquice”

Hugo Carvalho, de 29 anos, aceitou o de-
safio de ser cabeça de lista do PSD no Por-
to porque “as pessoas exigem dos partidos 
uma nova forma de representação”. Quer 
levar para o Parlamento a sua visão “de 
ativista”. Crê “que a política e o país só se 
fazem com participação de todas as pes-
soas”. Mas “falta demasiadas vezes o ponto 
de vista das pessoas comuns”. A “política 
cidadã perde espaço para a politiquice”, 
lamentou, “farto da forma de fazer política 
que coloca sempre uns contra os outros”.

Já um “forte combate à corrupção é fun-
damental” para “devolver credibilidade à 
política”. E “um político não pode ser alguém 
preocupado em resolver os problemas das 
pessoas que têm o seu número de telefone”. 
O ex-escuteiro não deixa ainda de alertar 
para a “situação de emergência climática”.

Em segundo por Lisboa, a comunista Alma 
Rivera, de 27 anos, remete para o programa 
da CDU e destaca, por exemplo, o fim das 
propinas no Ensino Superior e a oferta de 
alojamento. Recorda a aprovação do plano 
extraordinário de alojamento temporário, 
proposto pelo PCP, que “agora exige inves-
timento de fundo na construção e conversão 
de edifícios públicos em residências”.

JN/MS

Jovens candidatos prometem
não ser como outros políticos

Política
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Um estudo do Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto (ISPUP), que 
teve por base o Inquérito Alimentar Na-
cional e de Atividade Física, concluiu que 
as crianças e os adolescentes são quem 
mais consome açúcar em Portugal.

O estudo, recentemente publicado 
na revista “Public Health Nutri-
tion”, analisou dados de 5811 pes-

soas, com idades entre os três meses e 84 
anos, relativos ao consumo de açúcares e 
que foram recolhidos, entre 2015 e 2016, 
no âmbito do Inquérito Alimentar Nacio-
nal e de Atividade Física.

“O nosso objetivo foi caracterizar o con-
sumo de açúcar na população portuguesa e, 
além de caracterizar, perceber quais eram 
os alimentos que contribuíam para esse 
consumo”, disse à Lusa, Ana Rita Marinho, 
autora do estudo e investigadora do ISPUP.

Desta forma, a investigação analisou o con-
sumo total de açúcares e o consumo diário de 
açúcares livres [açúcar que é adicionado aos 
alimentos pelos consumidores ou indústria e 
o açúcar que está presente no mel, xaropes, 
concentrados e sumos de fruta].

“Tem havido um foco muito grande nos 
açúcares livres, porque a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) reforçou e colocou va-
lores limite de consumo de açúcares livres 
mais reduzidos”, disse, adiantando que a 
recomendação da OMS defende uma inges-
tão inferior a 10% do valor energético diário.

Segundo a investigadora, os grupos que 

apresentaram uma “menor adesão” a esta 
recomendação da OMS foram as crianças 
e os adolescentes, sendo que os refrige-
rantes, iogurtes, cereais e doces foram os 
alimentos que mais contribuíram para o 
elevado consumo.

“Verificou-se que os portugueses conso-
mem em média 84 gramas de açúcares to-
tais por dia e 35 gramas de açúcares livres, 
sendo o consumo superior em crianças, dos 
5 aos 9 anos, que consomem 50 gramas por 
dia de açúcares livres, e em adolescentes, 
dos 10 aos 17 anos, que consomem 53 gra-
mas por dia de açúcares livres”, garantiu.

Por sua vez, os indivíduos com mais de 
65 anos foram os que apresentaram “uma 
maior adesão a esta recomendação”, e con-
sequentemente, “melhores consumos”.

Para Ana Rita Marinho, este estudo, ao 
caracterizar o consumo de açúcar por gru-
pos etários e os alimentos que motivam esse 
consumo, pode ser um “bom instrumento 
para definir estratégias de saúde pública”.

“O estudo permite que do ponto de vista 
dos profissionais de saúde, decisores polí-
ticos e científicos ver o que pode ser feito 
junto destes grupos para diminuir o seu 
consumo”, concluiu.

À Lusa, a investigadora adiantou que o 
objetivo da equipa do ISPUP passa agora 
por perceber se estes consumos podem 
estar relacionados com potenciais proble-
mas de saúde.

JN/MS
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O Museu da Língua Portuguesa, inau-
gurado em 2006 na megametrópole 
brasileira de São Paulo, a maior ci-
dade lusófona do mundo, assume-se 
desde a primeira década do séc. XXI 
como a casa comum da vasta comu-
nidade formada por todos os povos e 
nações que compartilham a cultura e 
a língua de Camões.

Desde a sua origem, o único Museu 
de Língua Portuguesa do mundo 
tem como missão e objetivos valo-

rizar a diversidade da língua portuguesa, 
celebrá-la como elemento fundamental 
e fundador da cultura e aproximá-la dos 
falantes do idioma em todo o mundo. 

Um idioma que é atualmente dos mais 
falados à escala planetária, abrangendo a 
língua oficial de Portugal, Brasil, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, e que 
desde 2010 foi sancionado como a terceira 
língua oficial da Guiné Equatorial. Como 
destacam os organizadores da obra “A 
Língua Portuguesa no Mundo - Passado, 
Presente e Futuro”, a língua de Camões 

ocupa hodiernamente um dos lugares ci-
meiros na lista dos idiomas que ostentam 
uma dimensão mundial, assim como um 
incomensurável potencial de expansão.

As singulares características linguís-
tico-culturais e a diversidade dos pú-
blicos-alvo do Museu de Língua Portu-
guesa, que praticamente numa década 
recebeu cerca de quatro milhões visi-
tantes, sofreram um duro revés no oca-
so do ano de 2015, quando um incêndio 
de grandes proporções atingiu o edifício 
do espaço museológico situado no com-
plexo da Estação da Luz. 

No entanto, a enorme onda de solida-
riedade que se gerou a nível mundial, e 
em particular lusófona, tem permitido 
desde a fatídica data encetar um pro-
cesso sustentado de reconstrução, que 
está a procurar contribuir decisivamen-
te para o alargamento do estudo, pre-
servação, valorização e divulgação da 
cultura e língua portuguesa.

Estimando a reabertura do Museu de 
Língua Portuguesa no próximo ano, os 
responsáveis da sua reconstrução, de 
acordo com recentes declarações pú-
blicas, asseguram que o espaço mu-
seológico será modernizado com várias 
novidades tecnológicas e interativas, 
mantendo simultaneamente a sala de 
exposições temporárias e a icónica Pra-
ça da Língua e o Auditório.

Daniel Bastos
Opinião

As vivências
Museu da Língua Portuguesa, 
a Casa Comum da Lusofonia 

Crianças e adolescentes são quem 
mais consome açúcar em Portugal

Saúde
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Não vi, nem ouvi, em direto. Li e ouvi os 
comentários dos entendidos na matéria 
após o debate ter terminado. Não sou 
político nem a favor de quem é agarrado 
ao poder seja do que for, muito menos 
na política porque o muito tempo desen-
volve pessoas com vícios e que não tra-
zem nada de melhor para o país. Sempre 
ouvi dizer que férias não se comparam a 
trabalho, isto é, quando se vai de férias é 
tudo uma maravilha, todos nos abraçam, 
andamos sempre rodeados de muita 
gente etc., o que não acontece quando 
se decide regressar. As coisas mudam 
radicalmente. Não se pode confundir fé-
rias com trabalho.

O mesmo se aplica na política: não 
confundam campanha com man-
dato. As coisas são totalmente di-

ferentes. Durante a campanha promete-se 
tudo, mesmo sabendo que não é possível. 

Tal promessa nunca vai sair da gaveta, mas 
a maioria acredita e vai a correr colocar a 
cruz mediante o que lhe prometeram, en-
ganados. Só se é enganado uma vez, na se-
gunda só cai quem quer. 

Neste mandato a governação foi péssima, 
deu-se com uma mão e retirou-se com as 
duas, mas ninguém deita sentido a isso. Este 
governo foi o governo da família que até sus-
pendeu o programa Sexta às 9 porque estava 
a incomodar os tais familiares do Antonio 
Costa: apresentaram a árvore da família nes-
se mesmo programa e ele ficou preocupado. 
Daquele programa algo mais se esperava, 
mas ninguém vê isso. Até colocaram a pri-
ma do António Costa como moderadora do 
debate entre Rui Rio e António Costa, mas 
mesmo assim o Costa perdeu. Perdeu e no-
tou-se na cara que estava desejoso que o de-
bate terminasse. Este debate foi visto por 2,7 
milhões de pessoas, transmitido em simultâ-
neo pelos três canais (RTP, SIC e TVI), mas 
será que serviu para a mudança? 

Claro que não. Ninguém se preocupa com 
a situação e era agora que se devia refletir e 
decidir como votar. A mudança é saudável. 
Nunca fui a favor de repetição de mandatos. 
É preciso sangue novo para algo mudar e o 

país precisa de mudar. O Costa vem de uma 
formação com vícios e continua. Basta ver 
a equipa. E vamos a caminho de uma nova 
bancarrota se nada for feito a curto prazo. 
Durante o debate, a determinada altura, 
falava-se da produção do Serviço Nacional 
de Saúde e Rui Rio provou aos que tinham 
dúvidas que tem um conhecimento sobre os 
principais assuntos do Estado e mostrou ter 
um programa para o país (precisava de mais 
tempo e mais agressividade da parte de Cos-
ta). António Costa deixou falar e não se alar-
gou muito. Será que foi bom? Evitava res-
ponder, parecia que queria o debate morno 
e evitou entrar em fervura. Já Rui Rio entrou 
no debate e demonstrou as suas capacidades 
como bem o sabe fazer e, sobre as contas, 
mostrou os sinais de alerta no défice. Esteve 
excelente quando salientou a pesada carga 
fiscal, a mais alta de sempre. António Costa, 
sem mostrar os dentes, respondeu que muita 
coisa melhorou, mas Rio tinha a lição bem 
estudada e mostrou como este governo deu 
com uma mão e retirou com as duas. 

É triste, mas o nosso país já importou mais 
do que exportou e isso faz crescer a dívida, 
mas ninguém vê isso. Devíamos questionar 
por que razão, nos últimos três a quatro anos, 

mais de 350 mil pessoas emigraram. Devía-
mos questionar porque é que a nova geração 
não acredita nos políticos. Devíamos ques-
tionar porque é que a Justiça não funciona. 
Só mesmo em Portugal. É por estas e outras 
que as pessoas cada vez mais ficam em casa, 
não acreditam na forma como se formam 
governos em Portugal e este governo não é 
exemplo para ninguém. 

Parabéns ao Rui Rio pela escolha dos 
membros para as listas - muita juventude a 
encabeçar listas - e parabéns ao Rui Rio pela 
forma como se apresentou no debate e mos-
trou que é um senhor e sabe controlar-se de-
baixo de muita pressão.

O debate entre os dois não servirá para 
melhorar a imagem de nenhum, no meu en-
tender. Servirá para que a política venha a 
reavivar-se. Se os jovens ouviram, tiveram 
a oportunidade de sentir que podem ingres-
sar na política, porque há um bom líder que 
confia na juventude - chama-se Rui Rio. 

Se ainda não votou decida-se e vote bem, 
vote para a mudança. 

Pelo menos, devemos evitar uma maioria 
seja de quem for, por isso mesmo tem que 
votar. 

Campanha não é mandato.
Não confundam férias com trabalho.

Augusto Bandeira
Opinião

Que se admirem os meus habituais lei-
tores mas, talvez um pouco cansado 
de falar dos nossos episódios diários, 
das preocupações do nosso quotidia-
no político, social e económico, da ter-
ra que pisamos e dos que nos pisam, 
hoje decidi pensar sobre o espirito que 
nos anima, para além daquilo que fus-
tiga a realidade material da nossa vida.

Vou falar de um sentimento, mas 
não um sentimento qualquer. 
Aquele que mais dificilmente se 

pode definir e caracterizar em toda a li-
teratura que li e o mais fácil de encontrar 
em toda a gente que vi!

E porque a disparidade de opiniões 
acerca do tema e a sua permanente uti-
lização é tão profusamente evocada ao 
longo dos séculos da humanidade e das 
suas emoções, vou apenas falar do que 
sinto e penso sobre as dimensões deste 
assunto e igualmente socorrer-me ape-
nas dos sentimentos que me ocorrem, 
quando penso nele: o amor!

Como não vou construir aqui uma tese 
nem sequer uma síntese de tudo o que já 
foi acertadamente dito sobre esta ines-
gotável matéria e para a qual me sinto 
intelectualmente limitado, abordarei 

apenas e levemente alguns aspetos e 
considerações que a observação da vida 
me demonstrou.

O amor é algo tão vasto e indiscritível 
que pode ser utilizado para configurar os 
sentimentos que se produzem por gostar 
de alguém; um conjunto de pessoas; um 
objeto; uma missão; uma ideia; uma pai-
sagem; um animal; um momento da vida; 
algo transcendental; apenas de si próprio 
ou ainda de um amplo e diversificado le-
que de realidades materiais ou virtuais.

Excluindo uma grande parte de ena-
moramentos contextuais ou de gostos 
pontuais e centrando-me somente no que 
aproxima dois seres humanos que se afir-
mam amar entre si, sou conduzido a ex-
cluir ou estabelecer algumas reservas sobre 
a utilização de algumas antinomias que, 
comummente consideradas como parte 
essencial do amor são, para mim e ape-
nas, alguns elementos complementares da 
atração química que seduz as pessoas. 

Um desses sentimentos é a paixão! 
A paixão, entendida como um fascínio 
arrebatador por outrem, da sua depen-
dência física e espiritual a alguém e da 
sua submissão ao desejo de o possuir, 
integrando-o nas suas próprias expec-
tativas, é um sentimento que ocorre não 
raras vezes entre as pessoas e um forte 
indicador do seu desejo. No entanto, e 
salvo raras exceções, não é um elemento 
definidor da longevidade do amor, antes 
um fator de ocasional desejo.

O interesse sexual entre duas pes-
soas, que afirmam amar-se, é um dos 

elementos estruturais do acasalamento, 
sem que apenas a sua existência permi-
ta qualificar o sexo como a raiz de um 
entendimento amoroso sólido e perma-
nente. Abstraindo a sua função repro-
dutora, que não é exclusiva do desejo 
sexual, a líbido humana é um complexo 
sistema de atração física condiciona-
da pelos sentidos que, sem um forte e 
censório impedimento, promovido pela 
moral pública vigente e adotada pelos 
sujeitos, pode conduzir à diminuição ou 
dissolução do amor entre eles. Assim, a 
satisfação sexual de um casal, embora 
importante para o seu relacionamento 
amoroso, mas não sendo isenta de im-
pedimentos, adaptações temporais ou 
riscos de perda dessa atração sensorial, 
não é o pilar fundamental do amor, pela 
sua condição efémera e dependente dos 
estímulos sensitivos.

Na construção do amor intercedem 
múltiplos fatores que, aparentemente 
auxiliares da sua edificação, podem tor-
nar-se fundamentais para a sua existên-
cia e durabilidade.

A amizade, os interesses comuns, o 
companheirismo, o afeto relacional, a 
honestidade entre si, o respeito recí-
proco, a partilha de responsabilidades 
comuns e a aceitação das naturais dife-
renças, não incompatíveis com o senti-
do da vida do casal, associados de forma 
substantiva à importância temporal das 
atrações físicas, são elementos extre-
mamente significativos na existência 
e sobrevivência do amor que une duas 

pessoas que, em determinada fase da sua 
vida, se predestinaram a uma longa vi-
vência em comum.

Não sendo algo inalterável, pela pró-
pria transformação da personalidade e 
desejos dos sujeitos ao longo da vida e 
pelas condicionantes sociais e espirituais 
que os afetam em permanência, o amor 
pode no entanto sobreviver e rejuvenes-
cer com mais intensidade e robustez, se 
as premissas reconhecidamente posi-
tivas, contidas no parágrafo anterior, 
forem assumidas plena e convictamen-
te pelos atores de uma união desejavel-
mente feliz.

Amar é festejar a vida na sua plenitu-
de e atravessa todas as idades e extratos 
sociais. É uma faculdade que nos faz fe-
liz, mesmo que e por vezes, encerre dor 
e tristeza pelas incompreensões, inse-
guranças e desajustamentos da natureza 
humana.

Desistir da capacidade de amar é su-
jeitar-se à amputação de uma das nossas 
maiores virtudes e fechar as portas do 
nosso espírito à descoberta da merecida 
felicidade da nossa existência.

Independentemente das regras ou 
disposições de “como bem amar”, que 
este pequeno texto possa querer sim-
plificar, o amor não se faz por obriga-
ções, nem por dispositivos previamen-
te estabelecidos. Ele acontece! Apenas 
é essencial retirar-lhe os obstáculos 
que possam condicioná-lo.

Amem-se e sejam felizes!

Luís Barreira
Opinião

Falando um pouco de… amor!
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Dezenas de professores precários ma-
nifestaram-se, na segunda-feira (16), em 
Ponta Delgada, pela estabilidade labo-
ral, reclamando o cumprimento da lei e 
uma “resposta às verdadeiras e perma-
nentes necessidades do sistema educa-
tivo regional”.

Eram cerca de três dezenas os profes-
sores precários que se juntaram jun-
to ao Palácio de Santana, em Ponta 

Delgada, para fazerem chegar ao executivo 
regional uma carta em que afirmam que 
a “estabilidade é possível com o cumpri-
mento da lei e com uma resposta às ver-
dadeiras e permanentes necessidades do 
sistema educativo regional”.

A par da ação que se realizou na ilha da 
São Miguel, foram, também, agendadas 
concentrações em Angra do Heroísmo, na 
ilha Terceira, e na cidade da Horta, no Faial.

No documento entregue esta segunda-
-feira (16), que teve o contributo de do-
centes de todas as ilhas, é mencionado que 
“há escolas que contratam sucessivamente 
docentes para um grupo disciplinar, não se 
verificando a abertura de vagas para suprir, 
de facto, estas necessidades”.

Os professores apontam, ainda, que “as 
turmas são numerosas”, “os alunos não 
têm apoio individualizado” e que “os pro-
fessores de educação especial são substituí-
dos por professores de apoio educativo nas 
diferentes disciplinas”.

Deste último ponto é exemplo Vera Al-
meida, educadora de infância, que, este 
ano, foi colocada numa vaga para educação 
especial, apesar de não ter formação para 
isso.

A docente considera que há necessida-
des por suprir na região: “Se estamos a ser 
constantemente contratados, é porque há 
necessidades reais no nosso sistema educa-

tivo, daí a nossa luta”.
Natália Silva, organizadora do movi-

mento promovido pelos “Professores qua-
lificados, disponíveis e desempregados”, é 
educadora de infância há 14 anos e há três 
que não fica colocada na primeira fase. 
Acredita que este problema afeta não só os 
professores, mas também os alunos: “Pedi-
mos estabilidade para nós e para as escolas. 
Todos os anos conhecemos turmas dife-
rentes, todos os anos deixamos os nossos 
alunos. As crianças habituam-se ao nosso 
sistema de ensino e todos os anos temos de 
mudar o sistema”, afirmou.

Há 10 anos que Sílvia Chantre e o mari-
do, ambos professores do 1.º ciclo, vieram 
do continente, para lecionar nos Açores, 
tendo já sido colocados em várias ilhas.

Volvida uma década, procuram “aquilo 
que todos almejam – estabilidade”, garan-
te Sílvia. Querem “estar perto da família, 
da pouca família que está cá”, esclarece, 
acrescentando que “pagar duas casas não é 
fácil”, por isso, atualmente, só se candida-
tam a escolas em São Miguel.

No entanto, sublinha que já aconteceu 
ficarem colocados em ilhas diferentes. Já 
perdeu a conta às escolas em que ensinou e 
lembra que “basta fazer substituições tem-
porárias e, num ano, pode-se andar em va-
riadíssimas escolas”.

Ricardo Batista, presidente do Sindicato 
Democrático, juntou-se aos organizadores 
da manifestação, porque o sindicato que 
dirige “já há muitos anos que reivindica 
contra a questão da contratação sucessiva 
e a precariedade laboral” e acredita que “é 
tempo de o Governo Regional dos Açores 
começar a olhar para estes professores e 
para a forma como faz a colocação e para 
a realidade das necessidades permanentes 
das escolas”.

JE/MS

Professores precários dos Açores 
manifestaram-se pela estabilidade laboral

“Os estudantes do 3.º ciclo do ensino 
básico, do ensino secundário/profissio-
nal, entre os 12 e os 23 anos, vão poder 
decidir o que querem melhorar na sua 
escola e concelho em geral.

Para isso, precisam de ter uma ideia 
válida, que cumpra o estipulado nas 
normas de participação, e, claro, 

conseguirem os votos dos colegas, caso 
passe a projeto.

Trata-se de um processo democrático que 
acontece nesta escola e na escola profissio-
nal e no qual é importante que cada um de 
vós participe”, afirmou José Leonardo Silva, 
presidente da Câmara Municipal da Horta 
no arranque do ano letivo na Escola Secun-
dária Manuel de Arriaga.

Este é um mecanismo que pretende esti-
mular a participação democrática dos estu-

dantes, valorizando as suas opiniões e a sua 
capacidade argumentativa, de reflexão e de 
mobilização coletiva, assim como o conhe-
cimento prático de alguns mecanismos bá-
sicos da vida democrática.

“Enquanto Cidade Educadora, a cidade da 
Horta tem a responsabilidade de promover 
medidas que fomentem boas práticas en-
quanto cidadãos e é isso que vamos conti-
nuar a fazer”, afirmou o presidente da CMH 
que desafiou os jovens a apresentarem as 
suas ideias.

O presidente da Câmara realçou ainda 
o trabalho que tem sido feito no sentido de 
valorizar a educação e o trabalho que os alu-
nos desenvolvem nas escolas, bem como as 
diversas parcerias que a CMH tem estabele-
cido com a ESMA, desde o projeto “Autarca 
por um dia”, aos “Encontros Filosóficos”.
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José Leonardo Silva
desafia os jovens a participar no
Orçamento Participativo Escolar

O Secretário Regional Adjunto da Presi-
dência para as Relações Externas mani-
festou esta semana “grande satisfação” 
com a forma como decorreram os en-
contros que manteve esta semana com 
eurodeputados e diversas entidades, em 
Bruxelas e em Estrasburgo.

“Em particular em relação aos eurode-
putados, temos a nítida sensação de 
que se desenha, efetivamente, de uma 

maneira robusta, um alargado espaço de 
compreensão dos Açores e de cooperação 
com os Açores”, afirmou Rui Bettencourt.

