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Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira
Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan
Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga
Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira
Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato
Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni
Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Jim MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira
Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi
Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos
Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road E., Suite 701 Oakville, ON L6H 1A7

Tel: (289) 291-3678 Fax: (289) 291-1120
www.liunaopdc.ca

Robert Petroni 
 Recording Secretary

Jim MacKinnon 
Executive Board Member

Mike Maitland  
Executive Board Member

Jack Oliveira  
Business Manager

Luigi Carrozzi  
Secretary-Treasurer

Joseph S. Mancinelli  
President

Carmen Principato  
Vice President

TO ALL OF OUR MEMBERS, THEIR FAMILIES,
FRIENDS AND THE PORTUGUESE COMMUNITY

HAPPY FAMILY DAY
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HAPPY FAMILY DAY
congratulations to the members, retirees, executive board, staff and and families 

of liuna local 506 on the occasion of their 100th anniversary
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DESEJAMOS A TODOS OS MEMBROS,
FAMILIARES, AMIGOS E À COMUNIDADE PORTUGUESA

UM FELIZ NATAL & PRÓSPERO ANO NOVO
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Manuel DaCosta
Editorial

Com o Dia dos Namorados e o Dia da Família a chegar, de repen-
te a maior parte da sociedade percebe que amor e família têm 
um significado especial e devem ser celebrados. A questão que 
se coloca é porque é que só nos lembramos de dias especiais 
quando o mundo do marketing nos diz? Para onde foi o conceito 
de família e/ou amor? Encontramos desculpas e motivos à medi-
da que nos distanciamos cada vez mais daqueles por quem nos 
deveríamos preocupar. O conceito de família acabou e já não 
existe amor? Parece que, com o desenvolvimento do mundo, a 
separação física de famílias, amigos e namorados, aumentou e a 
sociedade tornou-se menos afetuosa e mais egocêntrica. 

Vim de uma família grande, com os meus avós a terem, cada 
um, nove filhos, dos quais muitas crianças nasceram. Hoje, 
existe pouca comunicação a não ser com os meus irmãos e com 

a minha irmã. O que aconteceu a todos os meus tios, tias e primos? 
Porque é que não os conheço tão bem quanto devia? Sim, uma vez 
imposta a realidade da imigração, já que estão espalhados pelo mun-
do..., mas não comunicamos nem pelas redes sociais. A realidade é 
que a perda de identidade familiar conduz a um paradigma onde o 
teu coração finge que és mais importante e que não precisas de mais 
ninguém. Muitas estruturas familiares são quebradas com guerras 
familiares, falta de amor e de respeito, devido a situações provoca-
das por pensamento fraco, inveja e ganância. A perda de uma ligação 
familiar deve ser tratada como a perda de uma parte de nós próprios, 
contudo muitas vezes parece-se com o preço a pagar pela estupidez 
do outro e não da tua. A perda da família é um fardo pesado que nunca 
desaparece. As pessoas dizem que o tempo cura, mas a profundidade 
da lesão é tão grande que apenas a morte cura o sofrimento. Um dia, 

alguém disse “Eu sabia que um dia ia ser um homem desamparado, 
julgado por pecadores que matam tudo o que construí.”

O Dia dos Namorados tem como tema o amor e corações parti-
dos fazem parte da vida porque alguém não cumpriu as expectati-
vas. A tua singularidade deveria ser expressa através daquilo que 
dás e não necessariamente daquilo que esperas. Muitos esperam e 
exigem amor como uma condição para viver com o outro e daí a 
falsidade de campanhas para preencherem os nossos corações e 
mentes com mensagens carinhosas, que apenas vão durar até ao 
momento em que a realidade se instala. 

O Dia dos Namorados e o Dia da Família apresentam oportu-
nidades incríveis para um novo pensamento e para o recomeço. 
Todos os dias devem ser praticados sentimentos duradouros para 
com aqueles que amamos, nem que seja por uma questão de res-
peito. A celebração deve ser feita com o planeamento do futuro e 
não com o aroma temporário a flores ou o sabor de um pedaço de 
chocolate. Somos muito mais que isso. Aqueles que não têm cora-
ção deveriam ser ajudados, em vez de serem descartados. 

O amor não é um climax orgásmico ocasional que oferece a 
oportunidade de confessarmos a alguém que são uma peça impor-
tante da nossa vida. Amor é respeito e todas as outras banalidades 
não importam. 

Amor é a amizade daqueles com que te preocupas. Verdadeiros 
amigos são aqueles que não julgam e compreendem a complexida-
de dos teus pensamentos. O fingidor faz promessas que nunca são 
cumpridas e é mais perigoso do que o pior dos teus inimigos. Ele 
esgota a tua energia, e assim a tua fonte de vida. 

O amor incondicional não existe, uma vez que tudo na vida tem 
condições, e aqueles que esperam por ele deveriam levantar o véu 
da obscuridade que envolve as suas vidas. 

Ama para seres amado. Feliz Dia da Família e dos Namorados. 

O meu Valentim
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Famílias 
de todas 
as formas 
e feitios

É valor central da vida e cada vez ganha 
mais composições diferentes. Prevale-
cerá o valor dos laços afetivos que se 
entrelaça pelos membros do mais im-
portante grupo social. 

O registo de nascimento de Maria, 
em 2014, deu início a um proces-
so, automático, em tribunal. Ana, 

a mãe, concebeu-a numa clínica de fer-
tilidade em Espanha, recorrendo a um 
banco de esperma. Fê-lo porque tinha 
40 anos, estava sem companheiro e ti-
nha um “enorme desejo de ser mãe”. Fez 
uma produção independente. E como a lei 
portuguesa não permite, desde 1977, que 
existam filhos de pais incógnitos, Ana viu 
ser-lhe aberto um processo de averigua-
ção da paternidade. Aberto e encerrado 
mal apresentou um documento da clínica 
espanhola, onde fez o tratamento de ferti-
lidade, que assegurava que o “pai” não po-
dia ser revelado de acordo com as regras 
de anonimato dos dadores de esperma.

Perante a lei, Ana e Maria eram uma 
família atípica, mas não eram a primeira 
família monoparental nascida de procria-
ção medicamente assistida (PMA). Mais 
mulheres sozinhas e casais de lésbicas re-
correram ao estrangeiro para terem um 
filho. E alguns casais de homens homosse-
xuais recorreram a uma barriga de aluguer 
para satisfazer o mesmo desejo. Realizar o 
mesmo sonho. Durante muitos anos, para 
a Justiça faltou sempre um elemento nes-
tas famílias: um dos progenitores. E houve 
sempre outro elemento a mais: o dador. 
Mas no dia a dia, são famílias como as ou-
tras, com momentos bons e momentos 
maus. Com uma mãe e pai a cometer er-
ros e a tomar decisões corretas. Na casa de 
Ana há uma mãe e um dador, não um pai. 
E avós, tios e uma tia-avó que até há pou-
co tempo ajudou a tomar conta de Maria. 
“Ela tem outras referências masculinas na 

família”, diz a mãe. Imagem diferente da 
tradicional — a da mãe, pai e filhos —, que 
se funde com História, religião e ideologia. 
“A família tem estado sempre em mudança 
e as formas familiares, mesmo na Europa 
Ocidental, foram sempre muito diversas. O 
modelo “tradicional” é um modelo sobre-
tudo simbólico, que resulta de processos 
históricos, económicos e sociais, mas tam-
bém culturais. Foi o que melhor serviu ao 
desenvolvimento do capitalismo ocidental 
(pai provedor, mãe doméstica) e às ideolo-
gias conservadoras que governaram a Eu-
ropa durante décadas”, explica a socióloga 
Sílvia Portugal.

Uma família, no entanto, há muito dei-
xou de ser apenas o pai, a mãe e os filhos. 
E mesmo quando tem esta composição, 
isso não significa que os pais sejam casa-
dos. Atualmente, quase metade dos bebés 
são filhos de pais que não são casados. Um 
número que cresce tal como crescem as 
famílias monoparentais, compostas ape-
nas por um progenitor. Além disso, com os 
divórcios vieram os padrastos e madrastas 
para a vida das crianças. Nestas famílias 
‘recompostas’, os laços não biológicos ga-
nham força de lei. 

“As ditas ‘novas famílias’ não são, na rea-
lidade, assim tão novas e a diversidade é 
hoje a norma. O mais importante é perceber 
que tipo de desafios e oportunidades cada 
configuração familiar enfrenta, num deter-
minado contexto temporal, espacial e cultu-
ral e que tipo de condições enfrenta que fa-
vorecem ou constrangem o estabelecimento 
de relações com propriedades positivas que 
suportem o crescimento e a felicidade dos 
seus elementos”, diz Ana Teixeira de Melo, 
psicóloga e investigadora do Centro de Es-
tudos Sociais de Coimbra. A novidade, ago-
ra, é a forma como os diferentes conceitos 
de família interagem com a sociedade.

Portugal atravessa desde o fim de 2015 

vários processos legislativos que vêm re-
conhecer estas novas formas de parentali-
dade. A lei mudou, entretanto, e passou a 
permitir que os tratamentos de fertilidade 
possam ser feitos em Portugal por mulhe-
res sozinhas (viúvas, divorciadas e sol-
teiras) e por casais de lésbicas. Quase um 
ano depois de ter sido permitido aos casais 
homossexuais adotar crianças. E as mulhe-
res sem útero ou com alguma doença que 
as impeça de carregar uma gravidez estão 
à espera de regulamentação da lei da Ges-
tação de Substituição, para poderem fazer 
uma barriga de aluguer. Serão assim preci-
sas duas mulheres e um homem para gerar 
uma criança, mas a família só será compos-
ta pelo bebé e pelos pais, o casal que o quis 
ter e irá criar.

Esta acentuação da mudança do concei-
to familiar não é pacífica. Assistimos a uma 
crise de valores ou ao progresso? Depende 
dos olhos que olham para as novas famílias, 
porém, é certo que o valor da família conti-
nua a ser o que tem mais peso. “Não temos 
falta de valores. Não temos é valores estru-
turantes, como antigamente. Valores que 
nos davam os elementos para sabermos 
como as pessoas se devem comportar”, 
frisa a socióloga Engrácia Leandro, inves-
tigadora do ISCTE e professora da Univer-
sidade do Minho. Os estudos nacionais e 
internacionais sobre os valores a que os 
cidadãos dão mais importância mostra um 
traço comum: é sempre a família que vem 
em primeiro lugar. “Mesmo em sociedades 
mais individualizadas. Só depois da família 
é que vem a saúde, o trabalho, o dinheiro”, 
continua a socióloga.

Os novos filhos estão no início dos seus 
processos de sociabilização. Sem compor-
tamentos patológicos por parte dos proge-
nitores têm os mesmos riscos e probabili-
dades de sucesso que os filhos das famílias 
tradicionais. “A(s) família(s) são hoje do-

minadas pela dimensão afetiva. O amor, 
romântico, conjugal e parental, é o valor 
principal, qualquer que seja o modelo e a 
estrutura familiar. Assim, aquilo que im-
porta hoje para uma criança é ser amada e 
apoiada pela sua família. Desde que exista 
afeto e apoio no seu processo de socializa-
ção, pouco lhe importará se ele não é pres-
tado no interior de um modelo tradicio-
nal”, continua Sílvia Portugal. Os maiores 
problemas das famílias é a falta de capaci-
dade de resposta em situações de crise. En-
grácia Leandro foca-se nas poucas condi-
ções que são dadas à família para conviver, 
para tomar conta dos mais novos e dos mais 
velhos. “Há hoje uma busca muito maior 
pela felicidade, que também ninguém sabe 
o que é... É a valorização do emocional. O 
ser humano quer sentir emoções e viver 
uma vida ao rubro.”

E, nessa procura, os laços formais e os es-
tigmas desapareceram. “O critério de coa-
bitação pode ser cada vez menos um crité-
rio útil para definir uma família, na medida 
em que, devido a exigências de emprego, 
podemos encontrar famílias que dividem o 
seu tempo, separadamente, por diferentes 
habitações ou que o partilham com outras 
famílias”, defende Ana Teixeira de Melo.

A felicidade pode assumir diversas for-
mas e, por isso, diversas famílias. E tam-
bém família pode significar viver sozinho, 
outra tendência em crescimento.

Ana continua a sua busca pela felicida-
de, a filha inicia-a ao mesmo tempo que 
vai dando os primeiros passos no mundo 
e conhecendo o que a rodeia. Se a relação 
de Ana com o namorado se consolidar, 
então, ele pode tornar-se marido e pai 
de Maria. “Não sei bem que nome se dá a 
esse tipo de famílias.”

Carolina Reis/EXPRESSO
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Família traditional vs moderna

As famílias são diversas, complexas e 
dinâmicas. A família é a instituição mais 
adaptável da sociedade que se molda 
de acordo com determinados fatores, 
como por exemplo sociais, económicos, 
culturais e ambientais. Esta instituição, à 
semelhança de outras, tem sofrido mu-
tações e tem evoluído ao longo dos sé-
culos, de tal forma que os conceitos de 
“família tradicional” e “família moderna” 
são hoje populares na sociedade. 

O Canadá não é uma exceção nesta 
matéria e no universo de 9,4 mi-
lhões de famílias que residem cá, 

existem os mais variados cenários. Dois 
terços destas famílias resultam do casa-
mento entre duas pessoas, mas as uniões de 
facto também têm aumentado e, de acordo 
com as estatísticas, 17% das famílias que 
residem no país e 32% das que se encon-
tram no Quebec vivem em união de facto. 

Em 2018, segundo as estatísticas, exis-

tiam 1,64 milhões de famílias monoparen-
tais, isto é, agregados onde apenas um dos 
pais da(s) criança(s) arca com as respon-
sabilidades de criar o(s) filhos(s). Em 2010 
estas famílias monoparentais eram apenas 
1,56 milhões a nível nacional. 

A maioria das crianças crescem com os pais 
biológicos e mais de 30,000 são criadas com 
os avós. Outras 30,000 crescem no seio de 
famílias adotivas e existem mais de 460,000 
famílias mistas no país. Para além disso, qua-
se um em cada cinco canadianos é adotado 
ou tem um irmão ou parente adotado. 

O casamento entre pessoas do mesmo 
género, que foi legalizado no Canadá em 
2005, também contribuiu para aumentar a 
diversidade das famílias no país. De acordo 
com os Census de 2016, no Canadá, nes-
se ano, existiam cerca de 72,880 casais do 
mesmo género, o que representava 0,9% 
dos casais. As estatísticas revelam ainda 
que a maioria destes casais se tende a fixar 
em grandes áreas urbanas, como se pode 
observar no gráfico.

Sandra Eamor é presidente da One Pa-
rent Families Association para a área de To-
ronto e aceitou falar com o Milénio Stadium 
sobre a diversidade das famílias no Canadá.

Milénio Stadium: Que tipo de apoio é que a 
One Parent Families Association presta às 
famílias? 
Sandra Eamor: A nossa associação oferece 
às famílias monoparentais a oportunida-
de de reconstruir a sua rede social e evitar 
o isolamento que às vezes advém de seus 
próprios membros. Disponibilizamos um 
local seguro para que as famílias monopa-
rentais se reúnam para apoio de colegas e 
atividades divertidas.

MS: Quantas famílias monoparentais é que 
existem no país?
SE: Segundo as estatísticas, em 2018, exis-
tiam cerca de 1,64 milhões de famílias mo-
noparentais no Canadá.

MS: Que tipo de apoios é que as famílias 
monoparentais recebem do governo?
SE: Acho que não existem apoios exclu-
sivos para as famílias monoparentais, os 
apoios públicos são para as famílias no 
geral. Os apoios financeiros são variados, 
desde habitação, até transportes, trabalho, 
educação, creche, alimentação. Creio que a 
organização Single Moms pode ser uma boa 
referência para as famílias monoparentais.  

MS: No processo de divórcio ou simples-
mente quando uma relação falha, a (s) 
criança (s) ficam com a mãe ou com o pai?
SE: Existem muitas razões pelas quais as 
famílias monoparentais nos procuram e o 
termo “falha” é muito negativo. As crianças 
podem ter qualquer idade e nem sempre são 
bebés. No entanto, na maioria das situações 
as crianças ainda tendem a ficar com a mãe, 
sobretudo se estiverem envolvidos bebés. 
Mas claro que tudo depende da forma como 
decorre o processo de guarda da criança e 
de quanto o pai pode e está disposto a cuidar 
dos filhos. Tenho assistido a todas as combi-
nações possíveis e imaginárias e para cada 
situação existem razões e circunstâncias 
únicas. Numa situação ideal ambos os pais 
partilhariam a custódia da criança, indepen-
dentemente do estado civil, mas isso nem 
sempre é necessariamente o melhor para 
a(s) criança(s). Ainda existem muitos casos 
em que as emoções superam o que pode ser 
melhor para as crianças envolvidas.

MS: Há tendência para discriminar os pais 
solteiros e as crianças que crescem em fa-
mílias monoparentais?
SE: Infelizmente ainda há algum estigma, 
contudo pelo que vejo com os nossos mem-
bros este estigma está a diminuir e já não 
prevalece como era comum há algumas dé-
cadas. Muitas famílias monoparentais são 
pais solteiros por escolha própria, em que 
um pai/mãe escolhe adotar ou ter um filho 
sem nenhum outro cônjuge presente.

MS: Se formos criados numa família mo-
noparental temos mais hipóteses de vir a 
ter, no futuro, a nossa própria família mo-
noparental?
SE: Não, não acredito que isso seja verdade 
de todo. 

MS: A emancipação da mulher afetou a fa-
mília tradicional?
SE: É possível, mas não sei o suficiente 
sobre a história para entender completa-
mente como isso afetou a família tradicio-
nal. A sociedade, em geral, mudou muito 
ao longo dos anos e a estrutura tradicio-
nal da família mudou pelas mais variadas 
razões, não apenas por causa da emanci-
pação da mulher.  Acho que o aumento da 
consciencialização sobre a saúde mental 
e o abuso também contribuiu para que 
as pessoas optassem por deixar os seus 
parceiros e com isso a família tradicional 
foi mudando. Hoje as pessoas sabem que 
existem instituições que prestam apoio 
a parceiros que abandonaram relaciona-
mentos abusivos, quer seja a nível físico e/
ou psicológico. 

Joana Leal/MS

Sandra Eamor



714 a 20 de fevereiro de 2020www.mileniostadium.com MILÉNIO | CAPA

“The notion of 
family is elastic”
A kid brings responsibility and it will al-
ways be an eternal connection between 
a couple, even if the relationship doesn’t 
work well in the end. As soon as they are 
born, the parents are entrusted to pro-
tect them. That being said, protection is 
defined as giving them the skills to ex-
perience independence and become re-
silient in what the world throws at them. 
This will result in meaningful life lessons, 
where the children acquire a skill set 
where they can apply in their daily lives.

Families Canada is a national associ-
ation that works with more than 500 
member agencies across Canada. The 

association was created in 1976 and since 
then is helping to build the capacity of par-
ents, caregivers, and its members.

Like all humans, children have rights 
and these rights are enshrined in the 
United Nations Convention on the Rights 
of the Child. They have the right to surviv-
al and the right to protection from harm, 
neglect and exploitation. Families Canada 
promotes the rights and interests of chil-
dren and the right to participate fully in 
family, cultural and social life.

Milénio Stadium: How many types of fam-
ilies do we have in Canada? 
Families Canada: The notion of “family’ is 
elastic.  Families come in all shapes and siz-
es.  As per the UN Convention on the Rights 
of the Child, family is the first level of sup-
port wrapping around a child, followed by 
community and state (government). Each 
has a job to enable the positive growing up 
experience of that child.

MS: What type of help does Families Can-
ada provides to the parents and the kids?

FC: Families Canada is a 44-year-old or-
ganization with a rich history of sup-
porting families across the country. We 
are experts at bringing partners together 
to translate science into multi-lingual, 
multi-media practical supports for front 
line service providers and for families. 
Topics include parenting, fathering, play, 
financial literacy, social inclusion of new-
comers, intergenerational volunteering 
and food safety.