“Pela compreensão dos Açores, pela dis-
ponibilidade dos eurodeputados que en-
contrei e que são atores chave da defesa dos 
Açores no Parlamento Europeu, em par-
ticular neste quadro financeiro plurianual 
2021-2027 e ainda pelo desejo expresso que 
os deputados manifestaram em trabalharem 
connosco, em conjunto, acho que estes en-
contros que tive aqui, em Estrasburgo, no 
Parlamento Europeu, são extremamente 
relevantes e abrem uma nova era de rela-
cionamento entre o Governo dos Açores e o 
Parlamento Europeu” frisou o governante.

Para o titular da pasta das Relações Ex-
ternas, isto acontece num momento que é 
“fundamental” e em que se “dá início a um 
novo ciclo político das instituições comuni-
tárias e se decide qual será o quadro finan-
ceiro que irá ser desenhado para o desen-
volvimento da União Europeia na próxima 
década e para os Açores, em particular”.

Rui Bettencourt sublinhou que esta série 
de encontros “foi um primeiro passo muito 
importante, estabelecendo pontes para que 
se tenha um trabalho bastante profícuo no 
futuro”, frisando a atenção com que foi es-
cutado por todos, assim como a compreen-
são e a disponibilidade manifestada para 
trabalharem em conjunto.

O Secretário Regional realçou a “muito 
produtiva reunião” que teve com o presiden-
te da Comissão Parlamentar do Desenvolvi-
mento Regional, Younnos Omarjee, a quem 
transmitiu um convite do Presidente do Go-
verno para visitar os Açores e a quem expos 
a posição açoriana de não aceitação de cortes 
no próximo quadro financeiro e de não acei-
tação da redução da taxa de cofinanciamento 
comunitário de 85% para 70%.

Neste encontro, em que trocou impres-
sões sobre a situação dos Açores e a situação 
europeia, Rui Bettencourt reafirmou “a im-
portante necessidade para a União Europeia 
de considerar os Açores como uma enorme 
mais valia, pelo seu mar, pela sua posição 
geoestratégica e pelo forte desejo de estar no 
palco europeu”.

O governante encontrou-se ainda com a 
vice-presidente da Comissão Parlamentar 
do Orçamento, a eurodeputada Margarida 
Marques, e com o relator no Parlamen-
to Europeu do Quadro Financeiro 2021 – 
2027, o eurodeputado José Manuel Fernan-
des, bem como vários eurodeputados das 
Comissões das Pescas e Agricultura, com o 
objetivo de intensificar as relações institui-
ções do Governo dos Açores com o Parla-
mento Europeu.

Rui Bettencourt reuniu ainda, no Gabine-
te de Representação da Região Autónoma 
dos Açores em Bruxelas, com a Chefe de 
Unidade das Regiões Ultraperiféricas (RUP) 
da Comissão Europeia, Paula Gaspar, com 
quem fez um balanço da Estratégia para as 
RUP implementada em 2017, e com a Secre-
tária Geral da Conferência das Regiões Peri-
féricas Marítimas da Europa (CRPM), Eleni 
Marianou, com quem acertou a vinda aos 
Açores, no primeiro semestre de 2020, da 
Comissão das Ilhas.
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Rui Bettencourt destaca
“alargado espaço de compreensão” dos Açores
que se desenha no Parlamento Europeu
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O tribunal de Instância Central da Co-
marca da Madeira começou esta sema-
na o julgamento de uma rede de tráfico 
de haxixe, num processo em que são 
acusados 24 arguidos, cinco dos quais 
estão em prisão preventiva.

O alegado cabecilha tem 25 anos, fa-
zendo parte do grupo de acusados 
um ex-funcionário do CTT, uma 

família residente em Santo Amaro (bairro 
social do Funchal).

Tráfico de estupefacientes agravado é o 
crime em causa neste processo e as deten-
ções dos arguidos ocorreram a 18 de julho.

No banco dos réus estão 19 acusados, en-
tre os quais três mulheres, alguns também 
com pulseira eletrónica.

Em dois casos a audição aconteceu por 
videoconferência e dois outros arguidos fal-
taram, tendo sido determinada a separação 
do processo num dos casos e a emissão de 
mandados de captura no outro.

O processo envolve duas alegadas re-
des. Numa delas, descreve a acusação, um 
madeirense adquiria a droga no território 
continental, a baixos custos, e a outra era 
responsável pela distribuição do produto na 
região, sobretudo em dois bairros sociais da 
Madeira: o de Santo Amaro e o de Espírito 
Santo (Câmara de Lobos).

Durante a investigação, foram efetuadas 
cerca de 50 buscas domiciliárias e apreen-
didas seis encomendas com cerca de 300 
placas de canábis em postos dos correios nos 
concelhos de Machico e Funchal.

Uma das bases da investigação foi um 
conjunto de escutas telefónicas.

Os arguidos manifestaram o desejo de pres-
tar declarações, passando a audiência de jul-

gamento à fase da audição de depoimentos.
Contudo, o alegado cabecilha não quis 

“por agora” falar sobre as remessas de dro-
gas adquiridas e enviadas para a Madeira.

O coletivo é presidido pelo juiz Filipe 
Câmara, que resumiu a acusação decla-
rando, sobre os arguidos, que “todos se 
dedicavam ao tráfico”.

O magistrado mencionou que uma das ar-
guidas residentes no Bairro de Santo Amaro, 
que se encontra detida preventivamente, 
“tinha os filhos como colaboradores”.

“Não conheço ninguém desta rede exce-
tuando os meus vizinhos, o meu irmão e os 
meus filhos”, afirmou a arguida.

A mulher negou ter tido “contactos para 
introduzir droga na cadeia”, mas admitiu 
ter “vendido ‘bloom’” e referiu que os filhos 
“mantinham negócios independentes”.

A arguida ainda afirmou estar arrepen-
dida: “Foi uma tontice para pagar os car-
tões de crédito”.

Um dos filhos alegou que o constante na 
acusação “não corresponde à verdade” e 
está “há um ano e dois meses preso por um 
crime não cometido”.

O arguido confirmou que vendia ‘bloom’, 
mas sublinhou que a informação retirada 
das escutas telefónicas não está relacionada 
com compra ou venda de droga.

O tio deste arguido, que está a cumprir 
pena no âmbito de outro processo, tam-
bém negou que os sobrinhos ou a irmã lhe 
tenham alguma vez levado droga para o Es-
tabelecimento Prisional do Funchal.

Por seu lado, o ex-funcionário dos CTT con-
fessou ter “ido aos correios levantar quatro 
encomendas”, sabendo qual o seu conteúdo, e 
assumiu que era consumidor de ‘bloom’.
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Julgamento de tráfico de haxixe
com 24 arguidos começou
no Tribunal da Madeira

O líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, 
disse à Lusa que está com “boas expe-
tativas” para as eleições regionais da 
Madeira, no domingo (22), e admite que 
o partido poderá eleger um deputado 
para a Assembleia Legislativa.

“Tenho boas expetativas. Acho que o 
Aliança tem feito uma grande campa-
nha aqui na Madeira”, afirmou.

Pedro Santana Lopes falava à Lusa no 
Funchal, onde se encontra para apoiar a 
campanha eleitoral do partido, que tem 
Joaquim Sousa como cabeça de lista.

A lista do Aliança começou a ação de 
campanha no Mercado dos Lavradores, 
tendo Santana Lopes sido o alvo das aten-
ções com constantes pedidos de beijos, 
abraços e fotografias.

Depois foi a vez de uma volta pelo centro 
do Funchal, onde foram distribuidos lápis e 
panfletos, e o líder voltou a ser interpelado 
por várias pessoas.

Pelo caminho, o Aliança encontrou os 

candidatos do PAN – Pessoas, Animais e 
Natureza e do Chega, que estavam também 
a fazer campanha pelo centro do Funchal.

No final, Pedro Santana Lopes decidiu ir 
dar uma volta de autocarro para “conhecer 
melhor o ambiente”.

Sobre as eleições, o presidente do Alian-
ça disse que o ato eleitoral de domingo (22) 
“acaba, quase de certeza, com um ciclo, um 
ciclo de uma maioria absoluta monocolor”.

“E a votação é muito imprevisível. Como 
é que os madeirenses perante isto tudo vão 
reagir e distribuir os seus votos? Estudos 
apontam para a possibilidade de elegermos 
representação e é isso que espero que acon-
teça”, frisou.

Para o líder partidário, “a Madeira e a 
assembleia regional ganharão muito se ti-
verem uma pessoa com a qualidade do Joa-
quim Sousa”.

JM/MS

Santana lopes com “boas expetativas”
na eleição de um deputado na madeira

A candidatura da ilha do Porto Santo, na 
Madeira, à Rede Mundial de Reservas da 
Biosfera da Unesco, contemplando um 
total de 27.310 hectares de áreas prote-
gidas, foi entregue na terça-feira (17) na 
sede da organização, em Paris.

Num comunicado divulgado, o gabi-
nete do ministro do Ambiente e da 
Transição Energética sublinha que, 

“com mais de 2.110 espécies, algumas ex-
clusivas da ilha, ecossistemas, paisagens 
naturais e construídas, consideradas úni-
cas, a candidatura enquadra-se nas orien-
tações do Programa Man and the Biosphere 
(MaB) da Unesco, ao qual Portugal está as-
sociado desde 1981”.

A proposta de candidatura do Porto San-
to a Reserva da Biosfera da UNESCO - Or-
ganização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura, foi aprovada pelo 
Conselho do Governo Regional da Madeira, 

em 25 de julho passado.
Segundo a nota, Portugal contribui atual-

mente com um total de 11 Reservas da Bios-
fera (seis no continente, quatro nos Açores 
e uma na Madeira) três das quais estão lo-
calizadas em zonas transfronteiriças: Gerês/
Xurês, Meseta Ibérica e Tejo Internacional.

A aprovação da candidatura do Porto 
Santo representará, de acordo com a tu-
tela, “o reconhecimento da expressão e 
do trabalho das Reservas da Biosfera por-
tuguesas na Rede Mundial das Reservas da 
Biosfera da Unesco”.

De acordo com o Governo Regional da 
Madeira, a candidatura fundamenta-se 
“nas características muito peculiares da 
ilha, possuidora de ecossistemas bem pre-
servados e detentores de espécies de ex-
cecional interesse para a conservação da 
natureza e da biodiversidade, sendo reco-
nhecida pela diversidade e beleza das suas 
paisagens naturais e humanizadas”.

Destacam-se, acrescenta o executivo, 
“a imensidão da sua praia, a sua ruralidade 
e o seu povo”.

Para o governo, liderado pelo social-de-
mocrata Miguel Albuquerque, a candida-
tura visa afirmar a “ilha atlântica como um 
território diferenciado e pioneiro no âmbi-
to da sustentabilidade, com uma estratégia 
concertada de harmonização entre o de-
senvolvimento local e o respeito pela con-
servação da natureza e valorização do seu 
património e das suas gentes, contribuindo 
para a sua promoção económica e social”.
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Candidatura do Porto Santo
à reserva da Biosfera entregue à Unesco

O cabeça de lista do PNR às eleições 
regionais da Madeira, Álvaro Araújo, dis-
se esta semana que o atual modelo do 
Serviço Regional de Saúde (SRS) “está 
ultrapassado” e defendeu um sistema 
misto dirigido à opção do utente.

Numa ação de campanha no âmbito 
das eleições agendadas para domin-
go, que decorreu junto ao IASAÚ-

DE - Instituto de Administração da Saúde, 
onde os utentes se dirigem para operacio-
nalizar os reembolsos, o candidato do Par-
tido Nacional Renovador (PNR) criticou a 
demora no recebimento dos mesmos.

“O PNR vem cá [IASAÚDE] para falar da 
questão do modelo de saúde. Este modelo já 
está ultrapassado e já deu o que tinha a dar 
porque as pessoas continuam a descontar 
para ter saúde gratuita mas, depois, o que 
acontece é que o sistema público não con-
segue cobrir tanta afluência e as pessoas são 
obrigadas a irem para o privado”, disse na 
quarta-feira (18).

Continuando, explicou: “Depois vêm cá 
tentar receber algum do que pagaram e es-
tão cerca de sete a oito meses, atualmente, 
digamos, que é por tempo indeterminado e 
a única coisa que lhes dão é um documento 

a dizer que a despesa foi feita e, depois, é es-
perar até vir esse tal reembolso”.

“O que o PNR tem defendido é uma alte-
ração a este modelo em que o cidadão tra-
balhador continua a descontar para um sub-
sistema de Saúde e, quando ficasse doente, 
teria opção de escolha, no público ou no pri-
vado, e quem iria pagar essa despesa iria ser 
o subsistema de Saúde para o qual ele está a 
descontar”, referiu.

Para Álvaro Araújo, que é enfermeiro de 
profissão, este modelo “iria permitir ao cida-
dão trabalhador que está em lista de espera 
afluir ao sistema privado e ver a sua doença 
ser resolvida o mais precocemente possível”.

Segundo o candidato, isso permitira que o 
setor público tivesse uma menor afluência e 
“em três a quatro anos seria alcançado um 
equilíbrio entre o público e o privado”.

“O cidadão que não desconta, os desem-
pregados e os subsidio dependentes iriam 
continuar a ter a saúde gratuita no setor pú-
blico”, adiantou.

Nas regionais de 2015, o partido obteve 
1.052 votos (0,82%) e não conseguiu eleger 
qualquer representante para a Assembleia 
Legislativa da Madeira.
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PNR diz que sistema regional de saúde
“está ultrapassado”
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A Comissão Europeia (CE) recebeu “docu-
mentos” do Reino Unido, que serão discu-
tidos a nível técnico entre quinta e sexta-
-feira (18 e 19 de setembro), dia em que o 
negociador-chefe da União Europeia se irá 
encontrar com o ministro britânico para o 
Brexit, foi esta quinta-feira (19) anunciado.

“O que posso confirmar é que recebe-
mos documentos do Reino Unido e 
com base neles teremos, entre hoje e 

amanhã, discussões técnicas sobre aspetos 
relacionados com temas aduaneiros, pro-
dutos manufaturados, e regras sanitárias e 
fitossanitárias. As discussões terão também 
lugar a nível político, uma vez que Michel 
Barnier, o negociador-chefe comunitário, 
vai encontrar-se com o ministro do ‘Brexit’ 
amanhã”, precisou a porta-voz principal 
do executivo comunitário.

Mina Andreeva, que falava na conferência 
de imprensa diária da instituição em Bruxe-
las, escusou-se a tecer mais comentários so-
bre os documentos enviados pelo Governo 
britânico, liderado por Boris Johnson.

“São papéis e até podermos olhar para 
eles em detalhe não vou caracterizá-los 
mais do que como sendo papéis”, referiu.

Andreeva negou ainda as informações, 
veiculadas por vários meios de comunicação 
europeus, de que os 27 teriam estabelecido 
30 de setembro como prazo limite para que 
o Reino Unido apresente as suas “propostas 
alternativas” para desbloquear o impasse 
das negociações entre Bruxelas e Londres.

“Já li que [o prazo] eram 14, 13, 12 dias... 
O único que posso dizer é que cada dia con-
ta. Se não há datas precisas a ser mencio-
nadas, é porque não há um ‘deadline’”, 
esclareceu, apontando apenas o Conselho 

Europeu de 17 e 18 de outubro como “um 
marco” importante no processo da saída do 
Reino Unido da União Europeia, agendada 
para 31 de outubro.

A porta-voz reiterou que a regra do exe-
cutivo comunitário é ser “construtivo” e 
“fazer avançar as negociações”, de modo 
a que se registem progressos que permi-
tam alcançar “o objetivo comum” de asse-
gurar que o ‘Brexit’ assenta num “Acordo 
de Saída negociado”.

“Ontem (quarta-feira, 18), o presidente 
[Jean-Claude] Juncker falou novamen-
te ao telefone com o primeiro-ministro 
britânico. O presidente Juncker reiterou 
o que disse no Parlamento Europeu, no-
meadamente que um acordo é desejável 
e ainda possível e repetiu que o encontro 
de segunda-feira (16) no Luxemburgo foi 
amigável, construtivo e, em parte, positi-
vo”, informou ainda.

Londres diz que enviou propostas para 
rever acordo

O Governo britânico anunciou esta quin-
ta-feira (19) que enviou propostas escritas 
à União Europeia (UE) sobre como rever 
o acordo de divórcio rejeitado pelo parla-
mento britânico.

O Governo “enviou documentos técni-
cos confidenciais que refletem as ideias que 
o Reino Unido tem avançado”, lê-se num 
comunicado de Downing Street que preci-
sa tratar-se de “non-papers”, o que signi-
fica que são documentos oficiosos, que se 
destinam a ser discutidos e não constituem 
propostas formais.
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Bruxelas confirma que recebeu 
“documentos” do Governo britânico

Brexit

O ministro dos negócios estrangeiros 
francês recusou esta quinta-feira (19) 
um novo pedido de asilo do ex-agente 
da Segurança Nacional norte-americana 
Edward Snowden, considerando “não 
ser a altura certa” para aceitá-lo.

Snowden vive na Rússia para evitar ser 
detido pelas autoridades norte-ame-
ricanas, depois de ter revelado docu-

mentos classificados que detalhavam pro-
gramas de vigilância governamentais.

Esta semana, o ex-agente declarou que fez 
o novo pedido de asilo à França porque “pro-
teger denunciantes não é um ato hostil”.

O ministro dos negócios estrangeiros 
francês, Jean-Yves Le Drian, relatou esta 
quinta-feira (19) ao canal televisivo CNews 
que, quando o ex-agente pediu asilo em 
2013, o Governo francês “considerou que 
não era a altura certa”.

“Não vejo o que terá mudado”, acres-
centou o analista de sistemas informáticos.

Snowden lançou, na terça-feira (17), um 
livro de memórias com o título “Permanent 
Record” que, traduzido aproximadamente, 
significa “Registo Permanente”.

No mesmo dia, os Estados Unidos inicia-
ram um processo judicial contra o ex-agen-
te, alegando que a publicação do livro é uma 
violação do acordo de não-divulgação, uma 

vez que o Governo norte-americano não 
teve oportunidade de o rever primeiro.

No livro de memórias, Snowden conta a 
história da sua vida detalhadamente pela pri-
meira vez e explica porque escolheu arriscar 
a sua liberdade para se tornar o denunciante 
mais proeminente dos últimos anos.

É possível perceber como é que Snowden 
revelou detalhes secretos de uma coleção 
de ‘emails’, chamadas e atividade ciberné-
tica feita em nome da segurança nacional.

Desde que foi acusado de espionagem, 
Snowden vive na Rússia para evitar ser preso.

O departamento de justiça americano 
alega não querer impedir a distribuição do 
livro, mas exige que o juiz federal permita 
que o Governo recolha todo o dinheiro feito 
com o livro.

A editora também está a ser processa-
da para impedir que qualquer lucro pro-
veniente da venda do livro seja passado a 
Snowden enquanto o caso está na justiça, 
declarou o departamento de justiça.

Edward Snowden revelou esta quinta-
-feira (19) que pediu asilo a 27 países, mas 
que o vice-presidente da altura, Joe Biden, 
boicotou os seus esforços com ameaças di-
plomáticas, forçando-o a ficar Rússia.

O seu livro de memórias foi lançado em 
20 países esta semana, incluindo França.
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França nega pedido de asilo
a Edward Snowden

A comissária europeia indigitada Elisa 
Ferreira decidiu esta quinta-feira (19) 
“dar ordem de venda” das ações que de-
tém no grupo Sonae, após as questões 
levantadas pela comissão de Assuntos 
Jurídicos do Parlamento Europeu quan-
to a um eventual conflito de interesses.

“Perante questões levantadas sobre 
a detenção de ações da Sonae SGPS, 
a comissária indigitada decidiu hoje 

(quinta-feira, 19) dar ordem de venda, 
o que deverá ser concretizado durante o 
dia”, indicou a equipa de Elisa Ferreira, em 
comunicado enviado à agência Lusa.

Durante a manhã de quinta-feira (19), a 
comissão de Assuntos Jurídicos do Parla-
mento Europeu levantou questões sobre Eli-
sa Ferreira, por a anterior vice-governadora 
do Banco de Portugal deter ações no grupo 
Sonae, pedindo esclarecimentos adicionais 

à comissária indigitada por Portugal.
A comissão parlamentar não encontrou, 

contudo, um conflito de interesses entre a 
pasta que a comissária designada por Por-
tugal irá tutelar - a da Coesão e Reformas 
- e o cargo ocupado pelo marido, Fernando 
Freire de Sousa, que é presidente da Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional do Norte (CCDR-N), uma enti-
dade responsável pela aplicação de fundos 
comunitários.

Na nota enviada à Lusa, a equipa da po-
lítica portuense indica que Elisa Ferreira, 
“consciente da existência de uma proximi-
dade operacional entre o pelouro para o qual 
foi indicada pela presidente eleita da Co-
missão e o cargo exercido em Portugal pelo 
seu marido, funcionário público”, solicitou 
“aconselhamento aos serviços da Comissão 
Europeia sobre a matéria e sobre possíveis 
medidas adequadas”, uma informação que 
já tinha sido avançada na quinta-feira (19) 
pela porta-voz do executivo comunitário, 
Mina Andreeva.

“A comissária indigitada está totalmente 
consciente das regras estritas sobre conflitos 
de interesses existentes para os membros do 
Colégio de Comissários e do Regulamento 
Financeiro da União Europeia, as quais en-
cara com a maior seriedade”, sublinha.

O comunicado recorda que, em todos os 
cargos públicos desempenhados ao lon-
go da sua carreira”, Elisa Ferreira pautou 
“sempre a sua ação pelo respeito dos mais 
elevados padrões éticos e deontológicos e 
tenciona aplicar os mesmos princípios no 
desempenho do cargo para o qual foi indi-
gitada na Comissão Europeia”.
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Elisa Ferreira deu ordem de 
venda das ações da Sonae

Denunciante

Parlamento Europeu

O antigo ditador da Tunísia Zine El Abi-
dine Ben Ali, deposto na Revolução de Jas-
mim de 2011, morreu na quinta-feira (19) 
no exílio na Arábia Saudita, aos 83 anos, 
anunciou o seu advogado.

Ben Ali morreu em Jeddah e o corpo vai 
ser trasladado para Meca, até que a família 
decida onde vai sepultá-lo, explicou o ad-
vogado, Mounir Ben Salah.

O ditador foi deposto em 2011, na revo-
lução que desencadeou a chamada “Prima-
vera Árabe” de afastamento de dirigentes 
autocráticos em vários países da região do 
Norte de África e Médio Oriente.
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Morreu Ben Ali, o antigo presidente

Tunísia
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Uma pantera foi filmada a passear nos te-
lhados de uma moradia no norte de Fran-
ça. O animal selvagem acabou por ser 
capturado pelos serviços de emergência.

Os habitantes de Armentières, uma 
região no norte de França, com me-
nos de 30 mil habitantes, foram sur-

preendidos, na quarta-feira (18), com uma 
jovem pantera a passear-se próximo das 
janelas das casas.

As autoridades foram chamadas ao local 
e prepararam-se para a eventualidade do 
felino saltar, enquanto que um veteriná-
rio entrou numa das casas para recuperar a 
pantera. O animal acabou por ser atingido 
por um dardo e retirado em segurança.

O animal, com cerca de seis meses de 
idade, pesa 20 quilos e é do tamanho de 

um labrador. De acordo com um volun-
tário da Liga de Proteção dos Animais, o 
animal terá sido domesticado pelo dono e 
não era agressivo.

Antes de ser capturado entrou numa casa 
que pertence a uma família onde no inte-
rior estava a filha de 15 anos que fugiu ao 
ver a pantera a entrar no quarto.

Depois de ter sido capturada, a pante-
ra foi colocada numa jaula e entregue às 
autoridades, que estão à procura do dono 
para saber em que condições mantinha o 
animal selvagem.

De acordo com a BBC, apenas os jardins 
zoológicos tinham a possibilidade de obter 
a permissão para ter este tipo de animal. As 
autoridades estavam preparadas para aba-
ter a pantera caso esta ficasse agressiva.

JN/MS
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Pantera fotografada a passear nas 
janelas de uma casa em França

Animais

Uma mulher está acusada de ter provo-
cado a morte da filha, ao dar-lhe fentanil 
misturado com resíduos de heroína para 
dormir. Teria feito o mesmo com os dois 
filhos mais velhos. Aconteceu nos Esta-
dos Unidos, no Estado do Maine.

De acordo com documentos judiciais 
obtidos pela imprensa local e citados 
pela agência de notícias Associated 

Press, Kimberly Nelligan, 33 anos, terá es-
fregado resíduos de heroína nas gengivas 
da filha bebé, para ajudá-la a adormecer. 

Em consequência dos alegados atos da 
mãe, a menor acabou por morrer, em ou-
tubro do ano passado.

A mulher foi detida na terça-feira (17), 
quase um ano depois de a menor ter sido 
encontrada morta em casa por aquilo que 
mais tarde se revelou ser exposição a fen-
tanil. O gabinete do médico legista que 
examinou o corpo da criança determinou 
que a morte tinha sido provocada por efei-
tos tóxicos desse poderoso analgésico - 50 
a 100 vezes mais potente que a morfina 
- prescrito para tratar a dor severa mas 
frequentemente e ilegalmente vendido 
com mistura de heroína, para aumentar 
os “efeitos eufóricos” dos que a usam, de 
acordo com o Centro de Controlo e Pre-
venção de Doenças dos EUA.

Durante o primeiro interrogatório poli-
cial, Nelligan negou o uso de heroína, mas 
admitiu mais tarde ter consumido a droga 
uma vez por semana, durante dois meses, 
antes da morte da filha, segundo registos 
policiais aos quais o “Bangor Daily News” 
teve acesso. O marido da suspeita disse 
à Polícia que, durante esse tempo, tes-
temunhou a mulher esfregar resíduos de 
heroína nas gengivas da filha cerca de 15 
vezes, quando a bebé estava com proble-
mas para dormir. A mulher dizia-lhe que 
essa era prática comum e que tinha feito o 
mesmo com os outros dois filhos quando 
eram mais novos.

A mulher declarou-se inocente das acu-
sações, na quarta-feira (18), devendo com-
parecer em tribunal a 12 de novembro.

JN/MS

Suspeita de matar a filha
ao dar-lhe droga “para adormecer”
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Cyril Ramaphosa apresentou desculpas 
pela violência contra estrangeiros que 
eclodiu no país, garantindo que os seus 
compatriotas “não são xenófobos”. Ata-
ques já levaram 128 moçambicanos a 
regressar ao país de origem. 

Discursando na capital do Zimbabué, 
Harare, onde foi assistir ao funeral 
do ex-presidente Robert Mugabe, o 

chefe de Estado sul-africano, Cyril Rama-
phosa, foi vaiado pela multidão que assistia 
às cerimónias fúnebres num estádio.

“Apresento-me perante vós como um 
irmão africano que lamenta e pede des-
culpas pelo que aconteceu no meu país”, 
disse Ramaphosa, acrescentando que os 
tumultos vão “contra o princípio de uni-
dade do povo africano”.

O presidente sul-africano garantiu que 
continua a trabalhar para “encorajar o 
povo a acolher todos os cidadãos dos paí-
ses africanos”.

“Os sul-africanos não são xenófobos, não 
têm nada contra os cidadãos de outros paí-
ses”, declarou.

Milhões de zimbabuanos fugiram da re-
pressão e da crise económica e procuraram 
refúgio na África do Sul, onde, no início do 
mês, se verificou uma onda de tumultos e 
pilhagens dirigidas contra estrangeiros e 
suas empresas.

Concentrada principalmente na maior ci-
dade sul-africana, Joanesburgo, a violência 
fez 12 vítimas mortais, incluindo um cidadão 
estrangeiro, cuja nacionalidade não foi di-
vulgada, segundo os últimos dados das auto-
ridades sul-africanas.

Moçambicanos e nigerianos de regresso
Na passada quinta-feira (12), um grupo de 

128 moçambicanos provenientes da África 
do Sul chegou ao centro de trânsito do distri-
to de Moamba, província de Maputo, no sul 
de Moçambique - um regresso voluntário, na 
sequência dos ataques contra estrangeiros.

No grupo incluem-se 22 crianças e 106 
adultos provenientes de diferentes loca-
lidades da África do Sul, destacando-se 
Joanesburgo.

O centro de trânsito instalado em Moamba 
tem capacidade para cerca 200 pessoas e foi 
montado a poucos metros de uma linha fér-
rea, para facilitar a viagem das pessoas aco-
lhidas para o seu destino final. 

As autoridades moçambicanas esperavam 
mais de 300 pessoas, mas algumas desistiram 
de regressar ao país de origem.

Segundo dados do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, a violência que 
eclodiu a 1 de setembro contra estrangei-
ros na África do Sul afetou cerca de 500 
moçambicanos.

Também 600 nigerianos afetados pela vio-
lência xenófoba já foram repatriados da Áfri-
ca do Sul, segundo as agências de notícias.

Violência de género preocupa autoridades
Entretanto, Cyril Ramaphosa cancelou a 

ida ao encontro anual de líderes mundiais 
das Nações Unidas devido aos problemas que 
afetam o país, com uma onda de violência de 
género e xenófoba.

Centenas de manifestantes reuniram-se na 
passada sexta-feira (13) em Joanesburgo para 
exigir uma ação governamental mais forte 
contra os crescentes níveis de violência de 
género no país. Alguns membros do partido 
no Congresso Nacional Africano (ANC, na si-
gla em inglês) estão a pedir ao Governo que 
declare estado de emergência.

A polícia divulgou na passada quinta-feira 
(12) estatísticas anuais sobre crimes, que re-
velam que abusos sexuais e violações aumen-
taram 4,6% e 3,9%, respetivamente, no ano 
passado. Mulheres de todo o país têm parti-
lhado experiências de violência e receios nas 
redes sociais e media locais.

Estes acontecimentos surgem depois de 
vários dias de protestos na Cidade do Cabo, 
após uma série de assassínios de jovens, mu-
lheres e crianças.

DW/MS

Presidente da África do Sul pede desculpa
por violência contra estrangeiros
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As autoridades moçambicanas encerra-
ram na terça-feira (17) o centro de trân-
sito de Muamba, a 60 quilómetros de 
Maputo, que desde quinta-feira passada 
(12) acolheu 138 vítimas de xenofobia na 
África do Sul, disse fonte oficial à Lusa.

“Não temos mais ninguém lá, o grupo 
dos 138 que chegou na quinta-feira (12) 
já foi transportado até aos seus desti-

nos. Não temos ninguém no centro de trân-
sito à espera de acompanhamento”, disse 
Geraldo Saranga, responsável pelo espaço.

O centro fica junto à estrada que liga Ma-
puto à fronteira de Ressano Garcia.

De acordo com dados do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 
(Minec) moçambicano, mais de 400 mo-
çambicanos manifestaram interesse em 
regressar ao país natal depois da onda de 
violência contra estrangeiros que eclodiu 
desde o início do mês na África do Sul, que 
provocou 12 mortos.

No entanto, apenas 138 recorreram ao 
apoio do Estado para voltar a Moçambique.

Segundo Geraldo Saranga, há a impressão 
de que, à medida que a situação fica mais 
calma, os moçambicanos ficam mais enco-
rajados em permanecer na África do Sul.

“Nunca mais ninguém manifestou inte-
resse em regressar”, concluiu.

DW/MS

Moçambique encerra centro para vítimas
de xenofobia na África do Sul

O presidente da África do Sul, Cyril Ra-
maphosa, enviou uma missão a sete paí-
ses africanos para entregar mensagens 
de solidariedade devido à vaga de vio-
lência xenófoba no país, anunciou a pre-
sidência da República.

 A missão, composta pelo ex-ministro da 
energia Jeff Radebe, o embaixador Kin-
gsley Mmabolo e o veterano do partido 

no poder Khulu Mbatha, visitará Nigéria, 
Níger, Gana, Senegal, Tanzânia, República 
Democrática do Congo e Zâmbia, refere a 
presidência sul-africana em comunicado 
divulgado na página oficial de internet.

 Moçambique e Portugal, cujas diásporas 
na África do Sul foram também afetadas pela 
violência xenófoba, não são mencionados 
no comunicado presidencial como parte do 
itinerário dos enviados especiais nomeados 
pelo chefe de Estado sul-africano.

 O comunicado adianta que os enviados 
especiais partiram da África do Sul no sába-
do passado (14) “para entregar mensagens 
de solidariedade a vários Chefes de Estado e 
de Governo em África”.

 De acordo com o comunicado, os envia-
dos são portadores de uma mensagem do 
presidente Ramphosa “sobre os incidentes 
de violência contra imigrantes estrangeiros 
na África do Sul, que se manifestaram em 
ataques a estrangeiros e na destruição de 
propriedades”.

 “Os enviados especiais têm a tarefa de 
tranquilizar os países africanos de que a 
África do Sul está comprometida com os 
ideais de unidade e solidariedade pan-afri-
canas. Os enviados especiais vão também 
reafirmar o compromisso da África do Sul 
com a Lei e Ordem”, salienta a nota.

 Pelo menos 12 comerciantes e empre-
sários portugueses, em Malvern, Benrose, 
Jeppestown, Germiston, Denver, Tembisa 
e Katlehong, epicentro do conflito em Joa-
nesburgo, foram alvo de violentos saques e 
destruição dos seus negócios, alguns prédios 
na sua totalidade, perante a passividade da 
polícia sul-africana e dos bombeiros locais, 
segundo informações recolhidas pela Lusa.

 Segundo estimativas relatadas à Lusa pe-
los proprietários, os prejuízos materiais nas 
lojas portuguesas ascendem a 43,5 milhões 
de rands (cerca de 2,7 milhões de euros).

 Dados do Ministério dos Negócios Estran-
geiros moçambicano, indicam que a recente 
onda de violência xenófoba na África do Sul 
afetou mais de 400 moçambicanos.

 Os últimos dados oficiais das autorida-
des sul-africanas indicam que a recente 
onda de violência xenófoba contra locais e 
estrangeiros resultou na morte de 12 pes-
soas, a maioria sul-africanos, mais de 600 
detidos e no repatriamento voluntário de 
600 nigerianos e cerca de 140 moçambica-
nos desde o início, a 1 de setembro.

DW/MS

África do Sul envia missão a países africanos
após onda de violência xenófoba

O que têm em comum uma banda à ca-
pela de Joanesburgo, na África do Sul, e 
um grupo vocal composto por jovens de 
Leipzig, na Alemanha? Juntos, conquis-
taram o público do festival anual dedica-
do ao Beethoven em Bona.

Chamam-se Just 6 e fazem um enorme 
sucesso na África do Sul: um grupo 
vocal masculino à capela que funde o 

tradicional e o moderno e que leva a música 
sul-africana em digressão pelo mundo.

Em Bona, na Alemanha, os Just 6 apre-
sentaram-se no festival anual Beethoven-
fest ao lado do conjunto alemão feminino 
Sjaella (nome inspirado na palavra sueca 
para alma). A acompanhar, a Orquestra Ju-
venil da Alemanha – a receita para uma ver-
dadeira fusão das culturas do sul de África e 
da Europa Ocidental, com o apoio da DW.

A conquistar palcos desde Moscovo a 
Bona

Com uma mistura de jazz contemporâ-
neo, pop, R&B, gospel e soul, os Just 6 pro-
curam uma sonoridade verdadeiramente 
global. Intitulam-se “a banda sem instru-
mentos” e conquistaram não só o público 
na Alemanha, como também na Rússia – 
algo que a banda não esperava.

“Fomos muito bem recebidos em Mos-
covo. Estivemos lá para o Festival à capela 
da Primavera. Públicos diferentes, energias 
diferentes. E, engraçado, os russos são pes-
soas mesmo simpáticas. Estavam a dançar 

e a sorrir, algo que, aparentemente, não é 
assim tão comum lá. Conseguimos aquecer 
o coração deles”, disse Ntuthuko Malaza, 
um dos membros do grupo.

Em Bona, terra natal do Beethoven, im-
põe-se saber o que pensa um grupo vocal à 
capela sul-africano do compositor alemão 
do século XVIII. Um facto chamou a aten-
ção de Kwande Cakata, outro cantor do 
grupo: “Sei algumas coisas sobre ele. Sei 
que a um certo ponto da sua carreira ficou 
surdo, enquanto compunha algumas das 
suas obras. É impressionante saber que ele 
fez alguma da sua música sem conseguir 
ouvir nada”.

Música, paz e reconciliação

A África do Sul tem sido notícia pelos 
piores motivos, com uma onda de ataques 
xenófobos e denúncias de corrupção entre 
as elites políticas. E o ambiente em muitas 
zonas do país é de tensão. Para os Just 6, a 
música é uma forma de promover a recon-
ciliação e a paz.

“Estamos a enfrentar um problema di-
ferente agora na África do Sul, é mais so-
cial. Como viver juntos e todas essas coisas. 
Aconteceu muita coisa nos últimos anos 
que resultou nesta falta de união e nesta 
forma como vivemos em conjunto. Penso 
que a música que fazemos é a melhor for-
ma de voltar ao espírito que venceu no final 
dos anos 80, início dos anos 90”, explica 
outro membro do grupo.

DW/MS

África no Festival Beethoven:
Música une culturas em Bona
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O Brasil não irá discursar na cúpula do 
clima da Organização das Nações Uni-
das (ONU), que acontece nesta segun-
da-feira (23) em Nova York. Decisão da 
ONU é reflexo da política ambiental de 
incentivo ao desmatamento, promovida 
pelo governo de Jair Bolsonaro. 

Segundo o representante da secretaria-
-geral da ONU Luis Alfonso de Alba, 
a ONU pediu que os países enviassem 

um plano para aumentar compromissos 
climáticos e, com base nos documentos 
que receberam, selecionaram quais países 
teriam discursos inspiradores.

“O Brasil não apresentou nenhum plano 

para aumentar o compromisso com o cli-
ma”, disse o enviado especial da secreta-
ria-geral da ONU à jornalista Ana Carolina 
Amaral, do blog Ambiência. 

Estrategicamente agendada para a vés-
pera da Assembleia-Geral da ONU, que 
começa na terça (25), a cúpula do clima foi 
convocada pelo secretário-geral da ONU, 
Antonio Guterres, com objetivo de encora-
jar a ambição dos países, em uma conversa 
direta com os chefes de Estado.

As contribuições anunciadas pelos países 
na assinatura do Acordo de Paris, em 2015, 
não são suficientes para conter o aumento da 
temperatura média do planeta abaixo de 2ºC.

BR247/MS

Brasil é vetado pela ONU 
na cúpula do clima em Nova York
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O Brasil subiu em um ranking de países 
que mais enviam imigrantes para econo-
mias ricas. Os brasileiros passaram a ocu-
par a 17ª posição em uma lista de 50 prin-
cipais nacionalidades que emigram para os 
países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 
acordo com um estudo da instituição divul-
gado nesta quarta-feira (18).

Antes no 26º lugar, o Brasil subiu nove 
posições no ranking. Os dados, de 
2017, são do estudo Perspectivas de 

Migrações Internacionais da OCDE. No to-
tal, 99 mil brasileiros imigraram para países 
da organização, conhecida como o “clube 
dos países ricos” em 2017, um aumento de 
24% em relação ao ano anterior.

Nos 10 anos anteriores, no período de 
2007 a 2016, a média de imigrantes brasi-
leiros se mudando para países da OCDE foi 
de 77 mil pessoas por ano.

O país que registrou o maior aumento na 
chegada de imigrantes brasileiros na com-
paração com 2016 foi Portugal: 64%. Na 
Itália, o aumento foi de quase 50% no pe-
ríodo. Os brasileiros representam a quarta 
principal nacionalidade que emigrou para a 
Itália em 2017, atrás de romenos, nigeria-
nos e marroquinos.

Na Espanha, o número de imigrantes 
brasileiros subiu 12%. A imigração de bra-
sileiros para os Estados Unidos aumentou 
9% em 2017.

Os números do estudo são da base de da-
dos da OCDE, realizada a partir das estatís-
ticas fornecidas pelos países que integram a 
organização. Os imigrantes no caso são es-
trangeiros que passaram a residir nos paí-
ses legalmente por razões de trabalho, fa-
mília, estudos e busca por refúgio ou asilo.

O primeiro no ranking é a China, com 
554 mil imigrantes se mudando para países 
da OCDE, seguido por Romênia, com 426 
mil, e Índia, com 304 mil. O único país la-

tino-americano antes do Brasil é o México, 
sexto no ranking, com 191 mil imigrantes 
que ingressaram nos países da OCDE, ma-
joritariamente nos Estados Unidos.

EUA e Japão

No caso dos Estados Unidos, a imigra-
ção brasileira praticamente não variou no 
período de 2007 a 2017, passando de 14,3 
mil entradas anuais no país para 15 mil. Em 
2015 e 2016, anos de grave recessão eco-
nômica no Brasil, o total de ingressos de 
imigrantes brasileiros nos Estados Unidos 
ficou abaixo de 2017 e foi, respectivamente, 
de 11,4 mil e 13,8 mil.

No Japão, houve uma queda significa-
tiva no número de imigrantes brasileiros 
que entram anualmente no país, passando 
de 22,9 mil em 2007 para 14,2 mil em 2017. 
Mas ele subiu consideravelmente desde 
2014, quando foi de apenas 6,1 mil pessoas. 
Em 2016, o total de ingressos de brasileiros 
no Japão já havia saltado para 12,8 mil.

Portugal recebeu 40 mil imigrantes em 2017. 

Os brasileiros totalizaram 11,6 mil, o que 
representa 4,5 mil pessoas a mais do que 
ano anterior.

Quase 30 mil brasileiros foram natura-
lizados portugueses desde 2013 — o que 
explica a diminuição no número total de 
brasileiros vivendo no país, que passou de 
105,6 mil em 2013 para 85,4 mil em 2018.

Os dados de 2018 citados em partes do es-
tudo são preliminares — a OCDE ainda está 
destrinchando informações recebidas pelos 
países. Outro dado preliminar foi o aumen-
to, em 2018, de 2% no número global de 
imigrantes nos países da organização o blo-
co, após um recuo de 4% entre 2016 e 2017.

A OCDE estima em 5,3 milhões as che-
gadas de novos imigrantes permanentes a 
países da OCDE em 2018.

BBC/MS

Brasil sobe em ranking de países
que mais enviam imigrantes para nações ricas

A alta procura dos brasileiros por uma 
nova vida em Portugal - e, consequente-
mente, a busca por um local de moradia - 
levou a Moving Leilões, em parceria com 
a Leilão Vip, a realizar o primeiro leilão, 
no Brasil, de imóveis em Portugal. Serão 
oferecidos 45 imóveis, com preços ini-
ciais que variam de € 150,3 mil (R$ 675,7 
mil) a € 5,9 milhões (R$ 26,5 milhões). O 
leilão aconteceu nesta quinta-feira (19).

Entre as facilidades oferecidas para atrair 
os investidores está a possibilidade de 
financiamento já aprovado pela Caixa 

Geral de Depósitos - uma espécie de Caixa 
Econômica Federal de Portugal -, com juros 
que variam de 1,2% a 2,5% ao ano.

Como se trata do primeiro leilão nesse 
formato, os imóveis à venda estão concen-
trados na região metropolitana de Lisboa. 
Mas, conforme o desempenho das vendas e 
da demanda dos clientes, os próximos lei-
lões podem contemplar outras cidades, se-
gundo o diretor de Expansão Internacional 
da Leilão Vip, Hugo da Costa.

‘Visto Gold’

A compra de imóveis tem sido uma das 
principais maneiras de os brasileiros con-
seguirem o visto de permanência em Por-
tugal. Foi uma das formas que os portugue-
ses encontraram para atrair investimentos. 
A Autorização de Residência por Investi-
mento (ARI) - popularmente conhecida 
como “visto gold” - foi criada em outubro 
de 2012 para facilitar a captação de capital 
estrangeiro e, em contrapartida, conceder 
uma permissão de residência de cinco anos.

Os interessados têm sete opções, por 
lei, para obter o visto, mas a que mais tem 
atraído os investidores desde o início é a de 
aquisição de imóveis. Dos 7.738 vistos gold 

concedidos desde a criação do programa 
até julho de 2019, 94% foram por meio da 
aquisição de imóveis. Somente 431 foram 
por meio de transferência de capitais e 291 
por criação de empregos.

Dos mais de 7,7 mil vistos concedidos, 
cerca de 10% são para brasileiros. Assim, 
os “zucas” (como os brasileiros são cha-
mados em Portugal) são a segunda maior 
comunidade de investidores estrangeiros 
no país, perdendo apenas para os chineses, 
que representam 57% do grupo, de acor-
do com dados do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF).

Em Portugal, porém, nem todos concor-
dam com essa política. Críticos, como a de-
putada portuguesa do Parlamento Europeu 
Ana Gomes, acreditam que a concessão do 
visto se trata da venda de cidadania euro-
peia e abre as portas para a criminalidade 
organizada.

Prazo

Segundo os advogados, da entrada do 
pedido completo até a primeira emissão do 
visto gold, são em média dez meses. Um 
mês após a aquisição do imóvel é possível 
dar entrada no pedido de visto na pági-
na online do SEF e, em outros dois meses, 
agendar uma ida ao SEF para colher a bio-
metria e outras informações necessárias 
para a análise.