MS: Some couples would like to have more 
kids, but they can’t afford childcare. Can-
ada should have birth policies?
FC: Universal quality childcare remains 
an aspirational goal across Canada. Some 
provinces and territories are further ahead 
in creating affordable options for families, 
underpinned by funds transferred from the 
Government of Canada. 

MS: The traditional family will continue 
to exist?
FC: Family are the caring persons that 
closely support a child during their grow-
ing up years: the links are not always gen-
etic, nor will they follow a set structure.   

MS: When we came to Canada as immi-
grants, we already have our concept of 
family or that changes when we choose to 
live in a different country?
FC: The structures or definitions of family 
likely soften over time as newcomers adapt 
to Canada. Each newcomer experience will 
be different as will expectations of family 
members. 

Joana Leal/MS
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As famílias portuguesas estão diferen-
tes e acompanham a tendência das 
famílias canadianas. No ano passado 
a Pordata, uma base de dados estatís-
ticos da Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, traçou o “Retrato de Por-
tugal” e concluiu que os portugueses 
estão a criar famílias diferentes. 

Na última década os nascimentos 
entre pais não casados aumenta-
ram 20 pontos percentuais e em 

19% destes casos os pais não viviam jun-
tos. O número de crianças nascidas em 
agregados familiares cujos pais já tinham 
filhos de outros relacionamentos também 
aumentou de 12% para 17%.

Os casamentos diminuíram e, compara-
tivamente com 2009, em Portugal regista-
ram-se menos nove mil uniões, sendo que 

2% dos casamentos aconteceram entre pes-
soas do mesmo género. Recorde-se que em 
Portugal este tipo de união só foi legalizado 
em 2010, cinco anos depois do Canadá. 

A Pordata refere ainda que “entre 2008 
e 2018 registou-se um aumento das famí-
lias de uma pessoa (em 37%), de famílias 
monoparentais (em 47%) e de casais sem 
filhos (14%)”. Os casais com filhos tam-
bém sofreram uma redução de 9% e nos 
outros tipos de composição familiar a na-
talidade também caiu 27%. Em 2018, a 
soma das famílias sem filhos ou que vivem 
só com um dos pais ultrapassou a dos ca-
sais com filhos.

Em Portugal hoje, em média, existem 72 
divórcios por dia e por cada dois casamen-
tos há uma separação. Portugal é o país eu-

ropeu onde existem mais divórcios e no país 
de hoje existem mais famílias monoparen-
tais e mais casais sem filhos. Segundo o INE, 
o Instituto Nacional de Estatística, há 50 
anos a média era de dois divórcios por dia. 

Mas desengane-se se pensa que os por-
tugueses deixaram de dar importância às 
relações conjugais, antes pelo contrário. 
Sofia Aboim, socióloga e investigadora do 
Instituto de Ciências Sociais da Universi-
dade de Lisboa, garante que as relações re-
presentam uma das dimensões da vida que 
mais contribuem para a felicidade, mas 
hoje “o casamento ou a relação conjugal 
tem de servir os interesses dos indivíduos 
e a sua satisfação afetiva e não o oposto”.

Por outro lado, o estigma de ser divor-
ciado também mudou. “Mesmo que se 

divorciassem tinham um preço a pagar, o 
que já não acontece hoje, o estigma já não 
existe -, a relação torna-se uma empreita-
da muito mais a dois e muito mais exigen-
te, porque tem de se negociar essa satisfa-
ção pessoal e os prós e os contras da relação 
quando ela não corre bem”, disse a investi-
gadora em entrevista ao Diário de Notícias.

Os conceitos reinventam-se e acompa-
nham a tendência das famílias modernas: 
pais biológicos, pais sociais e novos meios 
irmãos. As prioridades mudaram e ca-
sar e ter filhos já não faz parte do sonho 
de vida de muitos. As famílias do século 
XXI vieram para ficar e parece que hoje 
já ninguém tem medo de ser feliz... à sua 
maneira.

Joana Leal/MS

Portugal é o país 
da Europa com 
mais divórcios
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Clara Gonçalves, 28
1. Que significado tem para si a família?

Família para mim é sinónimo de porto de abrigo. A segurança. O mundo pode desa-
bar à nossa volta, mas a família permanece connosco, mantém-nos firmes. 
2. Qual é o modelo de família que tem ou deseja ter na sua vida?

Sou mãe solteira, mas o meu sonho sempre foi ter uma família tradicional, diga-
mos. Talvez por ter crescido rodeada de casais que se amam muito e que encaram os 
problemas juntos.
3. Quais são os desafios que as famílias têm que enfrentar nos dias de hoje?

Eu acho que o principal passa pela lealdade e pela paciência. Hoje em dia as pessoas 
têm tantas distrações nas pontas dos dedos, que acabam por desistir facilmente mal 
um problema aparece. Além desse fator, conciliar o trabalho com a família está cada 
vez mais difícil.
4. Na sua opinião a família ainda é a base de sustentação da sociedade?

A família é muito importante para que tenhamos uma boa formação, para que assim pos-
samos ser integrados na sociedade da melhor forma possível. E família pode ser de sangue 
ou não. Mas é importante ter uma base para que os nossos valores sejam criados. Assim, com 
os princípios que a família transmite, a sociedade é formada, sim. Penso que ainda é por aí.

A família é a primeira sociedade em que convivemos e da qual levamos referências durante toda a vida. É no convívio familiar que apren-
demos os nossos primeiros valores como respeitar, partilhar, o sentido de compromisso, disciplina e a administração de conflitos. É ine-
gável que cada um de nós carrega um histórico de experiências, aprendizagens e lembranças que apresentam reflexos durante toda a vida. 
A família é o primeiro pilar de sustentação para todos nós, afinal é nela que aprendemos a conviver e interagir com o mundo que nos cerca. 
Esta semana o Milénio Stadium foi auscultar a comunidade e saber o que representa a família e qual a sua visão sobre ela.

Telma Pinguelo/MS

Fernando Garcia, 34
1.Que significado tem para si a família?

É o princípio e o fim. É a minha pedra. É a minha inspiração. É tudo para mim, é o 
lugar em que eu me refugio, onde eu encontro tudo e é tudo o que eu tenho de mais 
valioso na minha vida.
2. Qual é o modelo de família que tem ou deseja ter na sua vida?

O modelo que eu tenho até hoje, apesar de ter perdido o meu pai muito cedo e a mi-
nha mãe há pouco tempo, é tradicional, e gostava da dinâmica da minha família. Que-
ro uma família dinâmica, participativa, na qual há democracia dentro de casa, onde se 
conversa e somos amigos e há acima de tudo respeito. Uma família que se entreajuda. 
E também uma parte do amor a Deus, acredito que nos une e contribiui para haver 
amor presente.

 

3. Quais são os desafios que as famílias têm que enfrentar nos dias de hoje?
São muitos, desde a educação dos filhos, a decisão de formar a família, a decisão 

das escolas, como educar os filhos. Porque o mundo está totalmente diferente agora, 
temos mais informações nas redes sociais e muitas vezes não temos controlo de tudo. 
Costumo dizer que o desafio é a formação em casa. Os primeiros catequistas e profes-
sores são os pais. E muitas vezes nós estamos mais tempo fora a trabalhar e menos tem-
po com os meninos. Por isso o maior desafio é a educação dos meninos e da sociedade.

 
5. Na sua opinião a família ainda é a base de sustentação da sociedade?

Eu quero acreditar que sim. Apesar de que as coisas estão a mudar, mas ainda acho 
que a família sim, é a base da sociedade. Se der conta nas notícias e nas redes sociais, 
tudo parte de uma casa, de uma família. Se alguém matou, foi o filho de alguém, saiu da 
casa de alguém. Cresceu num lugar violento ou algo assim. Mesmo com as mudanças 
neste século, acho que sim, a família ainda é a origem e a base da sociedade.

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

VOX POP
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André Sousa, 42
 1.Que significado tem para si a família?

A família é um assunto delicado. Para mim há três tipos de família: aquela na qual 
nascemos, da qual formamos valores e ensinamentos. A que criamos quando nos tor-
namos adultos (cônjuge, filhos e netos). E, como imigrantes, temos a família que se 
cria com grandes amizades. A família é o porto do barco que nós somos. Com quem 
partilhamos bons momentos mas também onde encontramos abrigo nas alturas menos 
boas. Acho que estes três tipos de família têm papéis diferentes na nossa vida que são 
chaves fundamentais para a nossa felicidade.
2. Qual é o modelo de família que tem ou deseja ter na sua vida?

Na minha perspetiva não há um modelo a seguir, não há um certo ou errado. O im-

portante é sentirmo-nos felizes quando estamos com estas pessoas.

 3. Quais são os desafios que as famílias têm que enfrentar nos dias de hoje?
Numa família moderna os maiores problemas são a falta de tempo para se partilhar 

momentos de convívio e a nível financeiro, que pode ser um grande desafio para 
quem tem filhos. 

4. Na sua opinião a família ainda é a base de sustentação da sociedade?
Claro, é a família que nos traz os valores e conceitos básicos de como viver em socie-

dade. A sociedade debruça-se sobre a família e há escolas para educar e formar adultos 
com valores e conhecimento. Os meus grandes ensinamentos de vida vieram dos meus 
avós e da minha mãe, sem eles eu nunca seria a pessoa que sou hoje.

Camila Koda, 30

1. Que significado tem para si a família?

Família é a base de quem sou. Foi com ela que construí grande parte da minha per-
sonalidade e meus valores. 

2. Qual é o modelo de família que tem ou deseja ter na sua vida?
A base da minha família sempre foi minha mãe e meus avós maternos. Atualmente, 

além deles, tenho meu marido e meus animais (gato e cachorro) que são realmente 
uma parte muito importante da família. Pretendo ainda ter dois filhos.

3. Quais são os desafios que as famílias têm que enfrentar nos dias de hoje?
Acredito que principalmente a falta de tempo. Passamos muito tempo nos dedicando 

a vida profissional, responsabilidades e afazeres e falta muito tempo para aproveitar a 
família e os bons momentos juntos.

 
4. Na sua opinião a família ainda é a base de sustentação da sociedade?

Totalmente. Claro que a sociedade influencia muito na construção comportamental 
de uma pessoa, mas sem dúvidas a família é a grande responsável em relação à base de 
um indivíduo.