Como a liberação da ARI é relativamen-
te demorada, o investidor pode permane-
cer em Portugal por meio de outros vistos, 
como o de turista - que dura 90 dias e é 
prorrogável pelo mesmo período.

Parentes dos investidores também po-
dem adquirir a autorização de residência. 
Desde o início do programa até julho de 
2019, mais de 13 mil familiares dos investi-
dores entraram em Portugal.

SD/MS

Imóveis portugueses

vão a leilão no Brasil

Os dois países mais alinhados ao go-
verno de Jair Bolsonaro e com maior 
influência no xadrez da geopolítica 
mundial deram prejuízo no comércio ao 
Brasil até agora em 2019. De janeiro e 
agosto deste ano, a balança comercial 
brasileira teve saldo negativo de 352 
milhões de dólares e de 519 milhões de 
dólares, respectivamente, com Estados 
Unidos e Israel. No total das transações 
com os dois, o Brasil perdeu 871 milhões 
de dólares (cerca de R$ 3,5 bilhões).

Com relação a países europeus com 
governos nacionalistas e de extrema-
-direita, como Itália, Hungria, Polô-

nia e República Checa, a diferença entre 
exportações e importações também é des-
favorável ao Brasil. Apenas os sul-america-
nos “amigos” contribuem positivamente.

O país que mais se beneficiou do comér-
cio com o Brasil foi Israel, do primeiro-
-ministro Benjamin Netanyahu, de quem 
Bolsonaro é aliado no Oriente Médio. A 
diferença entre exportações e importações 
nos oito primeiros meses do ano foi de US$ 
519 milhões negativos na balança brasilei-
ra. O “rombo” foi maior que o do mesmo 
período de 2018, quando o saldo foi de US$ 
446 milhões negativos.

Em abril deste ano, o presidente esteve 
em Israel e, demonstrando seu apoio in-
ternacional ao país, visitou o Muro das La-
mentações - um dos símbolos mais sagra-
dos do judaísmo - ao lado de Netanyahu, 
algo inédito para um chefe de estado brasi-

leiro, já que o local também é reivindicado 
pela Palestina.

Nesta terça-feira (17), ocorreram elei-
ções legislativas em Israel. Até o momento, 
Netanyahu, do campo da extrema-direita, 
e seu adversário Benny Gantz, de centro-
-direita, estão empatados na apuração dos 
votos e nenhum dos dois teria capacidade 
para formar um novo governo.

Já os Estados Unidos, um dos principais 
aliados do governo brasileiro na geopolíti-
ca mundial, “lucrou” US$ 352 milhões com 
o Brasil até agosto. A balança comercial 
com os norte-americanos tem variado bas-
tante nos últimos anos. Em 2018, nos oito 
primeiros meses, o valor das importações 
brasileiras superaram ainda mais as expor-
tações, e o País perdeu US$ 839 milhões.

No ano anterior, em 2017, o saldo foi po-
sitivo para o Brasil: US$ 922 milhões. Já em 
2015 e 2016, foram os americanos que rece-
beram mais dólares: US$ 2,1 bilhões e US$ 
543 milhões, respectivamente.

Após mais de uma década com uma polí-
tica externa alinhada a países emergentes, 
como os do bloco BRICS (designação para 
se referir à Rússia, Índia, China, África do 
Sul, além do Brasil), o País voltou a se apro-
ximar dos EUA com Bolsonaro no poder.

O presidente dos EUA, Donald Trump, 
já prometeu, por exemplo, o apoio à entra-
da do Brasil na OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económi-
co). Em troca, o Brasilrenunciaria ao sta-
tus de nação em desenvolvimento na OMC 
(Organização Mundial do Comércio).

Terra/MS

Brasil já perdeu R$ 3,5 bilhões
no comércio com EUA e Israel
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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 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

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 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
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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CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
Real Estate Broker

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

NO Gimmicks!  
For information on my exclusive 

Guarantee Sale Program,  
order a Free Report by calling

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

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

Toronto bargins.  
Free list with photos  

of homes for sale.
FREE Recorded Message  

1-855-798-5085  
ID# 3150

Exciting new condos  
at Galleria Mall 
now available!
Priority access  
to prices and floor plan

Call me at 416.459.2007 
for more details

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage

ULTIMATE AGENTS, ULTIMATE RESULTS
Independently Owned and Operated

Your Home SOLD  
in Under 30 Days  
or I’ll Pay You
$5,000* CASH

*for a limited time

2 BEDROOM  
CONDOS  
UNDER  

$500,000

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

A mortgage in which you make payments every two weeks as opposed to once per month.  
As a result, you end up making 26 payments, the equivalent of 13 monthly payments over 
the course of a year. The extra payment reduces the principal amount of your mortgage, 
significantly reducing the amount of time it will take to pay it off.

Information courtesy of Candido Faria Realty Report

BIWEEKLY MORTGAGE

Gostaram tanto do “assento” que pare-
ce que por lá se vão manter… pelo me-
nos para já! A quinta jornada da I Liga 
do futebol português trouxe alguns re-
sultados esperados e outros que conse-
guiram causar alguma surpresa. Vamos 
por partes!

Começamos a nossa viagem em Se-
túbal, onde os da casa venceram os 
bracarenses por 1-0. Os minhotos 

tiveram boas oportunidades para marcar, 
mas foi numa jogada confusa, onde era 
quem mais pontapeava na pequena área 
arsenalista, que Hachadi lá conseguiu en-
viar o esférico para o fundo das redes, mar-
cando assim o primeiro golos dos sadinos 
na Liga NOS. Fransérgio foi expulso aos 
90+1’, num lance em que os visitantes re-
clamavam penálti.

Na falta de ideias para um animal que se 
possa tornar na mascote do Famalicão, a equi-
pa pode sempre optar, na minha modesta opi-
nião, por uma mula. É que teimosia não lhes 
falta! Vá, tudo bem que ainda não bateram de 
frente com nenhum “grande”, mas o que é 
certo é que os recém-chegados à I Liga pare-
cem não querer arredar pé do primeiro lugar.

Desta vez venceram, em casa, o Paços de 

Ferreira por 4-2, num jogo que, apesar do 
resultado, foi uma valente “seca” até aos 60 
minutos - só a partir daí é que a chuva de 
golos começou a cair com mais intensidade. 
Fábio Martins inaugurou o marcador aos 6’, 
de penálti, e bisou aos 67’. Pelo meio Guga 
fez o 2-0 e, aos 72’, Pedro Gonçalves fechou 
as contas famalicenses. Douglas Tanque re-
duziu aos 87’ e 90+3’.

Veremos como é que os famalicenses se-
rão recebidos quando tocarem, na próxima 
segunda-feira (23), à campaínha de Alvalade.

Para já, por lá, ainda se secam as lágrimas 
pelo resultado do jogo frente ao Boavista (1-1).

Podia ter sido pior, mas também podia ter 
sido muito melhor a estreia de Leonel Pon-
tes enquanto treinador do leões. O pesadelo 
começou logo aos sete minutos graças a um 
livre marcado de forma soberba por Mar-
lon Xavier. Isto, como não é de estranhar, 
condicionou toda a estratégia leonina que 
demorou (e de que maneira) a reagir. O Boa-
vista colocou as trancas à porta e só Bruno 
Fernandes foi capaz de as destruir, igualan-
do a partida também através de livre (com 
uma pequena ajuda de Sauer). O médio aca-
bou expulso, já em tempo de compensação, 
por acumulação de amarelos. Já ouvem os 
“risinhos” vindos de Famalicão? 

Os leões são agora quintos, com 8 pontos, 
os mesmos que o Tondela e o Santa Clara - 
duas das surpresas desta jornada. 

O Santa Clara alcançou a primeira vitória 
em casa ao vencer o Moreirense por duas bo-
las a zero. Este jogo até podia ter ido a zeros 

para intervalo, não fosse o guarda-redes có-
nego ter deixado escapar a bola, permitindo 
que os anfitriões se colocassem em vantagem, 
por intermédio de José Oliveira (45+2’). Aos 
75’, infelicidade do angolano Fábio Abreu 
que, de cabeça, marcou na própria baliza.

Já o Tondela, de visita a Vila do Conde, mar-
cou quatro (em cinco remates que fez à baliza) 
e sofreu dois. Pité marcou aos cinco minutos, 
Denílson ampliou a vantagem à passagem do 
minuto 17’, mas Tarantini reduziu ainda antes 
do jogo ir para intervalo. No entanto, logo aos 
57’, Jonathan fez o 3-1 - a este golo juntou-se 
o segundo de Denílson, servido por Xavier, 
aos 62’. Só Bruno Moreira, aos 84’, foi capaz 
de dar resposta a esta goleada.

Primeira vitória (e também gorda) em Gui-
marães - 5-1, na receção ao Desportivo das 
Aves, esta que é a equipa com mais golos so-
fridos na Liga (16 no total das cinco jornadas).

Apesar dos golos vitorianos terem surgido 
“tipo pipocas”, a turma de Ivo Vieira não se 
escapou de um susto: depois do golo inaugu-
ral da partida, apontado por André Pereira, 
aos 11’, Enzo Zidane restabeleceu a igualda-
de passados apenas sete minutos. A partir do 
segundo golo do Vitória, aos 40’, por Tapso-
ba, os restantes golos foram “rebentando”, 
um atrás do outro -  Rochinha aos 69’, Pêpê 
aos 77’ e Alexandre Guedes aos 90+4’.

Mais contido foi o Benfica que venceu, 
na Luz, o Gil Vicente por 2-0. Um jogo que 
cumpriu o objetivo benfiquista, mas que não 
surpreendeu - note-se que o golo que “des-
bloqueou” o marcador foi apontado por Ygor 

Nogueira, na própria baliza, aos 45’. Uma es-
treia, definitivamente, para esquecer - antes 
disso já havia cometido o penálti que Pizzi des-
perdiçou, aos 10’. O médio benfiquista acabou 
por se redimir, aos 53’, rematando de primeira 
na sequência de um pontapé de canto.

Nota positiva também para Kraev que, por 
mais que uma vez, assustou (e bem) a equipa 
de Bruno Lage.

Melhor estreia teve Pedro Ribeiro, ago-
ra ao comando do Belenenses - de visita ao 
Marítimo, conseguiram a primeira vitória 
na Liga e também se estrearam a marcar: e 
foram logo três! Golo (e que golo) de André 
Santos aos 10’, Kikas aos 45’, e André sousa, 
aos 79’. A única resposta madeirense surgiu 
por Marcelo Oliveira aos 47’. 

A fechar a jornada tivemos o emocionan-
te Portimonense - Porto: foi aos 90+8’ que 
Marcano fez o 3-2 e deu os três pontos à for-
mação de Sérgio Conceição.

Aos 45 minutos, já Alex Telles tinha mar-
cado, de penálti, Danilo havia falhado o 2-0 
de uma forma inacreditável mas Zé Luís che-
gou lá aos 45’. Se isto é sinónimo de vitória 
garantida? Já deviam saber que não… Apesar 
de estarem no controlo da partida, os azuis e 
brancos acabaram por “tirar um cochilo” e, 
em pézinhos de lã, os “meninos” de Folha, 
em apenas três minutos, conseguiram chegar 
à igualdade (Dener aos 74’ e Anzai aos 77’).

Não fosse Alex Telles travar em falta Mar-
los (foi expulso por vermelho direto aos 
90+4’) e a equipa algarvia ainda poderia ter 
chegado à reviravolta no marcador. 

Inês Barbosa
Opinião

A teimosia famalicense
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O Vitória de Setúbal recebeu e venceu (1-
0), na passada sexta-feira (13), o Braga, 
no arranque da quinta jornada da Liga. 
Jogo ficou marcado pela estreia dos se-
tubalenses a marcar nesta temporada.

O avançado marroquino Khalid Ha-
chadi apontou, aos 74 minutos, na 
sequência de grande confusão jun-

to à baliza do Braga, o tento da vitória dos 

sadinos, que se encontram em 11º lugar, 
com seis pontos.

Por seu lado, os bracarenses, que aca-
baram com 10, por expulsão de Fransérgio 
(90+2 minutos), somaram o quarto jogo 
consecutivo sem ganhar e a segunda der-
rota, caindo para o 16.º lugar, com apenas 
quatro pontos.

JN/MS

I Liga
Vitória de Setúbal estreia-se a marcar 
e vence Braga

O Famalicão consolidou no passado sá-
bado (14) a liderança da Liga ao vencer 
por 4-2 na receção ao Paços de Ferreira, 
em jogo da quinta jornada da prova.

O treinador Pepa teve uma estreia 
negativa no comando técnico dos 
pacenses, que continuam sem ven-

cer na prova, tendo estado a perder por 
4-0, com golos de Fábio Martins (seis mi-

nutos, de grande penalidade, e 67), Guga 
(60) e Pedro Gonçalves (72), antes de Tan-
que reduzir, aos 87 e 90+3.

O Famalicão, que ainda não perdeu na 
Liga, reforçou o comando da prova, com 
13 pontos, mais um do que o Benfica, cam-
peão nacional, e o F. C. Porto (ambos com 
12), enquanto o Paços de Ferreira é último 
classificado, com um ponto.

?/MS

O Vitória de Guimarães conquistou no 
passado sábado (14) a primeira vitória 
na Liga, ao golear por 5-1 na receção ao 
Desportivo das Aves, em jogo da quinta 
jornada da prova.

Os golos de André Pereira (11 mi-
nutos), Tapsoba (40), Beunardeau 
(69, na própria baliza), Pêpê (77) e 

Guedes (90+4) construíram o triunfo ro-

busto dos vimaranenses, cabendo a Enzo 
(18) o tento solitário dos visitantes, que 
têm a defesa mais batida do campeonato, 
com 16 golos sofridos.

O Vitória de Guimarães está em 10º lu-
gar na Liga, com seis pontos, enquanto o 
Desportivo das Aves, que conta por derro-
tas os três jogos fora de casa, ocupa a 17.ª 
posição com três pontos.

JN/MS

Médio do Benfica escapa a cirurgia e vai 
recuperar da lesão no menisco interno do 
joelho direito cumprindo um tratamento 
conservador. Atleta sujeita-se a um tem-
po de paragem mínimo de um mês.

A possibilidade de uma artroscopia es-
teve em cima da mesa, mas os res-
ponsáveis dos encarnados, sabe o JN, 

decidiram, no passado sábado (14), optar 
pela via conservadora no caminho da recu-

peração de Florentino Luís.
O problema que acabou por afetar o joga-

dor já o incomodava há algum tempo, embo-
ra sem influenciar a vertente competitiva. No 
entanto, a pancada sofrida durante o duelo 
com o Braga, no Minho, provocou o agrava-
mento das queixas e o recurso a exames espe-
cíficos comprovou o atual diagnóstico: lesão 
no menisco interno do joelho direito.

JN/MS

Um autogolo de Ygor Nogueira abriu no 
passado sábado (14) caminho à vitória 
do Benfica na receção ao Gil Vicente, 
que o artilheiro Pizzi fixou em 2-0, em 
jogo da quinta jornada da Liga.

A dupla atacante composta por Sefero-
vic e Raul de Tomás voltou a ficar em 
branco, numa noite em que o marro-

quino Taarabt esteve em clara evidência nas 
transições defesa-ataque, nas quais procurou 
encontrar espaços para situações de golo.

Embora o resultado indique o contrário, 
os encarnados sentiram dificuldades para 
se superiorizarem aos gilistas, porque a 
equipa de Barcelos ocupou bem os espa-
ços no meio-campo e só Taarabt, o melhor 
elemento em jogo, disfarçou o desacerto 
do Benfica, que viu aos 10 minutos Pizzi 
permitir a defesa de Denis na marcação de 
uma grande penalidade.

O guarda-redes da equipa visitante vol-
tou a negar o golo ao médio do Benfica aos 
40 minutos.

A equipa treinada por Vítor Oliveira ti-
nha o plano de jogo bem estudado, mas não 
estava à espera que, aos 45 minutos, Ygor 
Nogueira, que tinha cometido a grande pe-
nalidade sobre Pizzi, traísse Denis, depois 
de uma jogada iniciada por Taarabt.

O médio desmarcou André Almeida, na 

direita, tendo o defesa lateral cruzado para 
servir Raul de Tomás, mas o central bra-
sileiro antecipou-se e encaminhou a bola 
para a própria baliza.

A saída de Lino para a entrada de Romá-
rio Baldé, no início da segunda parte, visava 
trazer maior mobilidade ao Gil Vicente na 
direita e impedir as subidas de Grimaldo, 
mas foi Kraev que teve nos pés a oportu-
nidade de igualar o encontro, atirando por 
cima, já em frente de Vlachodimos.

Na resposta, Pizzi, após assistência de An-
dré Almeida, rematou ao lado, mas, aos 53 
minutos, redimiu-se da grande penalidade 
falhada, com uma finalização de primeira, 
com o pé esquerdo, na sequência de um pon-
tapé de canto, somando o oitavo golo da con-
ta pessoal esta temporada, o sexto na Liga.

A perder por 2-0, o Gil Vicente desperdi-
çou uma oportunidade soberana para fazer 
um golo no Estádio da Luz: Kraev, aos 70 
minutos, voltou a falhar duas ocasiões fla-
grantes na mesma jogada, não conseguindo 
levar a melhor sobre Vlachodimos e, na re-
carga, atirando ao lado.

Aos 88 minutos, o Gil Vicente ainda con-
seguiu introduzir a bola na baliza do Benfica, 
mas Sandro Lima estava em posição irregu-
lar e o lance foi invalidado.

JN/MS

Famalicão vence Paços de Ferreira
e reforça comando da Liga

Vitória de Guimarães estreia-se a vencer
na Liga frente ao Aves

Florentino não vai ser operado

Ygor Nogueira abre e Pizzi
vitória do Benfica sobre o Gil Vicente
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O Sporting empatou (1-1) no domingo 
(15), no estádio do Boavista, num jogo 
da quinta jornada da Liga em que esteve 
a perder e viu o capitão Bruno Fernan-
des marcar e ser expulso, por acumula-
ção de cartões amarelos.

O Boavista continua sem perder para o 
campeonato e ocupa o quarto lugar, 
com nove pontos, enquanto os leões, 

que vinham de uma derrota caseira, com o 
Rio Ave (3-2), saíram do Estádio do Bessa, 
no Porto, na quinta posição, com oito, mais 

longe dos rivais F. C. Porto e Benfica.
O Sporting apresentou-se com um novo 

técnico, Leonel Pontes, e cinco novidades 
face ao ‘onze’ titular da jornada anterior, 
incluindo-se nelas os reforços Bolasie e 
Rosier, e sem os atacantes Luciano Vietto e 
Luiz Phellype, ambos lesionados.

O Boavista também fez cinco alterações 
relativamente à equipa que alinhou de iní-
cio com o Belenenses, e estreou Fabiano 
Leismann, cedido pelo Palmeiras, apos-
tando numa linha defensiva com três de-
fesas centrais.

Quando o jogo estava ainda numa fase 
indefinida, Wendel travou Rafael Costa e 
o Boavista ganhou um livre frontal à ba-
liza leonina, que o lateral esquerdo Mar-
lon transformou em golo com um remate 
forte, muito colocado e sem hipótese para 
Renan Ribeiro, aos sete minutos.

Bolasie deu sinal de vida só aos 22 mi-
nutos, num lance em que foi travado em 
falta por Neris e o Sporting beneficiou de 
um livre para, finalmente, testar Bracali. 
O mesmo jogador voltou a mostrar serviço 
aos 27 minutos, num lance em que foi bem 
servido por Bruno Fernandes e obrigou 
Bracali a ceder canto.

Ante um Boavista aguerrido e a pres-
sionar muito, o Sporting sentiu grandes 
dificuldades no processo ofensivo e sentiu 
também a falta de um Bruno Fernandes a 
tempo inteiro, em grande medida devido à 
forte marcação que o médio sofreu.

Leonel Pontes não perdeu tempo e, na 
segunda parte, lançou o avançado espa-
nhol Jesé, reforço de última hora, para o 
lugar do lateral esquerdo Borja e Marcos 
Acuña recuou para aquele lugar.

O Sporting alargou a sua frente atacante, 
condicionou as transições defesa-ataque 
axadrezadas, passou a ter mais iniciativa 
e aproximou-se com maior frequência da 
área e da baliza contrária.

O treinador leonino arriscou e colheu 
frutos aos 62 minutos, quando Bruno Fer-
nandes bateu um livre descaído sobre a 
esquerda e a bola sofreu um desvio decisi-
vo, que traiu Bracali.

O Sporting tomou conta do jogo, lançou 
diversos ataques pelos corredores, pressio-
nou e o Boavista passou então um mau bo-
cado, incapaz de sair do seu meio-campo e 
de ter bola. O segundo golo leonino pare-
ceu, a dada altura, uma questão de tempo.

Muito ativo, Bolasie rematou à barra aos 70 
minutos e, pouco depois, ameaçou seriamen-
te a baliza boavisteira, após um cruzamento 
de Jesé, mostrando que pode realmente ser 
um verdadeiro reforço para o Sporting.

Só nos dez minutos finais é que a equi-
pa de Lito Vidigal conseguiu respirar um 
pouco melhor e aproximar-se novamente 
e com perigo da baliza de Renan, e, já em 
período de compensação, Bruno Fernan-
des viu o segundo cartão amarelo e o con-
sequente vermelho.

JN/MS

Vasco Santos, VAR do encontro entre o 
Portimonense e o F. C. Porto, da quinta 
jornada da Liga, explicou esta quarta-
-feira (18) a decisão tomada em relação 
à grande penalidade favorável aos dra-
gões, que resultou no primeiro golo da 
equipa azul e branca.

O árbitro afirmou que errou na deci-
são, considerando que a bola bate 
no peito e não no braço de Jadson.

“Analisando novamente o lance de uma 
forma mais tranquila, sem a pressão de ter 
de decidir, verifica-se efetivamente que a 
bola apenas bateu no peito, de uma forma 
clara”, começou por dizer em declarações 
disponibilizadas à comunicação social, ex-
plicando o que o levou a tomar a decisão.

“No momento em que o árbitro apitou fi-
quei com a sensação que tinha havido uma 
situação para penálti. O árbitro assinalou, 
fui analisar várias câmaras, a maior parte 
das câmaras deram-me a indicação de que 
a decisão do árbitro tinha sido a correta. 
Mas, depois de uma análise mais cuidada de 
várias câmaras, é apresentada uma câmara 
do lado oposto e aí suscitou-me algumas 
dúvidas se a bola tinha batido no peito ou 
no braço. Pareceu-me que ela tinha batido 
no braço esquerdo, entre o braço e o peito 
e como não tive certezas de que a decisão 
do árbitro estivesse errada - conforme diz o 
protocolo - decidi não intervir”, concluiu.