Rui Faria, 66

1.  Que significado tem para si a família?
Para mim a família é tudo. Eu vivo para a minha família e só quero que sejam felizes 

– se eles estiverem, eu estou bem também. 

2. Qual é o modelo de família que tem ou deseja ter na sua vida?
Agora sou eu, a minha mulher, filhos e netos. Somos muito unidos.

3. Quais são os desafios que as famílias têm que enfrentar nos dias de hoje?
Eu acho que o maior problema é que andam sempre ocupados. Antes havia mais 

tempo para estarmos juntos. Como aconteceu com os meus pais e os meus avós, na-
quela altura havia mais tempo. Os empregos de hoje também obrigam que as pessoas 
trabalhem mais do que deviam.
4. Na sua opinião a família ainda é a base de sustentação da sociedade?

Sim, são as famílias que constroem, sem famílias não haveria pessoas com prin-
cípios.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with 
Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA is a nightmare. It is 
a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the 
motor nerve cells in the spinal cord, taking away the ability to walk, 
eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, diag-
nosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy 
and healthy life, and we are ready to do whatever it takes to ensure 
she receives the best medical care available. 

VOX POP
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Na próxima segunda-feira (17) celebra-
mos o Dia da Família no Ontário. Sim, 
foi um presente político oferecido por 
McGuinty, do Partido Liberal, à popu-
lação do Ontário, mas para mim surgiu 
o pensamento de qual o significado 
de “família”. Claro que penso logo no 
imenso amor que sinto pelo meu filho 
Nicolas, pela minha mãe e irmão que 
adoro. Na verdade, durante a maior 
parte da minha vida, fui abençoado 
com várias ‘famílias’. 

Profissionalmente, fui abençoado 
com as ‘famílias’ que fui criando 
ao longo da vida. Desde tenra ida-

de, com o negócio de vestuário e a ‘famí-
lia’ que o Luciano Alves me deu. O apoio 
constante, liderar através do exemplo 
e mostrar que a generosidade compen-
sa, além disso mostrou-me o verdadei-
ro significado de amizade. Na década de 
90, no Labatt, ao relembrar a memória 
de eventos e momentos partilhados com 
a ‘Família Labatt’, vejo que me transfor-
mou completamente. Os mais de 15 anos 
na ‘Família LiUNA’ apareceram gracio-

samente na minha vida. Tive a sorte de 
poder partilhar momentos com muitas 
pessoas incríveis, líderes da sua comuni-
dade, que trabalharam ao meu lado. Sem 
dúvida que ‘sentes o poder’ na ‘Família 
LiUNA’. O mais recente capítulo da mi-
nha vida teve origem com a emergência 
do MDC Media Group/ Camões Enter-
tainment e com a orgulhosa associação 
com Manuel DaCosta, um grande homem 
por quem tenho uma admiração imensa. 
Este é um capítulo de crescimento incrí-
vel, programação de elevada qualidade e 
a união de um grupo de indivíduos criati-
vos, a quem foi entregue a oportunidade 
de autorrealização e sucesso. 

Durante o meu percurso de vida, os 
meus bolsos encheram-se de relações 
únicas que sempre se mantiveram e fo-
ram construídas ao longo dos tempos, 
algumas transformam-se por acidente e 
outras através do forte compromisso com 
a comunidade. Admito e confirmo que a 
maior ‘família’ com a qual fui abençoa-
do foi a Aliança dos Clubes e Associações 
Portuguesas do Ontário, conhecida por 
ACAPO. No início dos anos 90, a parti-
cipação e o desejo de fazer algo pela co-
munidade faziam parte de mim e assim 
a minha convicção de que a ‘nossa co-
munidade’ tivesse visibilidade. Através 
do Labatt comecei a minha jornada em 
direção à ‘grande família’ da ACAPO. Ao 

longos destes 30 anos deu-me momentos 
de alegria, um grande orgulho e muitos 
trechos de ‘boa vontade familiar, apoio 
e amor’. A ACAPO vai estar sempre pre-
sente no meu coração. 

No segmento da minha vida pessoal, 
entrou na minha vida uma ‘família aci-
dental’. A ‘Família Beck’ que da Dina-
marca, ao Canadá e aos Estados Unidos 
tem partilhado comigo os seus momen-
tos mais preciosos. Aqui, em Toronto, as 
‘Famílias Costa e Carvalho’ têm sido a 

representação de apoio constante e a per-
sistência ao nunca desistirem de mim. As 
amizades verdadeiras e leais são os atri-
butos destas duas famílias... 

Na segunda-feira (17), Dia da Família, 
aproveita para passar tempo com a ‘tua 
família’, mas retira um momento para 
refletires no quão somos abençoados por 
termos ‘família’ em todo o lado. Liga a um 
amigo, partilha a ‘dádiva que só a família 
pode dar’... 

FELIZ DIA DA FAMÍLIA 

José M. Eustáquio
Opinião

Família 
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Com uma juventude bem rebelde e 
atribulada, reconheço que a palavra 
“família” teve um significado bem dife-
rente nessa altura. Desde cedo quis que 
família fosse o grupo de pessoas que 
eu escolhia para me acompanharem no 
dia a dia, em detrimento de qualquer 
ligação de sangue que não tinha tido 
o meu “aval”. Um pequeno grupo de 
amigos, que conheço desde os seis 
anos de idade foram, enquanto adoles-
cente e jovem adulto, a minha família 
mais chegada, a par do pai, mãe e irmã.

Fi-lo por opção e ciente que ia con-
tra os valores mais tradicionais da 
família, mas também consciente,que 

tinha a opção de escolher com quem 
partilhava as minhas confidências, planos 
e preocupações. Não considero que tenha 
sido uma posição errada, antes pelo 
contrário e passo a explicar. Mantenho os 
mesmos amigos que escolhi há cerca de 30 
anos. Poucos e insubstituíveis!

Apesar de imigrado no Canadá e de pas-
sar, em alguns casos, anos sem trocarmos 
uma palavra, basta um abraço para parecer 
que foi ontem que estivemos juntos pela 
última vez. As novas tecnologias dão uma 
mãozinha, admito! 

Ao mesmo tempo, porque a vida se en-
carrega, de uma forma ou de outra, de nos 
mostrar que há coisas que não podemos 
controlar ou escolher, aprendi a dar valor 

a esse grupo de pessoas que gravitava em 
volta do meu grupo de pessoas chegadas a 
que se chama “família”. Pessoas essas, que 
a partir de certa altura, deixaram de ser 
meros “seres gravitacionais” para passa-
rem a ser pessoas que trazem recordações 
de sentimentos fortes que durante muitos 
anos estiveram camufladas na grande mes-
cla de afazeres, atividades e sentimentos, a 
que alguns chamam de vida. 

Olhando para trás, não me lembro de ter 
tido qualquer desentendimento familiar, 
como é usual em muitos relatos que vou 
ouvindo de pessoas conhecidas. Apenas 
passaram a ter uma importância acrescida 
no meu balanço emocional com a idade.

Não consigo perceber em que momento 
mudei e qual a razão que levou a esta mu-
dança. Apesar do contacto não ser tão as-
síduo quanto desejaria, esse grupo de pes-

soas está presente no meu dia a dia, quanto 
mais não seja para me lembrar que sei de 
onde venho e para onde devo ir. Eles repre-
sentam valores e ideais de vida que muitas 
vezes esquecemos, principalmente deste 
lado do Atlântico, num dia a dia atarefado e 
opaco, carregado de falsas amizades e inte-
resses escondidos.

Tanto o caso da escolha dos amigos na 
adolescência, como a perceção do valor in-
substituível da ligação desinteressada e in-
condicional desses “seres gravitacionais” 
de nome família, representam as linhas 
mestras da minha atuação diária também 
em terras canadianas, em que continuo 
apenas a dar valor ao que me interessa ver-
dadeiramente e quais são as pessoas com 
que me quero fazer acompanhar. 

Continuo a escolher quem faz parte da 
minha “família”!

Família
É quem eu quero!

Carlos Monteiro
Opinião
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Canadian Construction Workers Union

1170 SHEPPARD AVENUE WEST, UNIT 42 - NORTH YORK, ONTARIO - M3K 2A3
TELEPHONE: 416-762-1010  •  FAX: 416-762-1012

Proud representative of the hard working men and women
 in the Canadian Construction Industry.

Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias 
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e 
comunidade portuguesa um Feliz Dia da Família

Happy

Family Day
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A vida do outro lado
Em 2012 surgiu a oportunidade do meu 
pai vir para o Canadá. A altura foi opor-
tuna e em pouco tempo se tomou uma 
decisão. E de repente o Canadá, que 
antes nunca me disse nada e pelo qual 
nunca tive curiosidade, passa a fazer 
parte da minha vida. Olhando para trás 
nem me lembro bem da sucessão dos 
eventos, acho que ignorei o assunto até 
não poder mais, parece que aconteceu 
tudo numa semana. 

A imigração não era novidade na fa-
mília, mas que me tocasse a mim 
era uma novidade. Se alguma vez 

pensei em sair do país? Claro que sim, mas 
pensei que seria eu a deixar a minha casa 
e não os meus pais. A 27 de fevereiro, veio 
para o Canadá o meu pai, o meu padrinho, 
o meu tio e três tios do meu pai. Mais tar-
de, a minha madrinha e os meus primos. 
E assim, a nossa família ficou reduzida a 
metade. Nos almoços que aconteciam to-
dos os meses, em vez de sermos 30 éramos 
15, mas aconteciam com mais frequência, 
porque também percebemos o tempo que 
devíamos ter aproveitado quando estáva-
mos todos juntos. 

Quando pensamos em imigração, pensa-
mos sempre que vamos ser nós, os filhos, a 
dizer adeus. E hoje, que já estive do outro 
lado, acho que no início até é mais fácil, afi-
nal somos nós que tomamos a decisão, que 
partimos à aventura, não somos nós que fi-
camos no mesmo sítio, onde tudo é igual, 
mas já não é a mesma coisa. 

E assim, aos 44 anos, o meu pai deci-
de mudar de país: uma nova língua, um 
novo trabalho, aprender a desenrascar-se 
sozinho em coisas tão simples como fa-
zer comida ou lavar a roupa. E há que ter 
orgulho de alguém que faz isso pela famí-
lia. Numa idade em que se vê obrigado a 
deixar para trás os amigos de longa data, 
o trabalho que sempre conheceu, a aldeia 

onde nasceu, os hobbies que tinha e apa-
nhar um avião pela primeira vez, atraves-
sar o oceano e começar de novo. 

Na altura com 16 anos, não foi fácil não 
ter sempre o meu pai por perto. Não foi fá-
cil não por ser meu pai, mas porque sempre 
fui muito chegada a ele, e temos feitios tão 
parecidos que às vezes acho que é a pessoa 
que me compreende melhor. Acho que o 
meu pai é responsável por 70% da minha 
personalidade, o resto são as experiências 
que vivi. Os meus ideais, trabalhar por 

aquilo que queremos, ter mérito próprio, 
não viver para agradar os outros, são tudo 
coisas que aprendi com ele. Mesmo duran-
te o tempo em que esteve longe, sempre foi 
um grande apoio. Sempre contei tudo ao 
meu pai, desde os pequenos dramas do dia 
a dia a problemas mais sérios. 

Durante o ano e meio seguinte fiquei 
eu, a minha irmã e a minha mãe em Por-
tugal. Os passeios de domingo e o con-
vívio diário foram substituídos por um 
telefonema uma vez por semana, devido 

à diferença de horário e ao meu pai, na 
altura, não usar internet. 

Em 2014, depois de terminar o ensino 
secundário, uma semana depois de eu fa-
zer 18 anos, a minha irmã e a minha mãe 
juntaram-se ao meu pai. Eu fiquei, contra a 
vontade deles, mas porque quis e respeita-
ram. Imigração ainda não estava nos meus 
planos, mudei de cidade, fui para a univer-
sidade, o que muitas vezes me fez sentir 
que eu própria estava num país diferente 
por já não ter os meus pais ali tão perto. E 
muitas vezes pensei “isto é mais difícil do 
que pensava, vou embora”, mas o orgulho 
de ter tomado uma decisão e de ter de a le-
var até ao fim manteve-me fiel ao objetivo. 
Isso e o apoio que sempre recebi. 

Tive a sorte da minha família alargada 
ser incrível, nunca me faltou apoio nem 
carinho. E os meus pais estiveram sempre 
presentes. E este tempo também foi bom 
para mim - aprender a estar sozinha, evo-
luis mais rápido e amadureces, aprendes a 
contar contigo, a tomar decisões sozinho 
e a responsabilizares-te por elas. Quando 
decidi vir, em 2017, foi um choque. Passei 
de viver sozinha, em que a maior presença 
do meu dia a dia eram os meus amigos e os 
meus avós, para vir para um sítio onde fi-
nalmente recuperava a minha família, mas 
sem amigos nem a família completa. 

A imigração tem dois lados: o que per-
demos e o que ganhamos. Se por um lado 
a nossa vida financeira fica mais desafoga-
da, por outro a nossa vida pessoal também 
fica mais vazia. E nesta altura perdem-se 
aniversários, as conquistas do dia a dia, a 
rotina e as épocas especiais como o Natal 
deixam de parecer relevantes. Imigrar ou 
ter alguém imigrado é ter um vazio seja 
em que parte for. E custa tanto a quem vai 
como a quem fica. 

Inês Carpinteiro/MS
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Carlos Teixeira
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By My Valentine

Editorial English version

As we approach Family and Valen-
tine’s Day, most of society sudden-
ly realize that love and family has a 
special meaning and should be cele-
brated. The question becomes why 
we are only reminded of special days 
when the world of marketing says we 
should. Where has the concept of love 
and/or family goes? As we distance 
ourselves more and more from those, 
we should care for we find excuses 
as to reasons why. Is the concept of 
family finished and does love exist? 
It would appear that as the world 
evolves, spacial separation of fam-
ilies, friends and lovers increases, and 
society becomes less caring and more 
self-centered. 

On a familial level, my background 
comprises a large family starting 
with grandparents with 9 chil-

dren each from whom many children 
were born. Today there is little com-
munication with anyone other than my 
brothers and sister. What happened to 
all my uncles, aunts and cousins? Why 
don’t I know them as I should? Yes, they 
are scattered throughout the world as 
the reality of immigration dictates but 
even if only by way of social media we 
don’t communicate. The reality is that 
a loss of family identity propels you to 
a paradigm where your heart pretends 
that you are most important, and you 
don’t need anyone else. Family wars 
and the absence of love and respect 
breaks many family structures due to 
situations to created by small thinking, 
greed and jealousies. The loss of a family 
connection should be treated as a loss of 
pieces of ourselves, but it’s often looked 
at as another price to pay for someone 
else’s stupidity, not ours. The loss of my 

family weighs heavily and the burden 
will never go away. People say that time 
heals but the depth of the injury is such 
that only death will cure the suffering. 
Someone once said “I knew that some-
day I’d be a helpless man, judged by sin-
ners killing all that was build.”

Valentine’s Day is about love and 
broken hearts and are part of life be-
cause someone else didn’t meet your 
expectations. The uniqueness of whom 
you are should be expressed by giving 
nd not necessarily expecting. Many de-
mand and expect love as a condition of 
living with another and thus the fake-
ness of campaigns to fill our hearts and 
minds with cute messages that will only 
last until reality sets in. 

Valentine’s Day and Family Day as 
words present incredible opportunities 
for fresh thought and renewal. Last-
ing feelings for those we care should be 
practiced every day, if only as a matter 
of respect. The celebrations should be 
done by way of planning a future and 
not a temporary scent of a flower or the 
taste of a morceau of chocolate. We are 
much more than that. Those with no 
heart should be helped to see the light 
instead of being discarded. 

Love is not an occasional orgasmic cli-
max that provides an opportunity to sug-
gest to someone they are an important 
vessel in their life. Love is respect and all 
other platitudes don’t really matter. 

Unconditional love does not exist as 
everything in life has conditions and 
those who expect it should lift the veil of 
the obscurity which envelopes their lives. 

Love to be loved. Happy Family and 
Valentine’s Day. 

Manuel DaCosta

É com enorme tristeza e pesar que comuni-
camos o falecimento de António Ribeiro, 
ex-proprietário do extinto Correio Português.

As nossas mais sentidas condolências aos 
familiares e amigos.

Os eventos fúnebres decorrerão na sexta-feira 
e sábado, na Casa Funerária Bernardo e na St. 
Agnes Church.

NOTA DE PESAR
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O convívio dos naturais e amigos de 
Água de Pau de Toronto esteve inter-
rompido, mas graças ao empreendedo-
rismo de uma mulher voltou a acontecer 
pelo segundo ano consecutivo. Patrícia 
Borges, organizadora do evento, revelou 
estar satisfeita com a adesão do público 
e agradeceu às dezenas de patrocinado-
res que tornaram o evento possível.

“Este convívio existe desde 2001, mas 
esteve parado oito anos. No ano pas-
sado decidi pôr as mãos à obra e jun-

támos 350 pessoas. Hoje estão aqui 650 
pessoas, eu queria chegar aos 700, mas não 
foi possível. Acabei de falar com uma mãe 
que me felicitou por estar a dar continui-
dade às tradições de Água de Pau. Queria 
agradecer à LiUNA que nos disponibilizou 
este espaço e às dezenas de patrocinadores 
que nos ajudaram a promover este encon-
tro que juntou pauenses e simpatizantes”, 
adiantou Patrícia Borges.

A vila de Água de Pau fica no concelho 
da Lagoa, em São Miguel, nos Açores, e o 
Padre José Furtado elogia a hospitalidade 
e a solidariedade das suas gentes que orga-
nizam uma das maiores festas religiosas da 
ilha. “Há 15 anos que estou na paróquia de 
Água de Pau e as pessoas são muito alegres, 
muito hospitaleiras e têm um grande senti-
do de pertença à comunidade. Todos os anos 
elaboramos um programa religioso e profa-
no, é uma das festas mais belas da ilha, logo 
depois do Senhor Santo Cristo, e só me resta 
agradecer a generosidade dos nossos emi-
grantes por se lembrarem de nós”, explicou.

Para além do pároco, de S. Miguel veio 
ainda José Martins, membro da Comissão 
de Festas de Nossa Senhora dos Anjos. “Esta 
Comissão é nomeada pelo pároco e este é o 
segundo ano que me desloco ao Canadá. Te-
mos muitas despesas e por isso este dinheiro 
vai ser uma grande ajuda porque temos de 
pagar iluminação, fogo de artifício e grupos 
musicais. Distribuímos 800 cartas pela po-
pulação a pedir fundos e só recebemos res-
posta de cerca de metade, é uma vila com 
alguma população carenciada”, contou.

O jantar foi no salão da LiUNA Local 183 
e contou com a presença de vários cantores 

pauenses. Sylvie Pimentel veio de Montreal 
e reencontrou uma amiga de infância. “É 
sempre bom rever pessoas de Água de Pau 
e encontrei aqui uma amiga de infância que 

sempre me incentivou a cantar. Nasci no 
Canadá, mas vou aos Açores desde os sete 
anos. Tenho muito orgulho nas minhas raí-
zes e é por isso que tenho cidadania portu-

guesa. O meu repertório é alegre, vou cantar 
música para bater o pé, como eu costumo 
dizer. Eu faço parte da Comissão de Festas 
em Montreal e sei que não é fácil por isso 
gostava felicitar a organizadora”, informou.

David Loureiro é natural de Água de Pau 
e já lançou sete CD’s nos EUA.  “Eu vivo na 
América há 30 anos e canto desde os meus 
sete anos. O repertório vai ser variado, desde 
música popular até romântica, mas depende 
da forma como o público reagir, é sempre 
especial atuar para os pauenses”, referiu. 

A Comissão de Festas ofereceu à organi-
zadora do evento uma imagem e um terço 
da Nossa Senhora dos Anjos e o encontro 
rendeu $15,000, mais $5,000 do que no 
ano passado. Depois do jantar a organiza-
dora entregou vários certificados de parti-
cipação aos patrocinadores e seguiu-se um 
leilão de vários produtos portugueses.