JN/MS

O F. C. Porto venceu no domingo (15) o 
Portimonense por 3-2, num jogo cheio 
de incidências, em que chegou à vanta-
gem de dois golos, concedeu o empate 
e, já em inferioridade numérica, conse-
guiu impor-se no último suspiro.

Na partida da quinta jornada da Liga, 
o F. C. Porto, dominador no primei-
ro tempo, adiantou-se no marcador 

aos 25 minutos, de grande penalidade, con-
vertida por Alex Telles, e ampliou a vanta-
gem em cima do intervalo, por Zé Luís (45), 
somando mais duas bolas nos ferros.

O Portimonense entrou tarde no jogo, 
mas a tempo de empatar, nos seus dois 
primeiros remates, por Dener (74) e Koki 
Anzai (77), e, quando parecia poder cele-
brar pelo menos a conquista de um ponto, 
com o F. C. Porto reduzido a dez elemen-
tos por expulsão de Alex Telles (90+2), 
surgiu o golo decisivo para os portistas, 
pelo central Marcano, aos 90+8.

O F. C. Porto juntou-se ao Benfica no se-
gundo lugar, ambos com 12 pontos, menos 
um do que o líder Famalicão, enquanto 
o Portimonense ocupa o 14.º posto, com 
quatro pontos.

Os algarvios, que vinham de uma derrota 
no terreno do Moreirense (1-0), surgiram 
em campo com quatro estreias absolutas no 
onze: Jackson Martinez, Lucas Fernandes, 
Rodrigo Freitas, que já tinham sido suplen-
tes utilizados, e o lateral-esquerdo Júnior 
Tavares, reforço apresentado no último dia 
do mercado de transferências.

No F. C. Porto, estavam vários jogadores 
em dúvida por lesão, mas apenas Romário 
Baró ficou de fora, ocupando Otávio o lu-
gar e assumindo-se como a única mudan-
ça face ao triunfo ante o Vitória de Guima-
rães (3-0), na jornada anterior.

A equipa de Sérgio Conceição assumiu o 
ascendente desde o início da partida, mas 
só criou perigo aos 13 minutos, quando Luis 
Diaz recebeu na esquerda, livrou-se da opo-
sição de Koki Anzai com um drible e atirou 
ao poste direito da baliza de Ricardo Ferreira.

Com a presença do F. C. Porto a intensi-
ficar-se junto à área algarvia, o golo acabou 

por chegar, mas de bola parada, por Alex 
Telles, que, aos 25 minutos, converteu uma 
grande penalidade (mão de Jadson num 
corte em ‘carrinho’) assinalada por Rui 
Costa e ratificada pelo videoárbitro.

Com o Portimonense remetido ao seu 
meio-campo - chegou ao intervalo sem 
qualquer remate na estatística oficial -, o 
F. C. Porto ameaçou o segundo golo num 
desvio de Danilo ao poste direito (25) e 
num tiro de Zé Luís (38), que acabaria 
por concretizar perto do final do primei-
ro tempo, num desvio ao segundo poste, 
após cruzamento da direita de Uribe.

Com uma vantagem clara no marcador 
e no relvado, o F. C. Porto surgiu tranqui-
lo após a visita ao balneário, continuando 
a manter o ascendente e criando perigo 
num remate de Marega à figura do guar-
da-redes, após boa jogada na direita (52).

O Portimonense parecia ausente da 
partida, mas começou a acelerar com a 
entrada de Marlos Moreno, aos 65 minu-
tos, e revelou-se muito eficaz ao marcar 

dois golos nos dois primeiros remates, 
surpreendendo Marchesin, que até então 
tinha sido um mero espectador.

Dener reduziu de cabeça após cruza-
mento de Aylton Boa Morte, aos 74, e Koki 
Anzai igualou, num excelente remate de pé 
esquerdo, em arco, de fora da área, aos 77.

O F. C. Porto acusou os dois golos de 
rompante do adversário e já não conseguiu 
voltar à partida, enquanto o Portimonen-
se, em contra-ataque, esteve perto do golo 
do triunfo, mas Jackson Martinez, isolado, 
permitiu a defesa de Marchesin (87).

Aos 90+2, Alex Telles foi expulso, por 
falta sobre Marlos Moreno, que seguia iso-
lado, junto à grande área, num lance de 
fora de jogo mal assinalado pelo auxiliar, 
mas revisto pelo videoárbitro.

O Portimonense já pensava no empate, 
quando o F. C. Porto, no oitavo minuto de 
descontos, marcou o golo decisivo, com 
Marcano a cabecear, no coração na área, 
após canto de Corona.

JN/MS

Bruno Fernandes marca e é expulso
no empate do Sporting no Bessa

VAR admite erro 
no penálti do
Portimonense - F. C. Porto

Golo de Marcano salva F. C. Porto
reduzido a 10 em Portimão
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O Santa Clara venceu no domingo (15) por 
2-0 na receção ao Moreirense, conquistan-
do a primeira vitória em casa na Liga, em 
jogo da quinta jornada da prova.

Um golo marcado pelo avançado 
Zé Manuel perto do intervalo, aos 
45+2 minutos, e um autogolo do 

angolano Fábio Abreu, aos 75, permitiram 

à equipa açoriana regressar aos triunfos no 
campeonato, depois de ter empatado nas 
duas rondas anteriores.

O Santa Clara encontra-se no sétimo lu-
gar da Liga, com oito pontos, enquanto o 
Moreirense, que ainda não venceu fora de 
casa na prova, em três jogos, totaliza sete 
pontos, tendo descido para a nona posição.

JN/MS

O guarda-redes Iker Casillas, do F. C. 
Porto, esteve na noite de domingo (15) à 
conversa com adeptos no Twitter. Falou 
de João Félix e do problema cardíaco, 
revelando que vai entrar numa nova fase 
de recuperação. “Vou começar a exi-
gir algo mais do meu coração. Pouco a 
pouco, pois não há pressa nenhuma. Só 
tenho de recuperar sensações”, contou.

Quanto ao futuro, o guarda-redes ad-
mitiu que gostaria de “seguir ligado 
ao futebol”. “Para isso, tens de pre-

parar-te, não podes viver do que fizeste no 
passado”, salientou Casillas, que, recorde-
-se, foi convidado por Pinto da Costa para 
ficar ligado ao F. C. Porto caso termine a 
carreira devido ao problema no coração.

Casillas voltou a elogiar a forma como 

foi recebido no Porto, clube e cidade - 
“Deram-me a tranquilidade que procura-
va”, disse, qualificando como “The Best” 
os adeptos do F. C. Porto - e comentou a 
chegada de João Félix ao futebol espanhol. 
“É um jogador com grande futuro, que 
tem muito talento. Vão exigir-lhe sempre 
o máximo, até porque a responsabilidade 
e a exigência vem com o dinheiro que pa-
garam por ele. Tem de saber que chegou a 
um clube que quer ganhar títulos e mui-
ta gente pode vê-lo como o substituto de 
Griezmann”, adiantou.

Sobre um possível regresso ao Real Ma-
drid, o guarda-redes foi evasivo, limitan-
do-se a salientar que se sente “muito or-
gulhoso por ter vestido essa camisola [Real 
Madrid] durante 25 anos”.

JN/MS

Santa Clara impõe-se ao Moreirense 
e vence pela primeira vez em casa

Casillas e a recuperação: 
“Vou começar a exigir algo 
mais ao coração”

O Tondela venceu por 4-2 no reduto do 
Rio Ave, em encontro da quinta jornada 
da prova.

Pité, aos cinco minutos, Denilson, aos 
17 e 62, e Toro, aos 57, apontaram os 
tentos do onze de Natxo González, 

que continua invicto fora (dois triunfos 
e um empate), enquanto Tarantini, aos 

45+7, e Bruno Moreira, aos 84, faturaram 
para os locais.

Na tabela, o Tondela passou a contar 
oito pontos, enquanto o Rio Ave, que so-
mava três jogos sem perder, incluindo um 
3-2 em Alvalade, manteve-se com sete, 
caindo para o oitavo lugar.

JN/MS

Tondela vence em Vila do Conde 

Sónia Ávila

647.274.4809
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O Benfica perdeu (2-1), terça-feira (17), 
frente ao Leipzig no Estádio da Luz na pri-
meira jornada da fase de grupos da Liga 
dos Campeões. Timo Werner (2) e Sefero-
vic foram os autores dos golos.

Com algumas novidades no onze 
- Jota, Cervi e Tomás Tavares ali-
nharam de início - o Benfica teve 

a primeira grande oportunidade aos 69 
minutos. Na sequência de um pontapé de 
canto de Nuno Tavares, Pizzi rematou cru-
zado, falhando a baliza por muito pouco. 
Não marcou a equipa encarnada, marcou o 
Leipzig no minuto seguinte: após uma bola 
longa, Poulsen amorteceu na área e deixou 
para Werner aparecer e rematar para o 

fundo das redes de Vlachodimos.
Nove minutos depois, Timo Werner bi-

sou. Inicialmente foi assinalado fora de 
jogo a Sabitzer, que assistiu Werner, mas o 
VAR analisou a jogada e determinou que o 
jogador do Leipzig estava em posição legal.

Aos 84 minutos, foram os encarnados 
a marcar. Após uma ação rápida pela di-
reita, Rafa deu para Seferovic que, de pé 
esquerdo, reduziu para o Benfica. No mi-
nuto seguinte, os papéis inverteram-se e 
foi Rafa a ter o golo nos pés, mas o remate 
do português saiu ao lado.

No outro jogo do grupo, Lyon e Zenit em-
pataram 1-1. Na próxima jornada, a 2 de ou-
tubro, o Benfica defronta o Zenit na Rússia.

JN/MS

Nos jogos desta quarta-feira (18) da 
primeira jornada da fase de grupos da 
Champions destacou-se a vitória do Pa-
ris Saint-Germain sobre o Real Madrid, 
por 3-0, mesmo privado de Mbappé e Ca-
vani, por lesão, e Neymar, por castigo.

Em termos de jogadores portugueses, 
boa nota para Daniel Podence, autor 
de um dos golos com que o Olym-

piacos, de Pedro Martins, ‘travou’ o Tot-
tenham (2-2) e também para João Mário, 
com assistência na vitória do Lokomotiv 
Moscovo em Leverkusen (2-1).

Desta vez, Cristiano Ronaldo e João Fé-
lix não tiveram a felicidade de marcar golo, 
mas tanto um como o outro estiveram perto 
disso, num jogo emocionante, só com golos 
na segunda parte e o Atlético a recuperar da 
desvantagem de dois golos e empatar, com 
um cabeceamento do ex-portista Herrera.

Adiantou-se a velha senhora, com Cua-
drado (48) e Matuidi (65), após o que os 
colchoneros recolocaram o empate no 
marcador, com golos de Savic (70) e do 
médio mexicano (90), que entrou em 
campo um quarto de hora antes, na estreia 
pelo Atlético em jogos oficiais.

As duas equipas partilham o segundo 
lugar no grupo D, atrás do Lokomotiv, de 
João Mário e Éder (suplente não utilizado), 
vencedor na Alemanha por 2-1.

João Mário serviu Krychowiak, aos 16, 
e Howedes fez autogolo aos 25, mas ainda 

antes do intervalo Barinov deu a vitória à 
equipa russa, aos 37.

Para o grupo A, o Parque dos Príncipes viu 
o seu PSG alinhar sem Neymar, Mbappé e Ca-
vani - mas estava lá Di María para resolver, 
com um bis aos 14 e 33, e Meunier a confir-
mar, aos 90+1, perante um Real Madrid que 
teve dois golos anulados pelo árbitro.

Já na Bélgica, Brugge e Galatasaray mar-
caram passo, num jogo que se concluiu 
sem golos.

Não correu mal a estreia de Pedro Martins 
a este nível competitivo, com o treinador 
luso a levar o seu Olympiacos (com Poden-
ce e José Sá) a impor um empate ao finalista 
derrotado da última época, o Tottenham.

Após os golos de Kane (26, de penálti) e 
Lucas Moura (30), a equipa do Pireu mar-
cou através de Podence (44) e Valbuena 
(54, de penálti).

O jogo contou para o grupo B, tal como 
o 3-0 do Bayern ao Estrela Vermelha, com 
golos de Coman (34), Lewandowski (80) e 
Thomas Muller (90+1).

No grupo C, Luís Castro viu o seu Shakh-
tar Donetsk entrar mal na prova e perder 
por 3-0 com o Manchester City, em que João 
Cancelo e Bernardo Silva foram suplentes 
utilizados. Os golos foram de Mahrez (24), 
Gundogan (36) e Gabriel Jesus (76).

O resultado mais volumoso do dia foram 
os 4-0 do Dinamo de Zagreb à Atalanta - 
Orsic trisou (31, 42 e 68) e Leovac finalizou 
o primeiro (10).

JN/MS

Liga dos Campeões
Benfica perde frente ao Leipzig na Luz

PSG goleia Real Madrid mesmo 
sem as estrelas

O F. C. Porto venceu, esta quinta-feira 
(19), o Young Boys (2-1) na primeira jor-
nada da fase de grupos da Liga Europa. 
Soares bisou no encontro e esteve em 
destaque.

Os azuis e brancos inauguraram o 
marcador logo aos oito minutos, por 
Soares. O avançado brasileiro apro-

veitou um belo passe de Otávio da direita, 
recebeu com o peito e deu a Luís Díaz, que 
lhe devolveu para um remate certeiro.

Aos 14 minutos, Marchesín derrubou As-

salé na grande área e o árbitro assinalou uma 
grande penalidade. Nsame não perdoou e 
fez o empate para a equipa suíça.

Ainda na primeira parte, aos 29 minutos, 
Soares devolveu a vantagem ao F. C. Porto. 
Luis Díaz desmarcou Corona e este assistiu o 
avançado, que bisou no encontro.

No outro jogo do grupo G, o Rangers ven-
ceu o Feyenoord por 1-0. Na próxima jorna-
da, a 3 de outubro, o F. C. Porto joga com o 
Feyenoord na Holanda.

JN/MS

Liga Europa
F. C. Porto vence Young Boys no Dragão 

O Braga venceu (1-0), ontem (19) em Ingla-
terra, o Wolverhampton na primeira jorna-
da da fase de grupos da Liga Europa.

Os minhotos chegaram à vantagem 
aos 71 minutos. Galeno arrancou 
pela esquerda e assistiu Ricardo 

Horta já dentro da área. Com um remate 
forte ao canto inferior direito, o português 
não deu hipótese a Rui Patrício.

No outro jogo do grupo K, o Besiktas per-
deu 4-2 frente ao Bratislava. Na próxima 
jornada, o Braga recebe a equipa eslovaca.

JN/MS

Braga vence Wolverhampton

A equipa da casa chegou à vantagem aos 
19 minutos por Malen, depois de uma 
transição rápida da equipa holandesa.

Pouco depois, o PSV ampliou a vanta-
gem graças a um autogolo de Coates. 
Depois de mais uma transição rápi-

da da equipa holandesa, Bruma cruzou e o 

central do Sporting, ao tentar antecipar-se 
a Malen, acabou por marcar um autogolo.

Os leões reduziram ainda na primeira 
parte, por Bruno Fernandes. Hendriz derru-
bou Bolasie na grande área e, na conversão 
da grande penalidade, o médio do Sporting 
não falhou e fez o 2-1.

No arranque da segunda parte, o PSV 
ampliou a vantagem. Na sequência de um 
pontapé de canto, Baumgartl atirou de pé 
direito para as redes de Renan.

Pedro Mendes, que entrou aos 80 minu-
tos para render Miguel Luís e se estreou na 
equipa principal, só precisou de dois minutos 
para marcar. O avançado dos leões reduziu 
para 3-2 com um golaço e fixou o resultado.

No outro jogo do grupo D, o Lask venceu o 
Rosenborg por 1-0. Na próxima jornada, os 
leões recebem os austríacos a 3 de outubro.

JN/MS

Sporting perde na Holanda
frente ao PSV 
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O Athletic Bilbao empatou, na passada 
sexta-feira (13), sem golos, na deslo-
cação ao reduto do recém-promovido 
Maiorca, no jogo de abertura da quarta 
jornada da Liga espanhola.

No Estádio de Son Moix, em Palma de 
Maiorca, houve várias ocasiões du-
rante o encontro, mas só na reta final 

aconteceram duas possibilidades flagrantes 
para as equipas mexerem com o marcador, 
ambas através de grande penalidade.

À passagem do minuto 83, o suplente Ab-
don Prats teve a hipótese de colocar o Maior-
ca na frente, contudo, da marca dos 11 me-
tros, nem conseguiu acertar entre os postes.

Situação igual aconteceu na área oposta, 
já em tempo de compensação (90+6 minu-
tos), ainda que o árbitro tenha precisado de 
recorrer ao vídeoárbitro para assinalar falta 
dentro de área, após uma bola na mão e já 
depois do Athletic ter enviado a bola à barra.

O veterano ponta de lança Aritz Aduriz, 
que na primeira ronda tinha selado sobre o 
final o triunfo dos bascos na receção ao F. C. 
Barcelona (1-0) pouco após entrar em cam-
po, permitiu a defesa a Manolo Reina.

O Athletic, que ainda não perdeu no cam-
peonato, está agora no quarto lugar, com 
oito pontos, a dois do atual líder, o Sevilla. O 
Maiorca segue em 14.º, com quatro.

JN/MS

Athletic Bilbao empata na 
deslocação a Maiorca e falha liderança

O Everton, treinado pelo português Marco 
Silva, desperdiçou no passado domingo 
(15) a possibilidade de chegar ao segundo 
lugar da Liga inglesa, ao perder no terre-
no do Bournemouth, por 3-1, em jogo da 
quinta jornada.

Callum Wilson adiantou os cherries, 
aos 23 minutos, mas Dominic Cal-
vert-Lewin empatou em cima do 

intervalo, aos 44, num encontro no qual o 
internacional português André Gomes não 

foi opção nos toffees.
No segundo tempo, o Bournemouth vol-

taria a colocar-se em vantagem, através 
de Ryan Fraser, aos 67 minutos, antes de 
Callum Wilson bisar e consumar o segun-
do triunfo da formação orientada por Ed-
die Howe, aos 72.

O Everton, com sete pontos, continua 
sem vencer fora de casa e perdeu a possi-
bilidade de igualar o Manchester City no 
segundo lugar, com 10.

JN/MS

Neymar responde às críticas
com um golaço e dá vitória ao PSG
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Recuperado de lesão, Neymar regressou 
no passado sábado (14) aos relvados e o 
reencontro com os adeptos foi tudo me-
nos de festa. Os “Ultra Paris” deixaram 
mensagens hostis ao brasileiro, que res-
pondeu com um golo.

O mercado de transferências já aca-
bou, Neymar ficou no PSG mas os 
adeptos não esqueceram as polé-

micas do brasileiro e o desejo de regressar 
ao Barcelona. 

Durante o jogo com o Estrasburgo, a 
claque do PSG exibiu faixas com críticas ao 
jogador e assobiou-o cada vez que tocava 
na bola. Mas, já nos descontos, Neymar 
respondeu com um grande golo e deu a vi-
tória caseira ao campeão francês.

JN/MS

A Juventus cedeu no passado sábado (14) 
os primeiros pontos na Liga italiana, ao 
empatar a zero na visita ao terreno da Fio-
rentina, em jogo da terceira jornada.

Os octocampeões transalpinos, com 
o internacional português Cristiano 
Ronaldo a tempo inteiro, não con-

seguiram ultrapassar a organização defen-
siva do conjunto viola e poucas situações 

criaram durante todo o encontro.
Os bianconeri perderam Douglas Costa e 

Pjanic no primeiro tempo, ambos por lesão, 
tal como Danilo, na etapa complementar.

Com este empate, a Juventus ocupa 
agora o terceiro lugar, com sete pontos, os 
mesmos que o Bologna, segundo e menos 
dois que o atual líder, o Inter de Milão.

JN/MS

Juventus cede os primeiros pontos
na visita a Florença

Everton de Marco Silva perde em 
Bournemouth e falha assalto ao pódio
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Depois da derrota na Supertaça, as cam-
peãs nacionais perderam na primeira jor-
nada do campeonato, depois de terem 
estado em vantagem.

O Sporting entrou da melhor manei-
ra na I Liga de futebol feminino, ao 
bater o Sporting de Braga por 2-1, 

em Alcochete, numa partida em que as 
‘leoas’ operaram a reviravolta no último 
quarto de hora.

Uchendu inaugurou o marcador para 
as bracarenses logo aos 2 minutos, mas os 
golos de Diana Silva (75) e Nevena Dam-
janovic (79) permitiram ao Sporting en-
trar com o ‘pé direito’ no campeonato de 
2019/20 e somar os primeiros três pontos.

No duelo entre dois candidatos ao títu-
lo, sai por baixo o Braga, o campeão que já 
perdeu a Supertaça para o Benfica.

JN/MS

I Liga Futebol Feminino
Sporting bate Braga em duelo 
de candidatos

O Sporting de Braga sagrou-se no domin-
go (15) tricampeão nacional de futebol de 
praia, ao derrotar o GRAP, por 8-3, em jogo 
da fase de apuramento de campeão, dis-
putado no Estádio do Viveiro, na Nazaré.

O clube bracarense, com golos de 
Jordan (dois), Bokinha (dois), Léo 
Martins, Bê Martins, Bruno Xavier 

e Filipe Silva superiorizou-se ao clube lo-
cal, que marcou por Cristiano Matos, Mi-
guel Carvalho e João Cintra.

O Sporting, que venceu o GD Alfarim 
por 6-4 no outro encontro, ficou em se-
gundo lugar.

JN/MS

Futebol de Praia

Sporting de Braga sagra-se 
tricampeão nacional
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O Benfica deu na terça-feira (17) o primeiro 
passo para chegar à Liga dos Campeões 
de basquetebol, ao vencer por 95-65 o Do-
nar Groningen na primeira mão da ronda 
inaugural de qualificação da competição.

No encontro disputado no Pavilhão Fi-
delidade, em Lisboa, a formação trei-
nada por Carlos Lisboa denotou uma 

superioridade absoluta sobre o conjunto ho-
landês, evidenciada, por exemplo, no par-
cial de 15-4 ao fim de apenas cinco minutos 
ou mesmo nos 57-27 registados nos primei-
ros minutos do terceiro período - um fosso 
de 30 pontos, que foi diferença máxima do 
jogo e que se repetiria no fim. 