O convívio terminou com a atuação do 
grupo Despensa da Vila de Rabo de Peixe 
e com os Karma Band e foi sorteada uma 
viagem a São Miguel, uma oferta do Grupo 
Viveiros Turismo Travel. 

Joana Leal/MS
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Pauenses juntam $15,000 

para Festas de Nossa Senhora dos Anjos

Patrícia Borges com os membros da Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Anjos e com os cantores David Loureiro e Sylvie Pimentel. Fotos créditos: Joana Leal

Patrícia Borges, com um dos membros da comissão da festa e Padre José furtado. Patrícia Borges com o marido.

Sylvie Pimentel com uma amiga de infância.
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Ex-Combatentes e Veteranos de Toronto 
e Marinha Canadiana anunciam parceria
“O mar está aberto para os nossos jovens no Canadá.” – Armando Branco
Na tarde do passado sábado, dia 8 de 
fevereiro, muitos foram os que se des-
locaram à sede do Núcleo de Toronto da 
Associação do Ontário dos Ex-Comba-
tentes da Guerra Colonial e Veteranos 
onde foi anunciada a parceria recen-
temente estabelecida com a Marinha 
Canadiana. Entre outras valências esta 
parceria tem como principal objetivo 
informar os jovens lusodescendentes 
sobre as vantagens de ingressarem na 
Marinha.

Armando Branco, presidente do Nú-
cleo de Toronto dos Ex-Combaten-
tes e Veteranos sublinhou à nossa 

reportagem a importância desta parceria 
- “Nasceu uma nova parceria e é um or-
gulho para nós. Nós queremos que vocês, 
(órgãos de comunicação) sejam transmis-
sores da mensagem que vos foi passada 
hoje sobre as vantagens que a Marinha 
Canadiana traz aos jovens que nela se 
alistem. Não só podem tirar cursos espe-
cializados, ter os seus certificados a custo 
zero, para além de muitas outras benesses, 
como ingressando na Marinha conseguem 
adquirir um background de qualidade de 
conduta na vida que muitas vezes não se 
encontra. Infelizmente. A nossa mensa-
gem é: nós fomos um povo de descobri-
dores, marinheiros e, portanto, é natural 
que continuemos ligados à Marinha. E o 
mar está aberto para os nossos jovens no 
Canadá.”

Walter Moniz, Elisabete Amorin e Lisa 

Fair têm, pelo menos, dois pontos em co-
mum – todos têm a Marinha Canadiana nas 
suas vidas e todos são lusodescendentes. 
Estiveram presentes na sede do Núcleo de 
Toronto da Associação do Ontário dos Ex-
-Combatentes da Guerra Colonial e Vete-
ranos para transmitirem a certeza de que é 
possível um/a jovem de origem portuguesa 
ingressar e fazer carreira na Marinha Cana-
diana.

Walter Moniz é hoje Comandante na re-
serva, da base naval HMCS NCSM York e 
explicou-nos quais as condições e vanta-
gens da entrada nesta força militar - “Po-
dem entrar na Marinha (full time, part-
-time…) em Toronto e em todo o Canadá. 
Têm que ter entre 17 e 53 anos. Lá recebe-
rão educação e os skills set para todos os 
trabalhos que temos na Marinha e que lhes 
serão úteis mesmo quando saírem da tropa, 
da marinha ou da força aérea.”.

Mostrando que, ao contrário do que mui-
tos poderiam pensar, a Marinha está aberta 
a todos – homens e mulheres – Elisabete 
Amorin contou a todos os presentes que 
decidiu ingressar na Marinha quando viu 
um anúncio e percebeu que reunia todas 
as condições para tentar entrar. E entrou. 
Hoje, Elisabete ainda permanece na Ma-
rinha porque acha que tem a obrigação de 
dar de volta parte daquilo que a Marinha 
lhe proporcionou – Elisabete tem hoje 
qualificação académica superior na área 
da Medicina Nuclear graças à Marinha, 

que suportou todas as despesas do curso. 
Atualmente, Elisabete é instrutora na for-
mação voluntária e tenta dia a dia passar 
os valores e competência que adquiriu no 
seu serviço militar - “Eu estou na formação 
voluntária, portanto, não é full-time. Nós 
temos uma bolsa de estudo de 2000 dólares 
por ano, para além de garantirmos o traba-
lho durante os quatro meses de verão. E o 
dinheiro ganho (que ainda é bastante) aju-
da a pagar a propina. E isso ajuda muito os 
estudantes – terem a garantia que não vão 
ficar cheios de dívidas quando acabarem 
os estudos. E também têm oportunidade 
de viajar, conhecer o mundo e aprender 
a, ainda muito novos, trabalhar com tanta 
responsabilidade. Por isso… não há melhor 
emprego (risos).”

Elisabete fez questão de sublinhar que, in-
felizmente, ainda há o preconceito relativa-
mente à capacidade da mulher para ingressar 
numa força militar. É preciso superá-lo de-
monstrando que isso não faz sentido.

Lisa Fair, é um bom exemplo disso mes-
mo. Superou com sucesso um muito duro 
curso de mergulhadora que a levou várias 
vezes a ter que ultrapassar os seus próprios 
limites. E durante 15 anos serviu o seu país 
e também participou em missões da NATO. 

Lisa Fair à conversa com a nossa repor-
tagem teve oportunidade de sublinhar os 
benefícios da sua vida de marinheira, com a 
especialidade de mergulhadora, que perdu-
ram ainda hoje mesmo tendo já saído da sua 

vida ativa na Marinha – “bem… eu benefi-
ciei da educação que recebi enquanto estive 
na Marinha e agora beneficio do programa 
de apoio aos veteranos quando saí da Mari-
nha. Voltei à universidade e a Marinha está a 
subsidiar os meus estudos.”

Para além de todos os outros benefícios, 
Lisa, teve oportunidade de sublinhar que 
há lições que se aprendem na vida militar 
que permanecem para sempre e são mais-
-valias mesmo quando se sai da Marinha.

Armando Branco reforça esta ideia de 
que a vida na Marinha pode trazer muitos 
benefícios para os jovens e por isso deseja 
que mais lusodescendentes saibam que têm 
esta saída profissional e que a aproveitem 
”com as duas mãos”.

Por fim, Bento São José, anfitrião e pre-
sidente honorário do Núcleo de Toronto 
dos Ex-Combatentes e Veteranos, deixou 
um apelo “a todos os jovens com mais de 17 
anos que tenham uma certa educação, mas 
que ainda não sabem o que fazer da sua vida 
futura – pensem bem nesta possibilidade. 
Porque ser militar é muito importante. Ser-
vir o Governo, manter a segurança da Na-
ção é muito importante. E é também muito 
importante que os jovens lusodescenden-
tes mostrem, também aqui no Canadá, que 
têm muito valor. E que se lembrem quem 
somos – um povo marinheiro e descobri-
dor.”

Madalena Balça/MS

C
ré

di
to

s:
 C

at
ar

in
a 

B
al

ça

MILÉNIO | COMUNIDADE



MILÉNIO |  COMUNIDADE 14 a 20 de fevereiro de 202016 www.mileniostadium.com

Fundada em 2003 pelos lusodescen-
dentes José Mário Coelho, Bernardette 
Gouveia e Manuel DaCosta, a Galeria 
dos Pioneiros Portugueses, é um es-
paço museológico singular em Toronto 
que se dedica à perpetuação da memó-
ria e das histórias dos pioneiros da emi-
gração portuguesa para o Canadá.

Conquanto a presença regular de por-
tugueses neste território do norte da 
América remonte ao início do séc. 

XVI, a emigração portuguesa para o Ca-
nadá começou a ter expressão a partir de 
1953. Ano em que ao abrigo de um acordo 
luso-canadiano, que visava suprir a ne-
cessidade de trabalhadores para o setor 
agrícola e para a construção de caminhos-
-de-ferro, desembarcaram a 13 de maio 
em Halifax, província de Nova Escócia, um 
grupo pioneiro de 85 emigrantes lusitanos.

Se entre 1953 e 1973, terão entrado no 
Canadá mais de 90.000 portugueses, na 
sua maioria originários dos Açores, esti-
ma-se que atualmente vivam no segun-
do maior país do mundo em área total, 
mais de meio milhão de luso-canadia-
nos, sobretudo concentrados em On-

tário, Quebeque e Colúmbia Britânica, 
representando cerca de 2% do total da 
população canadiana que constitui um 
hino ao multiculturalismo.  

É a partir da dinamização deste lega-
do histórico da comunidade portugue-
sa, uma comunidade que se destaca hoje 
no Canadá pela sua perfeita integração, 
inegável empreendedorismo e relevante 
papel económico e sociopolítico, que a 
Galeria dos Pioneiros Portugueses, im-
pulsionada no presente pelo comendador 
Manuel DaCosta, a quem se deve desde 
2013 as novas instalações museológicas 
na St. Clair Avenue West, se tem dado a 
conhecer à comunidade canadiana em 
geral e a outras culturas.

Mais do que um espaço de memória e de 
homenagem dos pioneiros da emigração 
lusa para o Canadá, a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, alavancada na ação bene-
mérita do comendador Manuel DaCosta, 
fautor entre outros, do Portuguese Cana-
dian Walk of Fame, que anualmente lau-
reia portugueses que se têm destacado no 
território canadiano, é um exemplo inspi-
rador para as comunidades portuguesas 
disseminadas pelo mundo, principalmen-
te naquilo que deve ser o respeito pelo seu 
passado, a construção do seu presente e a 
projeção do seu futuro entre as pátrias de 
acolhimento e de origem. 

A Galeria dos Pioneiros 
Portugueses em Toronto

Daniel Bastos
Opinião
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Unclaimed Balances
Um “saldo não reclamado” é uma con-
ta, depósito ou aplicação financeira em 
dólares canadianos mantido, ou emitido, 
por um banco ou uma empresa fiduciária 
regulamentada pelo governo federal. Se 
for uma conta, pode ter a forma de con-
ta poupança a prazo, ou conta corrente. 
Se for um depósito, este poderá ser um 
saldo positivo num cartão de crédito, 
um depósito a prazo, um certificado de 
investimento garantido (GIC), ou, ainda, 
um recibo emitido  pelo banco no ato de 
depósito em dinheiro ou cheque. E, se 
for uma aplicação financeira, poderá ser 
uma ordem de pagamento, um cheque 
visado ou oficial, um vale postal (“money 
order”) ou um cheque de viagem.