O arranque fulgurante dos encarnados 
ditou a tendência de um jogo quase sem his-
tória e que dificilmente poderia ter um outro 
desfecho perante a fraca réplica do Gronin-
gen, sempre mais lento e pouco coeso na de-
fesa. Já o Benfica construía facilmente uma 
vantagem indiscutível graças a uma defesa 
bastante intensa e a uma notável eficácia no 
jogo exterior, com a equipa a terminar o jogo 
com 16 triplos em 30 tentados (53,3%).

Paralelamente, os vice-campeões nacio-
nais mantiveram sempre uma consistência 

assinalável na exibição - com exceção a um 
certo abrandamento durante o terceiro pe-
ríodo, em que consentiram uma pequena 
aproximação pontual dos holandeses - e 
no marcador, em que fizeram 26 pontos no 
primeiro parcial, 21 no segundo, 24 no ter-
ceiro e, por fim, 24 no último período.

Com um nível global elevado, destaca-
ram-se ainda assim as prestações de João 
Betinho Gomes e Micah Downs, que as-
sinaram 21 pontos, respetivamente, bem 
como Toure Murry, com 17 pontos e oito 
assistências. O internacional português 
converteu cinco dos seis triplos tentados, 
registo em que brilharam também Mur-
ry (5) e Tomás Barroso (3), acabando por 
conduzir ao resultado de 95-65.

Com este triunfo, a equipa de Carlos Lisboa 
garante, à partida, uma viagem tranquila até 
à Holanda, onde disputa a segunda mão da 
ronda de qualificação nesta sexta-feira (20). 
Uma vez consumada a passagem, o Benfica 
sabe já que terá pela frente na segunda fase 
de qualificação o Mornar, do Montenegro, 
naquele que é o último obstáculo antes da 
fase de grupos da Liga dos Campeões.

JN/MS
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Os ciclistas portugueses Rui Costa e Rui 
Oliveira, ambos da UAE-Team Emirates, 
terminaram, na passada sexta-feira (13), 
em 41.º e 46.º respetivamente, o Grande 
Prémio do Quebec, conquistado pela se-
gunda vez consecutiva pelo australiano 
Michael Matthews (Team Sunweb), em 
05.13,01 horas.

Na prova canadiana, de apenas um 
dia e com um total de 201,6 quiló-
metros, Rui Costa e Rui Oliveira 

completaram o percurso atrás dos colegas 
de equipa, o italiano Diego Ulissi e o no-
rueguês Sven Erik Bystrom.

O também luso José Gonçalves (Team 
Katusha Alpecin) acabou no 128.º posto.

Michael Matthews revalidou o título 
conquistado no ano passado, ao bater o es-
lovaco Peter Sagan, vencedor no Quebec 
em 2016 e 2017, que na passada sexta-feira 
(13), foi segundo, e o belga Greg Van Aver-
maet, terceiro.

JN/MS

Ciclismo
Rui Costa e Rui Oliveira no top 50 
no Grande Prémio do Quebec

O Sporting iniciou no domingo (15) a 
prestação na Liga dos Campeões de 
andebol com uma vitória na Macedónia, 
diante do Eurofarm Rabotnik, por 30-29, 
em jogo da primeira jornada do Grupo C.

Com este triunfo, a equipa portugue-
sa somou os dois primeiros pontos e 
juntou-se aos líderes Savehof e Bi-

dasoa Irun, ocupando a terceira posição, 
à frente do Eurofarm Rabotnik, Presov e 
Riihimaen Cocks.

Na Sports Hall Mladost, o Sporting, co-
mandado pelo novo técnico francês Thier-
ry Anti, conseguiu manter o equilíbrio nos 
primeiros 30 minutos, ainda que o Rabot-
nik tenha estado a comandar quase sem-
pre com vantagens tangenciais, chegando 
ao intervalo a vencer por 16-15.

O ponta direta romeno Ghionea, com 
cinco remates certeiros em sete tentados, 
foi o elemento que mais se destacou e aju-
dou os leões a manterem-se na luta pelo 

resultado, enquanto na formação mace-
dónia, Neven Stjepanovic, autor de quatro 
golos, foi o melhor dos anfitriões.

No segundo tempo, os leões conse-
guiram comandar o jogo pela primeira 
vez, com a maior diferença no marcador 
(21-24), por culpa do ponta romeno, no-
vamente, em evidência, ao apontar mais 
cinco golos.

Lovro Jotic e Vladislav Ostroushko ain-
da tentaram contrariar a subida de rendi-
mento dos leões na parte final, mas o Ra-
botnik não conseguiu mais passar para a 
frente do resultado.

Na próxima ronda, formação ‘leonina’ 
recebe no sábado (21) os eslovacos do Pre-
sov, no Pavilhão João Rocha.

Também o F. C. Porto se estreou da me-
lhor maneira na ‘Champions’, ao triunfar 
na receção aos bielorrussos do Meshkov 
Brest, por 27-25.

JN/MS

Andebol
Sporting estreia-se na Liga dos Campeões 
de andebol com vitória na Macedónia

Basquetebol
Benfica dá primeiro passo rumo 
à Liga dos Campeões
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No desempate, a Grécia acabou por levar 
a melhor e ser a última selecção da poule 
a apurar-se para os oitavos-de-final.

A selecção portuguesa de voleibol per-
deu nesta quarta-feira (18), por 3-1, 
com a Roménia, em Montpellier, 

França, e falhou por apenas um ponto a pas-
sagem aos oitavos-de-final do Europeu 2019, 
ao terminar na quinta posição do grupo A.

Portugal perdeu pelos parciais de 21-25, 
25-19, 18-25 e 23-25 e “cedeu” o quarto lu-

gar à Grécia (adversário que tinha vencido 
na véspera), que beneficiou da melhor di-
ferença de pontos no desempate a três com 
lusos e romenos.

Grécia, Portugal e Roménia terminaram a 
fase de qualificação com três pontos, todos 
com cinco sets ganhos e 13 perdidos, mas 
no desempate pela diferença de pontos a 
selecção helénica levou a melhor, com 386 
contra 432, tendo a “equipa das quinas” al-
cançado 386 e sofrido 433 (mais um).

Público/MS

Voleibol
Portugal perde com a Roménia 
e diz adeus ao Europeu
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REGISTER FOR SOCCER NOW

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

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

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

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

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

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

NOVAS 
INSTALAÇÕES
1751 Keele St., Toronto

416-651-1548

RESTAURANTE
O BENFICA

3 PRATOS DIFERENTES
TODOS OS DIAS
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Automobilismo
Tiago Monteiro fala em “oportunidade 
perdida” na prova chinesa do WTCR

Moto GP
Queda afasta Miguel Oliveira dos pontos 
no Grande Prémio de São Marino

Tiago Monteiro (Honda) ficou no domin-
go (15) com a “sensação de oportunidade 
perdida” depois de ter desistido das duas 
últimas corridas da sétima prova da Taça 
do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), 
em Ningbo, na China.

O piloto português foi tocado por ad-
versários das duas vezes, termi-
nando ambas fora de prova pre-

cocemente. O segundo incidente, com o 
marroquino Mehdi Bennani (VW), termi-
nou mesmo com uma violenta colisão con-
tra o muro das boxes do traçado chinês. 

“Fico com a sensação de oportunidade 
perdida. As corridas são cada vez mais 
disputadas, ninguém cede um milímetro, 
todos querem ganhar posições. Na primei-
ra corrida, nem tive oportunidade de fazer 
grande coisa. Tudo aconteceu no início da 
prova. O toque danificou a direção e não 
foi possível continuar em pista “, começou 
por dizer o piloto português da Honda.

Na segunda prova, quando já estava em 
12.º lugar, “e com boas possibilidades de 
continuar a subir”, à saída de uma curva 
recebeu um embate traseiro.

“Bati violentamente no muro a cerca de 
130 km/h, mas, fisicamente, estou bem. 
Foi um fim de semana onde senti que evo-
luímos em termos de desempenho, mas 
depois, em corrida, não conseguimos fazer 
o nosso trabalho. É frustrante”, lamentou 
o piloto portuense.

De acordo com Tiago Monteiro, “a equipa 
terá agora muito trabalho pela frente até à 
próxima prova, pois vão ter de trocar o chas-
sis do carro e é um processo demorado”.

“Será uma corrida contra o tempo”, 
concluiu Tiago Monteiro, que baixou duas 
posições, para o 19.º lugar do campeonato, 
com 58 pontos.

A próxima jornada decorre no Japão, de 
25 a 27 de outubro, em Suzuka.

JN/MS

Miguel Oliveira (KTM) terminou em 16.º 
lugar o Grande Prémio de São Marino de 
MotoGP, depois de sofrer uma queda na 
oitava volta da corrida, quando era 15.º, 
numa prova conquistada pelo espanhol 
Marc Márquez (Honda).

O piloto luso terminou a 1.07,831 mi-
nutos de Márquez, que alargou a li-
derança no Mundial para 93 pontos, 

graças à 77.ª vitória da carreira. Tem agora 
275, contra 182 do italiano Andrea Dovizioso 
(Ducati), que foi apenas sexto classificado. 

A dificuldade em gerir a temperatura dos 
pneus no asfalto do circuito Marco Simon-
celli, em Misano, foi a causa da queda que 
afastou Miguel Oliveira (KTM) de um lugar 

nos pontos no GP de São Marino.
“Foi uma pena, porque estávamos pres-

tes a atingir o nosso objetivo - que passa 
por pontuar - outra vez. Podia ter sido mais 
competitivo na corrida, mas foi difícil gerir o 
pneu da frente com o calor [que se fazia sentir 
no asfalto de Misano]. Por isso, não consegui 
evitar a queda”, explicou Miguel Oliveira.

O piloto luso acrescentou que quando vol-
tou à corrida já não conseguiu “ter um bom 
ritmo outra vez”, o que foi “frustrante”.

No campeonato, Miguel Oliveira perdeu 
uma posição, para o francês Johann Zarco 
(KTM), que foi 11.º, sendo agora 18.º no cam-
peonato, com 26 pontos.

JN/MS
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Now that Mitch Marner has signed, the 
big question with the Toronto Maple 
Leafs is the captaincy. Not just who they 
pick, but when.

Head coach Mike Babcock was asked 
Wednesday (18) if the Leafs will 
name a captain sooner rather than 

later. As expected, the head coach didn’t 
give much away.

“When does the season start?”, Babcock 
asked in response to a reporter’s question.

“Oct. 2”.
“Is that later or sooner?” Babcock came 

back with.
“That’s later, in my mind”.

“See you guys then”, Babcock replied 
with a smile while pretending to walk away.

Babcock said last week that the team 
will announce the decision “here coming 
up and end the speculation”, but hasn’t 
given away much else. TSN’s Mark Mas-
ters noted last week that Auston Mat-
thews, John Tavares and Morgan Rielly 
are among the top candidates.

“Well I think Mitch is one of those guys 
with his enthusiasm, with his energy and 
the way he plays, he’s leading anyway, 
but as he grows into a man and Mitch has 
been around winning before. He knows 
how to do things right. That’s leadership. 

And then [Matthews] is a different guy, 
he’s playing in the middle but he’s real-
ly evolved. I think the biggest thing with 
Matty is how comfortable he is now com-
pared to with what he used to be with all 
this. With the guys. He was always com-
fortable on the ice but it’s bigger than that 
when you’re leading, and so I think that’s 
been the biggest thing is sharing himself. 
That’s what leaders do. They do their job, 
they do it good enough that they’ve got 
time to help you as well and that’s what 
those guys are able to do,” Babcock said 
Wednesday (18).

“I think we’ve got a lot of leaders in that 

room,” Marner told reporters on Wednes-
day (18).

“I think, regardless if someone has a let-
ter or doesn’t have a letter on their chest, 
there’s a lot of guys in there that could 
wear one and there’s a lot of guys that 
will still lead by example every day and 
that’s what we need. We need everyone 
on this team to be a leader. When some-
thing needs to be said, no one’s got to be 
shy about it. We’ve just got to speak up 
and make sure everyone listens.”

The Ottawa Senators took down the 
Leafs 3-1 in their preseason opener Tues-
day (17) night in St. John’s, N.L.

TSN/MS

Babcock coy about captaincy announcement

Brady Tkachuk’s empty-net goal wound 
up the winner as the Ottawa Senators 
held on for a 4-3 win over the Toronto 
Maple Leafs on Wednesday (18) in pre-
-season action.

Connor Brown, Tyler Ennis and Max 
Veronneau scored for the Senators 
as they beat Toronto for the second 

straight night to remain undefeated in the 
pre-season.

Craig Anderson allowed one goal on 22 
shots through two periods before Filip 
Gustavsson took over in the third giving 

up one goal on 18 shots.
Auston Matthews, making his pre-sea-

son debut, scored twice for the Leafs. Nick 
Shore also scored while Michael Hutchin-
son gave up three goals on 20 shots throu-
gh two periods, before Brandon Halberson 
allowed two goals on seven shots.

Matthews made it a one-goal game at 
the seven-minute mark of the third as he 
won a battle in the slot and batted a puck 
out of mid-air and past Gustavsson.

The Senators appeared to ice the game 
when Tkachuk put the puck into Toron-
to’s empty net, but once again the Leafs 

were able to make it a one-goal game as 
Shore beat Gustavsson with 44 seconds 
remaining in regulation.

Trailing 2-0, the Leafs cut the lead in 
half early in the second period on a de-
layed penalty call as Matthews played 
give-and-go with Morgan Rielly before 
beating Anderson.

Ottawa regained its two-goal lead less 
than two minutes later as Ennis picked up 
the puck in the slot and rifled a shot past 
Hutchinson.

The Senators got off to a good start 
taking a 2-0 first period lead with goals by 

Veronneau and Borowiecki.
Veronneau opened the scoring midway 

through the first with a power-play goal, 
while Brown tipped a Borowiecki shot 
from the blue-line.

Thomas Chabot was a late scratch for 
the Senators as he wasn’t feeling well after 
the warm-up and was replaced by Hubert 
Labrie.

Both teams are back in action Saturday 
(21) night as the Senators host the Mon-
treal Canadiens, while the Leafs will host 
the Buffalo Sabres.

Global News/MS

MLB

Tkachuk lifts Senators over Maple Leafs 4-3

The three 
major 
candidates 
to the 
captain 
position
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Morgan RiellyJohn TavaresAuston Matthews
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Jogos na TV
HORA CANAL

I LIGA PAÇOS DE FERREIRA DESP. AVES 3:30 PM SPORT TV 
1

INGLATERRA SOUTHAMPTON BOURNEMOUTH 3:00 PM DAZN

ESPANHA OSASUNA REAL BETIS 3:00 PM beIN 
SPORTS

CINCINNATI CHICAGO FIRE 7:30 PM MLS LIVE

NEW ENGLAND REAL SALT LAKE 7:30 PM MLS LIVE

HOUSTON DYANMO ORLANDO CITY 
SC 8:30 PM MLS LIVE

SPORTING KC COLORADO 
RAPIDS 8:30 PM MLS LIVE

LA GALAXY MONTREAL 
IMPACT 10:30 PM

MLS LIVE, 
TVA 

SPORTS

LOS ANGELES FC TORONTO FC 10:30 PM
MLS LIVE, 
TSN GO / 

1 / 4

HORA CANAL

BELENENSES RIO AVE 1:00 PM SPORT TV 
5

MOREIRENSE BENFICA 3:30 PM SPORT TV 
1

LEICESTER TOTTENHAM 7:30 AM DAZN

EVERTON SHEFFIELD 
UNITED 10:00 AM DAZN

MANCHESTER CITY WATFORD 10:00 AM DAZN

LEVANTE EIBAR 10:00 AM beIN 
SPORTS

ATLÉTICO MADRID CELTA DE VIGO 12:30 PM beIN 
SPORTS

GRANADA BARCELONA 3:00 PM beIN 
SPORTS

JUVENTUS HELLAS VERONA 12:00 PM DAZN, 
TLN

MILAN INTER 2:45 PM DAZN, 
TLN

ALEMANHA BAYERN MUN. KÖLN 9:30 AM SPORTS 
NET

OLYMP. MARSEILLE MONTPELLIER 11:30 AM beIN 
SPORTS

REIMS MONACO 2:00 PM beIN 
SPORTS

BORDEAUX BREST 2:00 PM beIN 
SPORTS

ATLANTA UNITED SJ 
EARTHQUAKES 3:30 PM MLS LIVE

VANCOUVER 
WHITECAPS

COLUMBUS 
CREW 5:00 PM

MLS LIVE, 
TSN GO / 

1
DC UNITED SEATTLE 

SOUNDERS FC 8:00 PM MLS LIVE

HORA CANAL

GIL VICENTE BOAVISTA 10:30 AM SPORT TV 
LIVE

TONDELA VITÓRIA SPORT 
CLUBE 1:00 PM n/d

VITÓRIA SETÚBAL PORTIMONENSE 1:00 PM n/d

PORTO SANTA CLARA 3:30 PM SPORT TV 
1

CRYSTAL PALACE WOLVERHAMPTO
N 9:00 AM DAZN

WEST HAM MANCHESTER 
UNITED 9:00 AM DAZN

GETAFE MALLORCA 6:00 AM beIN 
SPORTS

ESPANYOL REAL SOCIEDAD 8:00 AM beIN 
SPORTS

SEVILLA REAL MADRID 3:00 PM beIN 
SPORTS

BOLOGNA ROMA 9:00 AM SPORT TV 
3

LECCE NAPOLI 9:00 AM TLN, 
DAZN

LAZIO PARMA 2:45 PM TLN, 
DAZN

ALEMANHA EINTRACHT 
FRANKFURT

BORUSSIA 
DORTMUND 12:00 PM SPORTS 

NET

RENNES LILLE 9:00 AM beIN 
SPORTS

OLYMP. LYON PSG 3:00 PM beIN 
SPORTS

PORTLAND TIMBERS MINNESOTA 
UNITED 3:55 PM

MLS LIVE, 
TSN GO / 

2

DALLAS NEW YORK CITY 6:00 PM MLS LIVE

NEW YORK RB PHILADELPHIA 
UNION

6:30 PM MLS LIVE

HORA CANAL

SPORTING BRAGA MARÍTIMO 2:00 PM SPORT TV 
2

SPORTING FAMALICÃO 4:00 PM SPORT TV 
1

HORA CANAL

REAL VALLADOLID GRANADA 1:00 PM beIN 
SPORTS

REAL BETIS LEVANTE 2:00 PM beIN 
SPORTS

BARCELONA VILLARREAL 3:00 PM beIN 
SPORTS

HELLAS VERONA UDINESE 1:00 PM SPORT TV 
2

BRESCIA JUVENTUS 3:00 PM DAZN

FRANÇA DIJON OLYMP. 
MARSEILLE

1:00 PM beIN 
SPORTS

COLCHESTER TOTTENHAM 2:45 PM DAZN

PORTSMOUTH SOUTHAMPTON 2:45 PM DAZN

PRESTON NORTH END MANCHESTER 
CITY

2:45 PM DAZN

HORA CANAL

MALLORCA ATLÉTICO 
MADRID 1:00 PM beIN 

SPORTS

VALENCIA GETAFE 2:00 PM beIN 
SPORTS

ROMA ATALANTA 1:00 PM DAZN

INTER LAZIO 3:00 PM DAZN

NAPOLI CAGLIARI 3:00 PM DAZN

TAÇA DA LIGA 
INGLESA MANCHESTER UNITED ROCHDALE 3:00 PM DAZN

HORA CANAL

EIBAR SEVILLA 1:00 PM beIN 
SPORTS

REAL SOCIEDAD DEPORTIVO 
ALAVÉS 3:00 PM beIN 

SPORTS

ITÁLIA TORINO MILAN 3:00 PM DAZN

23 
SETEMBRO I LIGA

26 
SETEMBRO

25 
SETEMBRO

ESPANHA

ESPANHA

ITÁLIA

TAÇA DA LIGA 
INGLESA

24 
SETEMBRO

ESPANHA

ITÁLIA

20 
SETEMBRO

MLS

I LIGA

INGLATERRA

ESPANHA

MLS

22 
SETEMBRO

21 
SETEMBRO ITÁLIA

I LIGA

INGLATERRA

FRANÇA

MLS

ESPANHA

ITÁLIA

FRANÇA

A wonder goal by Ignacio Piatti gave the Montreal Im-
pact a 1-0 victory over rivals Toronto FC in the first leg 
of the Canadian Championship final on Wednesday (18) 
night.

Goalkeeper Clement Diop made four saves for his 
second clean sheet of the tournament for the Impact, 
who last won the Voyageurs Cup in 2014.

Alex Bono was beaten once on four shots for the three-
time defending Canadian champs Toronto FC, who have 
lifted the trophy a record seven times.

Mississauga tennis star Bianca Andreescu was among the 
announced crowd of 10,803 at Saputo Stadium. The return 
leg will be played next Wednesday (25) at Toronto’s BMO 
Field. The winner of the home-and-away aggregate series 
will represent Canada in next year’s CONCACAF Cham-
pions League.

It is the third meeting between Toronto and Montreal in 
a Canadian Championship final, with each team winning 
once before.

The last two months have looked very different for the 
Impact and TFC in Major League Soccer play.

An awful 2-9-1 slump has Montreal sitting eighth in the 
Eastern Conference and on the verge of missing the play-
offs for the third consecutive season, while Toronto is un-
defeated in its last nine games (5-0-4). But it was Wilmer 
Cabrera’s men who completely dominated the first half of 
play at Saputo Stadium.

Chance after chance came to nothing in the first quarter 
hour until Piatti got the breakthrough from distance in the 
18th minute. The Argentine, fully recovered from a recent 
adductor injury, one-touched a ball from Saphir Taider and 
fired a rocket into the back of the net from 25 yards out.

The Star/MS

MLS

Toronto FC fail to get away goal in 
Canadian Championship first leg
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Twenty-seven-year-old Aidurus Mohamed 
sees his decision to take a course in for-
mwork several years ago as “life-chan-
ging.” At the time, he was operating a 
forklift for a just above minimum wage job 
with no future.

“I saw that there were way more 
opportunities in carpentry,” says 
Mohamed, who is working his way 

through the apprenticeship program as a 
formwork carpenter.

Like Mohamed, Kemar Clark was as a 
low-paid cook in Toronto when he turned 
to carpentry. “I had zero experience in 
construction but I wanted to try it,” says 
Clark, who came to Toronto from a small 
town in Jamaica three years ago.

“I knew it wasn’t going to be an easy 
job. It is physical work,” says Clark, now 
a second-year apprentice.

Both young men got their start tak-
ing a formwork course at the College of 
Carpenters and Allied Trades (CCAT) in 
Vaughan, Ont.

Today, employed by Outspan Concrete 
Structures Ltd. at the Crosstown Eglinton 
LRT’s new Kennedy Station, Clark is part 
of a crew forming walls and slabs. The sta-

tion will be the eastern terminus of the 
Eglinton Crosstown LRT. It will also serve 
as an interchange station connecting with 
the TTC Bloor-Danforth subway line.