Quando não há atividade do proprie-
tário em relação ao saldo bancário 
por um período de dez anos, ou o 

proprietário não pode ser contatado pela 
instituição que o detém, o saldo é trans-
ferido para o Banco do Canadá, que atua 
como zelador em nome do proprietário. Os 
saldos são transferidos para o Banco do Ca-
nadá uma vez por ano, a 31 de dezembro.

O Banco do Canadá mantém saldos não 
reclamados de menos de $ 1 000 US por 30 
anos; se inativos nas instituições financei-

ras, por dez anos. Saldos de $ 1 000 US ou 
mais serão mantidos por 100 anos, após se-
rem transferidos para o Banco do Canadá.

Se o saldo permanecer não reclamado até 
ao final do período prescrito, o Banco do 
Canadá transferirá os fundos para o “Re-
ceiver General” do Canadá.

No final de 2019, aproximadamente fo-
ram contabilizados 2,1 milhões de saldos 
não reclamados, no valor de $ 888 milhões 
US. Mais de 93% dos saldos bancários não 
reclamados foram avaliados em menos de 
$ 1 000 US, representando 26% do valor 
total em aberto. O saldo mais antigo re-
monta a 1900.

Para ter acesso ao seu saldo bancário es-
quecido, ou desconhecido de alguém de fa-
mília, abra este site: 

http://www.bankofcanada.ca/unclaimed-balances/ 
A busca poderá ser feita por nome, nú-

mero de conta ou qualquer outra aplicação. 
O número de telefone mencionado é o se-
guinte: 1 800-303-1282.

Dadas serem em grande número as bus-
cas efetuadas para reclamar saldos bancá-
rios, as respostas do Banco do Canadá de-
moram, em média, entre seis a oito meses.  

Tradução: Ilda Januário
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Para muitos não é novidade, mas para 
outros pode ser. Como é do conheci-
mento de muitos, especialmente dos 
que têm envolvimento com o associati-
vismo na comunidade, a ACAPO não tem 
direção - tem sim um grupo de pessoas, 
(mais certo dizer uma pessoa), que tem 
aguentado a orgânica das atividades 
da comunidade em tudo o que envolve 
a organização da Semana de Portugal. 
Essa pessoa, com o nome José Eustá-
quio, tem sido a pedra de toque para que 
tudo, no dia, se torne uma festa onde to-
dos batem palmas e dizem “muito bem”, 
“parabéns”, etc., mas viram costas e di-
zem mal do trabalho apresentado. 

O que é engraçado é que nenhum 
aparece ou apresenta ideias para 
melhorar. Posso dizer isto porque 

é uma realidade. Recentemente ouvi al-
guém com coragem e frontalidade dizer 
que ninguém estava contente com o que 
se estava a passar com ACAPO e dizia que 
era opinião geral, mas ninguém tinha co-
ragem de falar. Essa pessoa fez uma crítica 
no sentido construtivo. Dou-lhe os para-
béns pela forma como expôs os proble-
mas. Teve coragem e ele mesmo, sempre 
que possível, dá a sua opinião nas reuniões 
e com uma certa qualidade, respeitando 
sempre os degraus acima. O mal está na-
queles que nada dizem, que se pode dizer 
que são 80%. Alguns nem aparecem nas 

reuniões e quando aparecem entram e 
saem calados, isto sem ofensa para nin-
guém, mas depois fora da porta das mes-
mas reuniões criticam no sentido des-
trutivo. Digo isto depois de uma pequena 
troca de palavras com quem admitiu que 
se falava por trás das costas, quase como 
que a dizer que espetam uma faca nas cos-
tas daquele que tem aguentado o barco.

Para quem não sabe está marcada para 
dia 22 de março a Assembleia Geral para 
apresentação de contas e eleições para uma 
direção. Está aqui uma oportunidade para 
os clubes e associações se unirem e fazerem 
uma lista para trabalhar em conjunto em 
prol dos mesmos e tentar melhorar o que 
tem vindo a ser feito. Se cada membro da 
ACAPO apresentar dois elementos para a 
direção, e entre todos se chegue a um con-
senso para elegerem um presidente neutro 
(isto é, que não pertença a nenhum clube) 
e com capacidade para dar uma continui-
dade qualitativa (sem euforias nem gran-
des promessas para o futuro em relação a 
grandes espetáculos), a comunidade e os 
clubes só têm a ganhar com isso. Depois 
da pequena conversa com esse amigo, 
concordo que devem ser os clubes a tra-
balhar em conjunto em vez de criticarem. 
Já é tempo de mandarem o passado para 
trás das costas e dar as mãos para o futu-
ro. As coisas têm que mudar como tudo na 
vida, não se pode continuar no que vem do 
passado, mesmo que o que venham a fazer 
seja pouco. O importante é continuar com 
o nome em alta e continuar a dar a conhe-
cer o que a comunidade tem, mesmo com 
cada vez menos envolvimento nos clubes, 
como se tem notado. Está na hora de se 

trabalhar mais em união e sempre respei-
tando o próximo. A pouco e pouco tenho 
vindo a notar que algumas pessoas são 
muito indecisas e isso só atrapalha outros. 
Parece que, em certas pessoas, há falta de 
confiança em si próprios e tendem em se 
arrastar com outros e isso pode passar para 
um fracasso, isto dito no bom sentido. 

A falta de comunicação é cada vez mais 
visível e pode perder-se o que de bom as 
regiões têm vindo a apresentar. Há pessoas 
na comunidade com muitas capacidades e 
parece que estão com medo de tomar uma 
decisão. Têm que se decidir e não olhar 
para trás e perguntar se fez o que é certo ou 
não. As atitudes envoltas em dúvidas são 
prejudiciais psicologicamente e, ao contrá-

rio, a tomada de decisões tem um compo-
nente libertador que favorece a autoestima. 
Por isso mesmo, decidam o que fazer em 
vez de criticar. No dia 22 de março apre-
sentem uma lista. Apareçam, deem ideias, 
ajudem nas decisões, apresentem projetos 
como outros o fazem, aceitem uma crítica 
e respondam com alternativas, procurem 
sempre uma opinião alheia antes de decidir 
a própria… a tudo isto chama-se trabalho 
em grupo e união.

Como o dia 22 de março está à porta, co-
mecem a trabalhar numa lista porque não 
faltam pessoas com capacidade e tempo 
para tomarem conta da ACAPO, talvez não 
no mesmo modelo de gestão, mas a mu-
dança também faz falta e é saudável.

Augusto Bandeira
Opinião
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Vem aí o dia de importantes decisões para a comunidade envolvida no associativismo.
Será que vai haver pessoas para agarrar o cargo e dar continuidade?

Quem irá cuidar do futuro da nossa associação e da nossa cultura no Canadá?
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New Park in Mississauga
A tribute to Vietnam
After years of planning, an expansive 
new park dedicated to Mississauga’s 
Vietnamese community had its grand 
opening this past weekend.

First unveiled in November, Saigon 
Park - located at 244 Matheson Blvd. 
West - was properly celebrated this 

past weekend with a gala from the Can-
adian Vietnamese Network.

The 8.7-acre park is designed as a tribute 
to the Vietnamese-Canadian community in 
Mississauga, many who came to the coun-
try by ship as refugees fleeing the Vietnam 
War during the Fall of Saigon.

“Canada welcomed these refugees,” says 
the Saigon Park Working Committee. “The 
Dixie Neighbourhood Centre played a key 
role in welcoming and settling the refugees 

in Mississauga.” 
Aside from a stormwater pond, an 

above-ground storm water management 
facility, a fitness circuit, and winding path-
ways, the park’s most notable feature is 
public art made from steel.  

Comprised of four steel screens rising 
nine feet high, the pieced by local artist 
Ferruccio Sardella called A Year in Weather 
combines hieroglyphs and weather track-
ing symbols to illustrate the area’s weather 
patterns during all four seasons. 

Saigon Park also features commemora-
tive plaques, dedicated to those who came 
to Mississauga as ‘boat people’, making the 
city home to the fifth largest population of 
Vietnamese migrants in the country.

BT/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

Multiple coyotes have 
been spotted in Brampton
In recent months, coyote sightings 
have become more and more com-
mon across the Peel and Halton re-
gions. As a result, many residents are 
left with questions about these ani-
mals and how to deal with them.

Coyotes are the smaller relatives of 
wolves, weighing about 30 to 40 
pounds, and are about the height of 

a medium to large dog. Sometimes they 
appear larger due to their thick coats.

Coyotes, like all wild animals, are a 
part of the ecosystem. As urban areas 
expand into their territories, they stead-
ily have been making there way into 
more developed areas.

This has both good and bad conse-
quences. Coyotes are by nature, predators. 
They have been known to hunt small ani-
mals in neighbourhoods which include, in 
extreme cases, cats and small dogs.

However, coyotes also do a great deal 
of good for ecosystems, as they hunt ani-
mals like mice and rabbits, and as a result, 
keep those populations under control.

Last month, a few mangy coyotes 
were spotted by residents in the Clark-
son/Lorne Park area, according to Mis-
sissauga Animal Services.

Mange is a very painful skin disease 
caused by parasitic mites that’s charac-
terized by hairless patches of skin that 
are often covered in sores or thickened, 
hard, crusty patches. According to the 
American Kennel Club, It’s common in 
stray dogs and puppies and is sometimes 
seen in domestic pets who have been 
neglected or abused. 

The majority of these sightings took 
place in the Peel Region around the 
Clarkson Rd, Truscott Rd, and Hindhead 

Rd areas in Mississauga. Recently, there 
have also been a few sightings of coyotes 
in Brampton near Williams Parkway 
and 410. If you are confronted by a coyote, 
it’s important to remember that you should 
always try to keep a distance and remain 
calm. Do not attempt to approach, touch 
or feed it. In most cases, they will move 
on. If the coyote approaches, stand tall, 
wave your hands, and make a lot of noise.