Clark sees the work continuing for 
months, maybe even more than a year.

“That could put me into my third year 
(apprenticeship) or maybe even my fourth 
year,” he says, adding the big LRT project 
is a magnet for young carpenters because of 

the long-term construction opportunities.
The Crosstown Eglinton LRT is also a 

learning ground for the new generation of 
carpenters. The 10-year project will have 
more than two dozen stations over 19 kilo-
metres when it is completed in 2021.

Second-year carpenter’s apprentice Ab-
dirahman “Abdi” Mohamed, 29, got his start 
in 2017 after walking away from a period of 
underpaying jobs in warehousing. Raised in 
Etobicoke, Abdi knew little about construc-
tion work when he, too, took the eight-
week formwork course offered at CCAT.

“I learned there that I wanted to be in 
this field. They showed you a lot of things 
in the course and it was very hands-on 
learning,” he says.

His first construction job in formwork for 
CMC (Carrier Mausoleums Construction) 
lasted 18 months. He has been working at the 
LRT’s Science Centre Station for Structform 
International Ltd. now for about 10 months.

Employed with formworking contract-
or Verdi Alliance for about 18 months, 
27-year-old Aidurus has witnessed a 
number of carpenters retire in his short 
time in the industry.

“There’s a huge age gap between the 
young guys and the older guys; there’s 
nothing in the middle.”

While some industry observers fear that 
retirements on mass could leave younger 
carpenters with too-few mentors, Aidurus 
says there is always an experienced car-
penter around at Verdi to help him out.

“If you really want to learn, you can find 
someone on the job who can teach you.”

Aidurus has sights set on achieving a 
Red Seal certification under Structform’s 
tutelage.

Chris Campbell, business representative 
for the Carpenters Local 27, sees the LRT as 
a good starting point for many young ap-
prentices because it can offer steady, long-
term employment.

“The consistent work is good training 
and it provides financial stability for the 
workers and their families,” he says.

Campbell supports hiring policies that 
include a percentage of the people living 
along the LRT line. He has walked stretch-
es of Eglinton Avenue, passing out recruit-
ment fliers on behalf of the Carpenters’ 
union to local barbershops, grocery stores 
and other retail shops.

“I figured why not go to the neighbour-
hoods where the LRT will run. I have re-
ceived so many calls from young people 
and even their families asking about it.”

At the Science Centre Station, Abdi 
hopes to get his journeyperson papers 
while working on the line.

“It is a journey to get your Red Seal — you 
have to put in the work, the dedication…show 
that you want to be there and improve.”

Clark, Abdi and Aidurus represent a new 
generation of carpenters, comfortable with 
innovation and new technologies facing the 
industry. But Abdi, for one, doesn’t dismiss 
the older generation. He says respecting the 
values handed down from the last genera-
tion of carpenters is important.

“They are part of a culture, a history. 
They can teach us a lot.”

Daily Commercial News

The Canadian Real Estate Association 
raised its forecast for home sales this 
year, helped by economic fundamentals 
and falling mortgage rates.

The improved outlook for the year 
came as CREA reported home sales 
in August were up five per cent com-

pared with the same month last year.
The organization said on Sept. 16 that 

national home sales are now projected to 
rise to 482,000 units this year, up five per 
cent from 2018.

In June, CREA predicted sales to climb 
1.2 per cent to 463,000 this year.

“Economic fundamentals underpinning 
housing activity remain strong outside of 
the Prairies and Newfoundland and Lab-
rador,” the association said.

“More importantly for home buyers and 
housing markets, longer-term mortgage 
rates have been declining. Among those 
that have declined is the Bank of Canada’s 
benchmark five-year rate used by banks 
to qualify mortgage applicants.”

Home sales weakened last year after 
Ottawa tightened mortgage qualification 
rules at the start of 2018 and mortgage 
rates started to rise.

However, the rates on fixed-rate mort-
gages started to decline earlier this year 
and helped fuel a pick up in home sales.

In August, home sales were up in most 
of the country’s largest markets, includ-
ing B.C.’s Lower Mainland, Calgary, Win-
nipeg, the Greater Toronto Area, Ottawa 
and Montreal.

Robert Kavcic, senior economist at BMO 
Capital Markets, said a solid job market 
and population flows persist across much 
of the country, amplified by a drop in five-
year fixed mortgage rates since late-2018.

“Yet again, the housing bears are go-
ing to have to take their medicine,” Kav-
cic wrote in a report. “This momentum 
should continue into the fall.”

On a month-over-month basis, home 
sales in August were up 1.4 per cent, the 
sixth consecutive move higher.

Sales were up in slightly more than 
half of all local markets, with gains led by 
Winnipeg and an improvement in B.C.’s 
Fraser Valley.

The actual national average price for a 
home sold in August was about $493,500, 
up almost four per cent from the same 
month last year.

Excluding the Greater Toronto and Great-
er Vancouver regions, the national average 
price was less than $393,000, while the 
year-over-year gain was 2.7 per cent.

Daily Commercial News

CREA 
reports August home 
sales up from 2018

Eglinton Crosstown an incubator 
for future carpenters
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Aidurus Mohamed says his decision to take a formwork course 
was a life-changing decision. He has worked on the Eglinton 
Crosstown LRT and is employed with formworking contractor 
Verdi Alliance. He has his sights set on his Red Seal certification.

Kemar Clark, employed by Outspan Concrete Structures Ltd., 
is working on the Crosstown’s new Kennedy Station project 
and is part of a crew forming walls and slabs. He believes the 
project has been a magnet for young carpenters thus far.

The Eglinton Crosstown LRT project has kept second-year 
carpenters’ apprentice Abdirahman “Abdi” Mohamed busy at 
the start of his carpentry career. He credits the eight-week for-
mwork course at the College of Carpenters and Allied Trades 
for sparking his interest in the trade.
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A primeira vez que entrei em Espanha 
foi no tempo de estudante em Beja, na 
minha viagem de finalistas do liceu. Para 
uma adolescente da província, que ape-
nas conhecia Lisboa duma curta visita, 
foi uma descoberta extraordinária co-
nhecer as cidades andaluzas de Sevilha, 
Granada e Córdoba.

Viajar de Portugal para Espanha será 
ainda considerado ir ao estrangei-
ro? Nessa época, era preciso atra-

vessar a fronteira; a mais próxima, depois 
de passar Vila Nova de Ficalho, ficava no 
Rosal de La Frontera. Presentemente, via-

jar entre Portugal e Espanha mudou muito 
depois da adesão à Comunidade Econó-
mica Europeia. Entra-se em Espanha sem 
quase darmos por isso, e ninguém nos 
pede identificação. Essa abertura e liber-
dade atraem portugueses e espanhóis, que 
hoje em dia convivem mais e se conhecem 
melhor, tendo sido quase esquecidas as 
lutas e rivalidades dum passado recuado. 

Ao longo dos anos, voltei várias vezes a 
Andaluzia: em Sevilha continua a deixar-
-me maravilhada a impressionante cate-
dral, a maior do mundo em estilo gótico, 
tão diferente das Sés de Lisboa ou Évo-
ra em estilo românico; em Granada, é o 
sumptuoso Palácio do Alhambra em que 
o legado mourisco se evidencia e nos faz 
sonhar com os contos das Mil e Uma Noi-
tes. Mas, das três cidades, a de que guardei 
memórias mais marcantes foi Córdoba, 

pela sua mesquita-catedral.
Voltei recentemente a Córdoba e esco-

lhi alojar-me num hotel no centro histó-
rico, para poder andar a pé pela cidade. A 
mesquita-catedral de Córdoba é a atração 
turística mais procurada e com toda a jus-
tificação. O magnífico edifício resulta de 
uma fusão de arquitetura islâmica e cris-
tã. Os inúmeros e elevados arcos bran-
cos pintados de vermelho é o que mais se 
destaca e torna o lugar único. As capelas 
cristãs inseridas no conjunto contrastam, 
e testemunham, o domínio das duas reli-
giões em épocas distintas. Apesar de tanta 
gente visitar a mesquita ao mesmo tempo, 
sentimos a obrigação de manter o silêncio, 
caminhar lentamente, manifestando pro-
fundo respeito pelo trabalho artístico e os 
sinais de devoção que nos circundam. Re-
cordava aquela magnitude, quando da mi-
nha primeira visita, mas desta vez os meus 
olhos souberam apreciar a mesquita com 
mais entendimento. Conheci, entretanto, 
outras em países diferentes, mas a de Cór-
doba continua a deixar-me maravilhada.

A cidade oferece, naturalmente, outros 
lugares cativantes. Como os demais visi-
tantes, gostei de atravessar a Ponte Ro-
mana sobre o Guadalquivir, que nos faz 
recuar a outra época e civilização. Nela se 
encontra a conhecida Torre de Calahorra; 
a ponte une a zona histórica ao bairro de 
Fray Albino, na margem esquerda do rio.

As cidades de Andaluzia são conhecidas 
pelos típicos pátios interiores, em geral pri-
vados, ao gosto dos romanos; em Córdoba 
basta cirandar por São Basílio, um dos bair-
ros mais interessantes, para poder apreciá-
-los. Os espanhóis parecem competir no 
bom gosto com que decoram os seus pátios 
com flores, azulejos, fontes e estatuetas. 
Cada um parece mais belo do que o outro. 
Parámos para jantar num pequeno restau-
rante localizado num desses pátios, onde 
escolhemos o típico salmonejo. O perfu-
me das flores e o som duma pequena cas-
cata isola-nos do mundo moderno; somos 
transportados para tempos idos enquanto 
saboreamos essa sopa fria e refrescante.

Um outro bairro que me encantou foi o 

da Judiaria, testemunho duma época his-
tórica marcante em Espanha. Com ruas 
muito estreitas, vasos de flores garridas 
pendurados nas paredes caiadas de bran-
co, anda-se um pouco em labirinto até 
chegar perto da Porta de Almodôvar, me-
recedora ela mesma de ser visitada.

Espanha e Andaluzia têm, acima de 
tudo algo que perturbou a adolescente, e 
continua a impressionar a mulher adulta: 
a música tradicional e o flamenco. Emo-
cionam-me os sons da guitarra cigana, 
os movimentos sensuais da mulher espa-
nhola ao bailar com as suas castanholas, 
e o sapateado vigoroso dos dançarinos de 
ambos os sexos. São, enfim, a cor, os sons 
e a exuberância do povo espanhol o que 
sobremaneira me atrai no país vizinho.  
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

E viva a Espanha!
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Córdoba – São Basílio

Judiaria
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Celebramos o aniversário da
Luso-Can Tuna

Esta semana:

Acolhemos o bem-estar com o
Mind, Body & Soul

 Discutimos os temas da atualidade no
Roundtable

Mostramos o protesto das vítimas
das Syndicated Mortgages

Sentimos Portugal na voz de
António Zambujo

E continuamos a viver a vida bem portuguesa de
Bem-Vindos a Beirais

Domingo, entre as 10h e o meio-dia

As Nações Unidas identificaram 10 ações-
-chave que todos podemos tomar diaria-
mente para combater as alterações climá-
ticas. Pequenas mudanças na nossa vida 
diária que podem fazer toda a diferença. 
Existe uma plataforma no site das Na-
ções Unidas onde se podem registar as 
ações diárias que vamos tendo, existindo 
um contador global com todas as ações. 
Os resultados das contagens das partici-
pações de pessoas de todo mundo serão 
apresentados na Cimeira do Clima das Na-
ções Unidas - Ação Climática 2019, a rea-
lizar já no próximo dia 23 em Nova Iorque.

As 10 ações identificadas e promovidas 
pelas Nações Unidas:

Compre localmente

Adquira produtos alimentares de produ-
ção local e de produção da época. Sabem 
melhor, são mais saudáveis, evitando po-
luição pelo transporte a longas distâncias, 

com menos pegada ecológica, mais amigos 
do ambiente e promovem a economia local.
Traga o seu saco

São usados anualmente mais de cinco 
triliões de sacos plásticos. Além da poluição 
dos oceanos, os sacos plásticos potenciam 
a proliferação de doenças como a malária 
porque entopem os sistemas de esgotos.
Desligue a ficha

Quanto menos energia se utilizar me-
nos energia tem de se produzir. Apesar 
das fontes de energia alternativas e reno-
váveis, amigas do ambiente, a mudança 
também deve partir dos consumidores fi-
nais, diminuindo e controlando o seu con-
sumo de energia.
Recicle

A maioria dos plásticos, cerca de 80%, 
nunca chega a decompor-se totalmen-
te: vão-se fragmentando, ficando cada 
vez mais pequenos até que são ingeridos 
por peixes e outros animais, entrando na 
cadeia alimentar global. Reciclar papel, 
plástico, vidro e metais, reduz enorme-
mente o uso de recursos naturais e dimi-
nui a quantidade e dimensão de lixeiras.

Refeições sem carne

A indústria pecuária é responsável por 
mais emissões de gases de efeito estufa 
que as maiores companhias petrolíferas. A 
produção de carne contribui para o esgo-
tamento de recursos de água e é a maior 
causa de desflorestação.

Desligue as luzes

Quando desliga uma luz, mesmo por uns 
segundos, poupa mais eletricidade do que 
aquela que é necessária para voltar a liga-
-la, independentemente do tipo de lâmpa-
da. A partir de agora desligue as luzes em 
compartimentos onde não esteja ninguém.

Duche de cinco minutos

A escassez de água afeta já quatro em 
cada 10 pessoas no mundo. Globalmente, 
80% das águas residuais não são tratadas. 
Reduzir o tempo de duche é uma excelente 
forma de poupar este precioso recurso.

Conduza menos

O setor dos transportes é aquele que tem 
crescido mais como contribuidor para a 
emissão de gases de efeito estufa. Os veícu-
los privados, como os carros pessoais, são 

aqueles que mais têm contribuído para esse 
crescimento. Os transportes consomem 64% 
de todo o petróleo gasto globalmente, 27% de 
toda a energia usada e são responsáveis por 
23% de emissões de dióxido de carbono.

Moda – Desperdício ZERO

A indústria da moda é o segundo maior 
consumidor de água do planeta: são ne-
cessários 10.000 litros de água para pro-
duzir umas calças de ganga, o equivalente 
ao que uma pessoa necessita beber em 10 
anos. Ao criar novas roupas a partir das 
suas roupas usadas estará a reduzir o con-
sumo de água e de desperdícios.

Reencha e reutilize

Um milhão de garrafas de plástico são 
compradas a cada minuto e de seguida 
rejeitadas, tornando-se assim em 300 mi-
lhões de toneladas de lixo plástico por ano.

Nós temos a capacidade de fazer a di-
ferença. Pequenas mudanças no nosso 
comportamento fazem a diferença. Se to-
dos o fizermos, se todos olharmos a natu-
reza com respeito e admiração, podemos 
ainda ir a tempo. Atua Agora. Act Now.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Act Now – Atua Agora
10 Ações que podem ajudar a salvar a Terra

Terra Viva AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE
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O cantor Roberto Leal morreu domingo 
(15), aos 67 anos. O cantor estava interna-
do num hospital em São Paulo, Brasil, des-
de a madrugada da passada quarta-feira 
(11). Conhecido por músicas como “Arre-
bita”, sucesso que o tornou conhecido no 
início dos anos 70, o cantor português lu-
tava contra um cancro há dois anos, facto 
que revelou em janeiro deste ano.
Roberto Leal nasceu em Vale da Porca, no 
concelho de Macedo de Cavaleiros, a 27 de 
novembro de 1951. Emigrou para o Brasil ain-
da em criança, com 11 anos, juntamente com 
os pais e com os nove irmãos. Trabalhou como 
sapateiro e vendedor de doces em São Paulo, 
cidade em que iniciou a carreira na música, 
cantando fados e músicas românticas.

Ana Moura assinalou o seu aniversário (40 
anos) esta terça-feira, 17 de setembro, com 
uma memória muito especial: uma fotografia 
inédita da sua infância. Na imagem é possível 
ver a fadista com traje ribatejano. “Esta ri-
batejaninha de gema, de pernoca ao léu, faz 
anos hoje”, brinca na legenda da imagem. 
Na sua conta pessoal de Instagram, Raquel Ta-
vares partilhou uma imagem antiga na com-
panhia da amiga e escreveu: “Minha Anicas… 
Somos nós há muitas vidas. E assim segui-
mos. Abraçadas, juntas, cúmplices, amigas, 
nesta nova vida e nas outras que virão. Tenho 
a maior admiração por ti, enches-me de or-
gulho e amo-te como bem sabes. Parabéns, 
meu amor! Beijos da tua Rakita.”

Através das stories do Instagram, Hailey 
Bieber lembrou os seguidores da data im-
portante que celebra. “Um ano a ser a tua 
mulher”, escreveu, sob uma imagem em 
que surge ao lado de Justin Bieber. Seguiu-
-se uma sequência de imagens dos dois e 
resta esperar pela resposta do artista que, 
até ao momento, ainda não partilhou nada 
alusivo à data nas redes.
Ainda assim, no início do mês, o jovem 
derreteu os seguidores com uma nova de-
claração de amor para Hailey, junto a uma 
imagem em que surgem de costas e de mão 
dada. “Amo-te mais a cada dia que passa. 
Tu desafias-me, fortaleces-me, és, no ge-
ral, muito mais interessante e fantástica do 
que eu e eu lido bem com isso”, escreveu.

Kika

A história entre ambas tornou-se conhecida de forma 
repentina, depois de Miley Cyrus e Kaitlynn Carter se 
separarem dos respetivos maridos. Depois de umas fé-
rias em Itália, no Lago de Como, onde as duas foram vis-
tas em clima romântico - o que fez com que fosse con-
firmada a separação entre a cantora e Liam Hemsworth 
- a artista e a blogger continuam inseparáveis.
Agora, foram fotografadas a passearem abraçadas pelas 
ruas de Los Angeles e com visuais a condizer. As duas 
surgiram de calças de ganga, t-shirt preta e óculos de 
sol, desfrutando de um passeio ao sol. De acordo com a 
revista People, ambas já se encontram a viver juntas e “es-
tão muito felizes”, segundo revelou uma fonte próxima à 
mesma publicação. “A Miley está muito bem. Seguiu em 
frente e parece não ter arrependimentos. Está muito con-
tente por estar com Kaitlynn”, acrescentou ainda.
De recordar que Liam Hemsworth, que esteve uns dias 
em casa do seu irmão, Chris Hemsworth, na Austrália, 
quando a notícia da sua separação se tornou pública, foi 
visto recentemente bastante animado na companhia 
dos irmãos, uma imagem que contrasta bastante com 
o aspeto triste que o ator apresentava nos dias seguin-
tes a terem sido divulgadas as fotos comprometedoras 
da cantora com a blogger. No passado dia 21 de agosto, 
Liam pediu formalmente o divórcio.
Quanto a Brody Jenner, ex-marido de Kaitlynn, foi vis-
to recentemente na companhia da modelo da Victoria’s 
Secret, Josie Canseco.

LONDON FASHION WEEK
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CUMPLICIDADE

E se a vossa filha de seis anos usasse maqui-
lhagem? Ou só um batom vermelhito? O que 
acham dessa ideia? 
Foi durante o jantar a propósito da colaboração 
KKW x WINNIE, que Kim Kardashian reve-
lou algo inesperado em relação a isso mesmo. 
A socialite falou acerca de maquilhagem e da 
sua marca e disse que Kanye ficou um bocado 
irritado por esta deixar que a filha mais velha, 
North, de seis anos, usasse tais produtos.
“Acho que ele se fartou. Mudou todas as regras”, 
começou por dizer. “Eu deixava-a usar, sabem? 
Ela teve um pouco de vermelho para o Natal. Eu 
deixava-a usar uns lábios vermelhos ou deixa-
va-a fazer algo sobressair. Se usasse um vestido 
preto, uns lábios pretos”, explicou ao E! News. 
No entanto, o marido não partilha dessa opi-
nião. Aparentemente Kanye West não gosta 
que a filha se maquilhe. Kim brincou com a si-
tuação: “Meti-me em sarilhos por causa disso. 
Portanto, agora não há mais maquilhagem”.M
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O príncipe Carlos surpreendeu os fãs da realeza ao partici-
par de forma inesperada na London Fashion Week. O motivo 
não poderia ser mais especial, já que o marido de Camilla vai 
colaborar com designers cujas maiores preocupações são o 
reduzido impacto ambiental.
As urtigas da sua casa foram usadas para fabricar peças da 
coleção dos designers Vin + Omi de 2020. Carlos, terá co-
nhecido a dupla na receção da Positive Fashion em 2018, 
dando permissão para que as ervas daninhas da proprieda-
de fossem colhidas e fossem posteriormente transformadas 
em peças de roupa.
Em declarações ao The Daily Telegraph, Vin + Omi afirma-
ram que o herdeiro do trono lhes revelou, através de um car-
ta, a sua admiração pessoal pelas propostas sustentáveis, o 
que lhes causou perplexidade: “Somos uma marca punk. A 
maioria dos nossos clientes é punk, entende? Marilyn Man-
son e pessoas assim”, afirmaram, chegando a duvidar desta 
parceria. Contudo, sublinham, “está realmente entusiasma-
do com a estética e com o decorrer do processo”.
Há muito tempo que o príncipe Carlos tem vindo a alertar 
para questões ambientais, abordando inclusivamente a forma 
como a indústria da moda poderá ser mais responsável nesta 
área, tema de discussão aquando da visita ao novo Tech Hub 
nos escritórios do Yoox Net-a-Porter Group, em maio de 2018.
O filho da rainha Isabel II já antes havia manifestado o seu apoio 
à Fundação da Campanha pela Lã, que tem como objetivo voltar 
a tornar popular a escolha da lã como tecido mais sustentável.
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1-866-797-8686 
Rogers Cable - canal 672
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24 horas por dia, 
7 dias por semana.

Subscreva hoje!

Muito se fala sobre a influência da Lua cheia no ser humano. Há quem diga até 
que as pessoas agem de forma mais estranha durante essa fase da Lua. Mas será 
que isso é mesmo verdade? E engana-se quem pensa que essa teoria não tem um 
raciocínio por trás. A ideia é: se a Lua afeta as marés do oceano, por que razão não 
afetaria o ser humano, que tem o corpo feito, principalmente, de água?

Ainda não estamos convencidos? Em 1987, um artigo publicado no Journal of Emergen-
cy Medicine, mostrava que até 80% dos enfermeiros e 64% dos médicos acreditavam na 
influência do nosso satélite natural no corpo das pessoas. 

Inclusive, em 2012, alguns integrantes da Escola de Psicologia da Université Laval no Canadá, 
iniciaram um estudo para descobrir se as fases da Lua estão ligadas com doenças mentais.

A pesquisa iniciou-se com 771 pacientes de Montreal, atendidos entre 2005 e 2008. To-
dos tiveram sintomas como dores no peito, sem uma causa clínica detetada pela equipa 
médica. Além disso, muitos tiveram crises de ansiedade, mudanças de humor, ataques 
de pânico ou pensamentos suicidas. 

Os investigadores compararam os dias das visitas ao médico com as fases da Lua. Aí, des-
cobriram que não havia ligações entre os sintomas e as fases lunares. Exceto no último tri-
mestre lunar, em que houve uma queda de 32% de transtornos de ansiedade. No entanto, de 
acordo com os investigadores, isso não prova a influência do luar nas crises. 

Ou seja, a Lua pode estar minguante, cheia, crescente ou nova e isso não terá nada a ver 
com o nosso comportamento. Portanto: não há desculpas! 

Não conseguir abrir um cadeado por não saber onde a chave está é sempre compli-
cado. Para evitar esse tipo de situação, a melhor opção é utilizar um cadeado com 
leitor de impressão digital. Além de oferecer mais segurança para abrir fechaduras, 
não precisamos de nos preocupar em ter uma chave connosco, nem em ter que 
guardar uma senha.

É por isso que o cadeado com sensor de digital é uma ferramenta muito prática. Não pre-
cisa de chaves, códigos ou Bluetooth para ser aberto. Basta utilizar o leitor de impressão 
digital e podemos destravá-lo em menos de um segundo.

Permite o bloqueio do cadeado com até 10 impressões digitais sem o uso de ferramen-
tas, sendo que podemos adicionar ou remover algumas dessas impressões digitais. O 
cadeado com sensor de digital da KERUI é 
uma opção para garantirmos que os nossos 
objetos estão bem protegidos.

 Podemos também ter esta mesma forma 
prática na porta da nossa casa com esta 
fechadura biométrica para portas de vi-
dro. Possui capacidade para o registo de 
200 impressões digitais, 100 cartões e 100 
senhas diferentes. Esta pode ser a melhor 
opção para quem não quer ficar horas à 
procura duma chave ou para evitar que fi-
quemos trancados do lado de fora da casa.

-Kika
FYI

-Kika

FASES DA LUA E HUMOR

CADEADO DIGITAL
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A água alcalina com certeza já não é desconhecida da maioria das pessoas - apesar 
de cada vez mais “na moda” pelos benefícios a que é associada, esta água tem sido 
também alvo de algumas críticas e de alguns “não é bem assim”... Vamos dar início 
ao “julgamento” da água alcalina.

Antes de mais, convém esclarecer que a água alcalina contém eletrólitos ou passou 
por um processo de ionização de forma a aumentar o seu pH - o marcador que indica se 
uma substância é ácida ou alcalina. Sete é um valor neutro, zero corresponde à acidez 
máxima e 14 é o grau de alcalinidade máxima.

Importa também deixar claro que, quando nascemos, o pH do nosso organismo é al-
calino - no entanto, com o passar dos anos e com a influência de fatores externos (como 
a alimentação, estilo e ritmo de vida, poluição ambiental e por aí adiante) o mesmo tem 
tendência a tornar-se ácido.

A defesa começa então por dizer que é aqui que a água alcalina pode começar a ter 
um impacto positivo nas nossas vidas, por auxiliar no combate a esta tendência natural 
do nosso corpo.

Defende também que águas com pH mais elevado (ou alcalinas) podem beneficiar a fun-
ção cardiovascular por terem uma maior capacidade de hidratação faces às águas “nor-
mais”. Para além disso, sugerem que esta água também tem efeitos antioxidantes, que são 
capazes de eliminar toxinas e que ativam os músculos, promovem a regulação hormonal, 
melhoram o funcionamento de determinados órgãos como, por exemplo, o estômago, rins 
e pâncreas e até que possuem propriedades preventivas de doenças neoplásicas.

Convém realçar o facto de não existirem evidências científicas suficientes para estes 
benefícios serem, de facto, confirmados. Foram feitos, no entanto, alguns trabalhos 
específicos com atletas que mostraram alguns resultados positivos.

Na teoria, os atletas  beneficiariam do consumo de água alcalina pois acumulam ácidos 

nos músculos após o treino. Num trabalho científico publicado numa revista de nutrição 
desportiva ficou demonstrado que o consumo de uma água alcalina estava associado a 
uma melhoria da alcalinização do sangue e da urina e a um melhor estado de hidratação.

Do lado da acusação sugere-se que o pH elevado presente nestas águas pode ser pre-
judicial a nível celular e que a baixa acidez pode facilitar a colonização de parasitas no 
intestino delgado.

No caso de consumo constante de água alcalina, afirmam que a alcalinidade do estô-
mago aumenta, neutralizando a acidez do estômago e interferindo negativamente na 
capacidade de digerirmos os alimentos. A juntar a isto, ao contrário do que se crê, uma 
das causas mais comuns de úlceras é a baixa concentração de ácido no estômago.

A água alcalina, no estudo “Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an 
adjunct in the treatment of reflux disease”, tem a capacidade de neutralizar por com-
pleto a principal enzima necessária para decompor as proteínas (pepsina). Para além 
disso, esta água, por ter um efeito antibacteriano, pode perturbar o equilíbrio da flora 
bacteriana benéfica, por exemplo, para o nosso sistema imunitário.

O juiz ouviu ambas as partes e chegou a um veredicto: o melhor e mais importante é 
beber água todos os dias (um litro e meio a dois litros diários), variando sempre marcas 
e tipos - mais ácidas e mais alcalinas. Tudo isto com vista ao equilíbrio natural do corpo. 

Afinal, nenhuma água é igual à outra e o nosso organismo tem a capacidade de, se 
necessário, corrigir o pH dessa mesma água - seja no sentido da acidose (baixa do pH) 
ou da alcalose (aumento do pH). 

No final das contas, se beberem água, seja ela qual for, ninguém sai prejudicado. Mui-
to pelo contrário!

E se o juiz decidiu, está decidido.
Inês Barbosa/MS

Água alcalina 

O julgamento

No Brasil, várias organizações de saú-
de criaram a campanha que ocorre to-
dos os anos no mês de setembro, des-
de 2015, com o objetivo de incentivar a 
reflexão acerca das doenças mentais 
e conscientizar a população de que os 
sintomas da depressão, bipolaridade, 
síndrome do pânico e outros não são 
“frescuras” e sim patologias que preci-
sam ser tratadas.

Muitas vezes não percebemos al-
guns comportamentos de amigos, 
parentes ou colegas de trabalho 

que poderiam ser indicativos, por exem-
plo, de futuras ou iminentes tentativas 
de suicídio. Aliás, o “Setembro Amarelo” 

brasileiro inspirou-se na data de 10/09, 
instituída pela OMS, como o Dia Mun-
dial de Prevenção ao Suicídio. Portanto, 
a reflexão sobre esse tema requer a busca 
de informações para que, efetivamente, 
possamos detectar nas falas e compor-
tamentos dos que nos cercam, possíveis 
sintomas de alguns desses transtornos. E, 
com isso, ouvir e dar atenção ao que antes 
passaria despercebido. 

Doenças como depressão, síndrome do 
pânico, ansiedade e outras não se restrin-
gem a uma determinada classe social, cor ou 
gênero.  Atingem grande parte da popula-
ção e antes que busquemos as causas de ta-
manha “epidemia”, o mínimo que podemos 
fazer no nosso dia a dia é sentir e demons-
trar mais solidariedade com o próximo.

Em tempos de redes sociais, cresce o nú-
mero de pessoas que são ofendidas por co-
mentários agressivos, e que ainda não per-
ceberam a força que as palavras têm. Muitas 

acham que internet é “terra de ninguém” e 
podem sair falando o que bem entendem, 
sem qualquer tipo de filtro, e não perceben-
do o quanto elas podem desencadear uma 
crise em quem está do outro lado da tela. 

Eu vi uma pesquisa, dias atrás, que de-
monstrava que a internet tem diminuído 
a capacidade das pessoas de sentirem em-
patia. E isso é real! Não precisa pesquisar 
muito no Facebook ou Instagram para ver 
essa realidade de perto.  Além deste tipo de 
comportamento, é tragicômico ver pes-
soas postando sobre o “Setembro Amare-
lo” e sequer estendendo a mão para ajudar 
alguém. Muita falácia. Na vida agitada e 
cheia de compromissos, não temos tempo 
de servir de ‘depósito” de ninguém, não é 
mesmo? Cada um com seus problemas.

Precisamos resgatar dentro de nós o 
ser compassivo que apoia, que escuta. 
Temos mil e uma atividades diárias, é 
verdade, então o que são alguns minutos 

de atenção a alguém que só quer (e preci-
sa) ser ouvido? É nesse momento em que 
se pode salvar a vida desse alguém. 

Entender um pouco sobre essas doen-
ças da alma, doar um pouco de nós mes-
mos aos que necessitam é uma forma de 
frear a ignorância e a indiferença que as-
solam a nossa época. 

E você que lê essas linhas e está passando 
por momentos difíceis não hesite em pedir 
ajuda, busque a companhia dos que te que-
rem bem e saiba que é possível encontrar a 
si mesmo em meio a uma tempestade.  Tem 
uma música de um cantor e compositor 
chamado Belchior que diz:

“Tenho sangrado demais,
Tenho chorado “pra cachorro”
Ano passado eu morri,
Mas esse ano eu não morro.”
Não morra mais e venha ver que há vida 

lá fora.

Você já ouviu falar do “Setembro Amarelo”?

Adriana Marques
Opinião
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LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

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

Ingredientes:

Massa
• 250 ml de leite
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 400 g de farinha de trigo
• sal fino q.b.
• sumo de ½ limão
• açúcar em pó p/ polvilhar

Para o recheio
• 300 g de doce de chila
• 5 ovos
• 60 g de açúcar

Modo de preparação:
Amassar muito bem a farinha com a man-
teiga e o leite, uma pitada de sal fino e o 
sumo de limão. Ao amassar, bater a massa 
para ficar bem ligada.
Colocar a massa num recipiente polvilha-
do de farinha e tapar, deixando-a repousar 
cerca de 30 minutos.
Entretanto, preparar o recheio. Colocar o doce 
de chila num tacho, juntamente com os ovos 
batidos e o açúcar. Levar ao lume brando me-
xendo muito bem para não deixar queimar. 
Quando engrossar, retirar o recheio do lume, 
deitar numa taça e deixar arrefecer.
Estender porções de massa o mais finas 
possível. Deitar no centro uma colher (so-
bremesa) de recheio e dobrar. Cortar em 
formato redondo.
Fritar as clarinhas em óleo quente. Escorrer 
um pouco e passar por açúcar em pó.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

Clarinhas 
de Fão
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Caça palavras

Jogo das 10 diferenças

 A P M T A A O L E P A P B A K
 R I T I T T A A E P S T H C W
 C V A E Q E P I R I Z C R C E
 N O S I U N S E P T A H A O K
 E A T N P A G A I R H H A M G
 L L V H L C L T R P N C L P O 
 R P N A T A N O E A M I U A R
 O P R C L V B R I L V D N S D
 D R L A F I S V R R O I O S A
 A X U O N R A C O A F Z S O U
 G G O R E C F C O T D N O I Q
 A S E G U O H A A U F N G U S
 P A U F C O N E N O S F E M E
 A A S I E O J O T S E O A G H
 V L A I R X I E C A D E I R A

SudokuPalavras cruzadas

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

AGENDA

BORRACHA

CADEIRA

ESTOJO

COMPASSO

APAGADOR

ESQUADRO

RÉGUA

LIVRO

CANETA

PAPEL

PRANCHETA

LÁPIS

ALUNOS

Horizontais

1. Trazer à memória; recordar;
3. Não aprovar; recusar algo;
5. Ter parte em; partilhar;
6. Dar a (alguém) todos os cuidados ne-

cessários ao pleno desenvolvimento de 
sua personalidade;

7. Exprimir por meio de palavras;
12. Transportar, levar (alguém ou algo) em 

direção ao lugar onde está quem fala ou 
de quem se fala;

14. Tornar compreensível; esclarecer, elu-
cidar, explicar;

Verticais

2. Coordenar a execução de; conduzir, 
liderar;

4. Ir ou conduzir (alguém ou um animal) 
a algum lugar, para (se) entreter ou 
exercitar;

8. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico;

9. Escolher uma pessoa ou coisa entre 
outras; decidir-se por;

10. Apresentar, mostrar. Tornar (algo) vi-
sível ou perceptível a outrem (ou a um 
grupo de pessoas);

11. Vingar uma agressão com outra maior, 
mais violenta; responder;

13. Obter, mediante pagamento, a pro-
priedade ou o uso de algo;

15. Imprimir grande velocidade ao deslo-
camento do corpo, pelo contato rápido 
dos pés ou das patas com o solo.
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Joe & Andrew Amorim
3737 Rutherford Road

(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

590 Keele Street
(Keele & St. Clair)

Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Este é um tempo de convívio, pro-
cure os seus amigos e não fique só, 

partilhe a sua vida com os outros mesmo 
que estes tenham ideais diferentes dos seus. 
Exponha os problemas e verá que no deba-
te de ideias poderá encontrar as respostas e 
soluções de que precisa, pois várias cabeças 
pensam melhor do que uma só.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Sente grande criatividade intelec-
tual e abertura de espírito a novas 

filosofias de vida. No entanto, não vai dei-
xar de defender as suas ideias, intensa e 
agressivamente, se for preciso. Em vez de 
desperdiçar as suas energias em disputas 
ideológicas, aventure-se a fazer uma longa 
viagem expandindo os seus horizontes.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Será uma ótima altura para via-
jar, pois a curiosidade sobre ou-

tros valores e hábitos está muito acentuada 
nesta altura. Tudo lhe aguça a curiosidade 
e o interesse, ouvindo os outros atenta-
mente. Poderá colher ótimas impressões 
em qualquer deslocação que empreenda e 
a experiência será sempre enriquecedora.

PEIXES 20/02 A 20/03
Este período poderá trazer-lhe 
alguns problemas desagradáveis 

no domínio dos seus relacionamentos pes-
soais, conjugais ou profissionais. Aproveite 
para esclarecer e resolver os desentendi-
mentos que possam existir. Nesta fase um 
amor repentino poderá surgir, apaixonan-
do-se intensa e impensadamente.

LEÃO 22/07 A 22/08
São os assuntos do quotidiano que 
nesta altura mais reclamarão a sua 

atenção. Os que lhe parecerão mais simples 
de resolver, contudo, serão aqueles que têm 
que ver com movimento e comunicação. 
Terá capacidade e poder de sedução sufi-
cientes para criar à sua volta um ambiente 
de grande harmonia e tranquilidade.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Nestes dias irá poder ter oportuni-
dade de mostrar aos outros as suas 

verdadeiras qualidades e a sua capacidade 
de ação. Apesar de ser, nesta altura, bom 
para si dedicar-se a alguma atividade físi-
ca deve evitar exigir demais do seu corpo. 
Não seja impulsivo e impaciente, pois isso 
poderá fazê-lo correr riscos. 

BALANÇA 23/09 A 22/10
Poderá ter necessidade de pôr um 
pouco de lado as obrigações roti-

neiras. Se no seu trabalho puder optar por 
se dedicar a alguma tarefa que lhe dê mais 
prazer, não hesite. É ainda uma época pro-
pícia a um convívio social mais intenso. 
Verá que a sua presença poderá, mais facil-
mente, ajudar os outros e estes a si.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Ao longo desta semana sentirá 
uma forte atração pelo exótico e 

por tudo o que saia da rotina, o que pode-
rá levar a ter alguns excessos alimentares 
e nas suas relações. Terá necessidade de se 
sentir livre para realizar o seu trabalho e as 
novas tecnologias terão a sua atenção pelas 
potencialidades que representam.

CARNEIRO 21/03 A 20/04 
Durante este período as suas rela-
ções pessoais serão da maior im-

portância, havendo a preocupação da sua 
parte em retribuir o apoio e a compreensão 
que os outros lhe têm demonstrado. Esta al-
tura também é excelente para participar em 
atividades sociais, ir a concertos, espetácu-
los na companhia de amigos ou familiares.

TOURO 21/04 A 20/05
É um período em que vai ter ne-
cessidade de afirmar o seu ego, tal 

como você é. O seu lado romântico e apai-
xonado também vai estar mais acentuado, 
propício a uma relação afetiva intensa e pro-
funda. Se tem filhos e se surgirem problemas 
relacionados com eles, procure optar por 
uma abordagem baseada na diplomacia. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Poderão surgir, durante este trân-
sito, alguns conflitos familiares, 

em especial com elementos do sexo femi-
nino. Tenderá a impor a sua opinião em re-
lação a um assunto de família por achar que 
é dono e senhor da razão. Se os outros ele-
mentos tiverem a mesma postura o conflito 
instala-se. Procure evitar essa disputa.

CARANGUEJO 1/06 A 20/07
Está com grande capacidade de afir-
mar a sua posição, de explicar e de 

pôr de forma clara os seus objetivos. Tem ten-
dência para ser demasiado sincero e por vezes 
agressivo no modo como se exprime. Tem di-
ficuldade de ouvir os outros, o que pode dar 
origem a conflitos. Pode estar mais disperso e 
com menor capacidade de concentração.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO
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HAMILTON

ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

920-A Dundas Street (East of Cawthra) 
Is looking for kitchen help and serving staff. 
Please call Julio Santos at 905-566-5326

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

Localização: Terroni - Função: Trabalhador de 
Manutenção Geral
A empresa de restauração, Terroni, procura um 
trabalhador a tempo inteiro na Manutenção Ge-
ral para lidar com uma manutenção de emer-
gência e corretiva nas suas sete localizações no 
centro de Toronto. 
• Desenvolver trabalho geral de carpintaria:  

reparação de paredes e chão, instalar fecha-
duras, reparar portas e ferramentas, limpeza, 
pintura e outras pequenas reparações em to-
das as localizações; 

• Conduzir tarefas de manutenção geral como a 
mudança de lâmpadas, pequenas reparações 
na mobília e equipamentos; 

• Observar e monitorizar os requerimentos 
contínuos de manutenção, identificar repara-
ções necessárias e conduzi-las de acordo com 
as instruções dadas;

• Mínimo de três anos de experiência em ma-
nutenção de instalações de restauração ou 
comerciais;

• Fortes habilidades e experiência em carpinta-
ria e manutenção geral;

• Conhecimento básico do funcionamento de 
equipamento elétrico e mecânico;

• Capacidade para levantar até 40-60lbs.
• Boas capacidades de comunicação e escrita 

em inglês;
• Obrigatório ter veículo próprio, com um re-

gisto de condução limpo;
• Deverá estar disponível para chamadas de 

emergência, inclusive fim-de-semana; 
Salário à hora competitivo e baseado na expe-
riência. 
Envie o seu currículo ou interesse e qualificações 
para o: employment@terroni.com

Casa do Alentejo 
Baile das Vindimas   
Casa do Alentejo
Sábado, 21 de setembro, às 19h30
Atuação de DJ Julio Lourenço

Associação dos Amigos de 
Rabo de Peixe 
21.º Aniversário
1263 Wilson Ave, salão da LiUNA Local 183
Sábado, 21 de setembro

Casa da Madeira
Festival de Outono das Crianças e 
Festa da Vindima   
24120 Hwy 48, Madeira Park
Sábado, 21 de setembro

FPCBP 
Annual Golf Classic 2019   
Richmond Hill
Sexta-feira, 27 de setembro, das 11h às 17h
Em prol da FPCBP e do Hospital of Sick Children

First Portuguese 
63.º Aniversário   
1056 Lakeshore Rd, Oasis Convention Centre
Sábado, 28 de setembro

Casa dos Açores do Ontário 
Festa das Vindimas
1136 College Street
Sábado, 28 de setembro
Atuações de Tony Câmara e DJ Ellit Sound

Poveiros Community Centre 
Porto de Honra - 33.º aniversário
337 Symington Ave
Sexta-feira, 4 de outubro, às 19h30

PCCM 
Gala de Fado
Sábado, 5 de outubro
Atuações de Filipa Cardoso e Cathy Pimentel

Igreja Santa Inês 
Salão da igreja
Domingo, 6 de outubro, às 11h30
Inscrições para a catequese, receção de sa-
cramentos da primeira comunhão e crisma

A. M. Barcelos 
21.º Aniversário – Jantar
1263 Wilson Ave, LiUNA Local 183
Sábado, 12 de outubro, às 18h

Casa do Alentejo 
36.ª Semana Cultural Alentejana
1130 Dupont St, Toronto
18 a 26 de outubro

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

21 A 28 DE SETEMBRO

SEMANA CULTURAL
BEIRÃ

Informações ou reservas: 416-604-1125  •  416-824-5675

34 Caledonia Rd, Toronto, ON M6E 4S4

Vindos de Portugal:

RANCHO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS
DINIS BRITES  |  FADISTA CÉLIA LEIRIA
acompanhada por  MÁRIO PACHECO  e  BERNARDO SALDANHA

Refeições diárias pelo Chef Luís Almeida, do restaurante “Palace” em Viseu

Com a presença dos artistas: 
SEARAS DE PORTUGAL   |   DUO RAÇA LATINA  |  GRENVILLE PINTO
SO DANCE STUDIOS  |  ASHLEY MAIA  |  FLÁVIO & RUI PEDRO
JOÃO BRITO  |  JENNIFER BETTENCOURT  |  MANUEL MOSCATEL
JANUÁRIO ARAÚJO  |  JOÃO CARLOS SILVA  |  MEXE-MEXE

21 A 28 DE SETEMBRO21 A 28 DE SETEMBRO

2019

Ranchos participantes:
RANCHO ACADÉMICO DE VISEU   |   R.F DA NAZARÉ DE MISSISSAUGA

GRUPO DO ARSENAL DO MINHO  |  G.F. DA ASSOC. MIGRANTE DE BARCELOS C.C.  
R.F. DA ASSOC. CULTURAL DO MINHO DE TORONTO

20 a 26 de setembro de 201946 www.mileniostadium.com



CLEARANCECANADA   WIDE

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

*All Selling Prices are plus HST & LIC. Also, all finance and lease payments are OAC (on approved credit).
Until September 30th 2019. Vehicles may not be exactly as shown. See Dealer for further details.

of MSRP
CASH PURCHASE CREDITS 
ON SELECT NEW 2019 MODELS20%



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

Para toda a informação sobre os condos “Gal-
leria On The Park“ - preços, planos, andares, 
facilidades de uso, pagamentos e muito mais 
informações - contacte-me

  DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

 FOR RENT 
$2,500

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

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

Bungalow
North of Hwy 9

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

SOLD

SOLD

SOLD SOLD