Slowly back off and throw items near 
the coyote, but not at them. Do not turn 
your back or run from a coyote. It’s also 
best to avoid walking in wooded areas in 
the evening or night as coyotes are far 
more active during those times.

For the safety of children and small 
pets, educate kids on what to do when 
confronted by a coyote, and keep an 
eye on your pets when they are outside 
at night. Also, clean up after your pets 
as coyotes are attracted by the smells a 
pet’s droppings leave.

If you spot a coyote that you believe 
may be sick, you can help by calling in 
real-time sightings to the Animal Servi-
ces dispatch at 905-615-3000. 

These coyote sighting reports are 
tracked by Animal Services and the data 
is used to study patterns or trends with 
coyote movement. 

IB/MS
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Ways to have fun in the snow in Toronto this winter 
leave no excuse to stay inside while the action is out 
there. Between cross country skiing, snowshoeing 
and fat biking, there’s lots of ways to make the most 
of the white stuff while it’s here. Here are some ways 
to have fun in the snow in Toronto.

Tobogganing
This quintessential Canadian winter activity is one 

you’ll see lots of following a snowfall with people taking 
to one of the many hills around the city with a brightly 
- coloured toboggan in toe.
Cross country skiing

There’s many planes around the city with enough 
flat surface to enjoy a good day of cross country ski-
ing through the snow. Lots of parks, ravines and trails 
around the city are perfect for this low-impact sport 
that still packs in quite the workout.
Snowshoeing

Similar to cross country skiing, parks and trails 
around the city let you traverse through the snow. But 
one of the the best places for a trek is over on the Toron-
to Islands. Its parks aren’t typically maintained during 
winter, so this may be the only way to get around.
Downhill skiing and snowboarding

Typically you would think you’d have to go outside 
of the city to find a decent hill, but if you’re looking 
for something closer, Centennial Park and Earl Bales 
Park are open from the beginning of January until mid-
March.
Winter hike

You can do anything with the right shoes and there’s 
lots of hiking trails around the city open during the 
winter that can help keep you active and ward off cabin 
fever after a big snow.

Fat Bike

Biking isn’t just a summer activity. In fact, fat biking 
has becoming a popular source of winter fun with rides 
on at Evergreen Brick Works lead by the folks at nearby 
Sweet Pete’s every Sunday and also available at Albion 
Hills Conservation Area.

Snowkiting

Glide above it all during winter with snowkiting. It re-
quires you to pilot a large kite as you ski across snow and 
ice, lifting you up and down as you’re propelled by wind. 
The Toronto Kite School offers lessons and boot camps at 
places like Downsview Park and Cherry Beach.

Winter Archery

Winter archery is a little-known favourite among 
outdoor enthusiasts who often venture out to the free 
public archery range in E.T. Seton Park where visitors 
can play on designated targets set up around the space 
year-around.

Snow Photography

While you need to be careful with your equipment, 
Toronto offers some breathtaking locations to get those 
photos of ice and snow covered trees, rocks and branch-
es to add to your portfolio. Ashbridges Bay Balmy Beach 
and Leslie St. Spit are some of the prime venues.

Build a winter bonfire

Just because it’s not summer doesn’t mean you can’t 
sit around a fire with some hot chocolate and marsh-
mallows this winter. Make sure to book your fire fit in 
advance at places like Withrow Park, Greenwood Park 
and Christie Pits.

10 WAYS TO HAVE FUN IN THE SNOW IN TORONTO
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Furacão Hazel
Hazel McCallion nasceu a 14 de feve-
reiro de 1921. Faz hoje 99 anos. Conhe-
cida por “Furacão Hazel”, graças à sua 
inquestionável força e determinação e 
ao seu estilo direto e franco, a política 
e empresária assumiu o cargo de Mayor 
de Mississauga de 1978 a 2014. Venceu 
12 eleições municipais. 

McCallion considera que a sua lon-
gevidade se deve, em grande 
medida, à sua infância vivida na 

quinta dos pais e ao facto do seu pai ter 
tido uma vida profissional ligada ao negó-
cio de peixe. Ela sempre comeu muito pei-
xe e até aos seus 14 anos o pão que vinha 
para a mesa era, sempre, feito em casa. 
Hazel considera que uma boa alimenta-
ção na infância é sempre um bom início 
de vida. Ainda hoje o seu plano alimentar 
inclui muita fruta e vegetais. Em relação 
ao exercício físico McCallion diz que não o 
planeia, mas o quintal que tem nas trasei-
ras da sua casa permite-lhe umas boas ca-
minhadas. Também a jardinagem a ajuda a 
manter-se ativa e ao mesmo tempo muito 
contribui para o auto-relaxamento. Nun-
ca aceitou que a reforma era sinónimo de 
sentar-se num sofá a ver televisão.

Hazel McCallion diz que não sente falta 
da sua vida enquanto Mayor de Mississau-
ga, mas sim do trabalho em equipa, que 
ajudou a transformar aquilo que era uma 
zona rural, numa cidade que é, atualmente, 
a sexta maior do Canadá.

Esta mulher surpreendente tem como 
principal filosofia de vida – viver a vida 
intensamente e de forma plena e indepen-
dente. Acredita que temos de ter sempre 
um propósito para estarmos vivos neste 
planeta Terra. Porque quando se tem um 
propósito tentamos alcançá-lo, permane-
cemos ativos – física e mentalmente.

Hazel McCallion, há um ano, comemo-
rou os seus 98 anos escalando uma pare-
de de rochas (artificial). O que poderemos 
esperar da comemoração de hoje? Im-
previsível! Ou não se tratasse do Furacão 
Hazel. Quanto à celebração dos 100… não 
tem mesmo planos. No entanto, se calhar, 
é melhor que a sociedade se organize para 
preparar a comemoração. Afinal, o Furacão 
ainda não perdeu a força e não há previsão 
de que tal venha a acontecer.

Parabéns Hazel McCallion.
Madalena Balça/MS

KIDS DAY AT HOCKEY ALL OF FAME 
17 de fevereiro. As crianças até aos 13 anos po-
dem visitar o Hockey Hall of Fame gratuitamen-
te, das 10h às 17h. 30 Yonge Street, Toronto 

TORONTO BLACK FILM FESTIVAL 
12 a 17 de fevereiro . A tarde do dia 17 de feve-
reiro é dedicada às crianças, com filmes a serem 
exibidos e atividades das 11h às 19h. O acesso 
a algumas atividades é pago. 
Carlton Cinema, 20 Carlton St. Toronto

WINTER LIGHT EXHIBITION 
8 de fevereiro a 29 de março. Uma exibição de ilu-
minação, das 16h às 23h. Ontario Place, Toronto

COLIN KAEPERNICK – KNOW YOUR 
RIGHTS CAMP 
1 a 29 de fevereiro.  Uma exibição de arte pública 
que celebra o Black History Month. Poderás ficar 
a conhecer aqueles que lutaram e lutam pela li-
berdade.  Harbourfront Centre, das 10h às 21h.

DJ SKATE NIGHTS 
Até 15 de fevereiro Podes mostrar as tuas habi-
lidades de patinagem na maior festa de inverno 
ao ar livre.  Harbourfront Centre 

TIFF NEXT WAVE FILM FESTIVAL
14 a 16 de fevereiro. O mundo visto através dos 
mais jovens.  Até aos 25 anos a entrada é gratuita. 
TIFF Bell Lightbox 350 King Street West, Toronto

Em Toronto

à borla

Yes, you can eat the cherries 
along U of T Scarborough’s new public trail

Eating cherries and strawberries found 
along a public path will soon be on the 
menu for people taking a stroll in one 
Scarborough park.

This past fall, the University of To-
ronto Scarborough (UTSC) unveiled 
a 500-metre-long accessible trail 

that connects the university to the near-
by city-maintained trails in the Highland 
Creek valley. Along the main part of the 
trail, hundreds of shrubs and perennial 
edible garden plants have been added, as 
well as a dozen black cherry and black 
walnut trees.

All of which, once they’re ready for har-
vest, will be available for picking at the edge 
of the pathway for anyone walking by.

Daniel Bender, director of the culinary 
research centre at the University of Toron-
to Scarborough (UTSC), hopes the new ed-
ible plant-filled trail will be the beginning 
of a big change in how campuses and cities 
see their relationship to parks and ravines 

in the 21st century.
“It’s worth rethinking,” says Bender, as 

cities face challenges of increasing densi-
fication, urbanization and issues around 
resiliency and climate change.

“If this gets us thinking about how we can 
redevelop relationships to land and food in 
ways that are healthier to land and people 
and animals and all the other things, then I 
think that’s a really positive outcome.”

The trail, which is open to the UTSC 
community as well as the general public, 
is along the Highland Creek ravine adja-
cent to the Scarborough campus, just off 
Morningside Avenue. With the exception 
of people using mobility devices, the trail 
is walk-only and does not allow biking, 
skateboarding or rollerblading.

Once the shrubs and fruit are ready to be 
harvested, the university says it will install 
various signage along the trail to commu-
nicate to the public what is safe to eat.

TS/MS

TORONTO BLACK FILM FESTIVAL 
“Maior conhecimento leva 
a uma maior compreensão”
O Toronto Black Film Festival (TBF ) 
está de volta em Toronto. O Festival 
é dedicado a dar a vozes únicas no 
cinema a oportunidade de apresentar 
ao público novas maneiras de olhar o 
mundo. Um festival dinâmico, refres-
cante e audacioso, cuja ambição é in-
centivar o desenvolvimento da indús-
tria cinematográfica independente e 
promover mais filmes sobre a realida-
de dos negros de todo o mundo.

O festival, na sua 8ª edição, tem 
na programação 75 filmes de 20 
países, e vários filmes em língua 

portuguesa. Com varias curtas e lon-
gas-metragens em exibição, é o maior 
festival de cinema negro da América 
do Norte que atrai quase um milhão de 
pessoas por ano.  Este é um festival que 
decorre durante o Black History Month 
– o que por si só o torna poderoso.

O TBFF tem o prazer de comemorar 

a diversidade nas comunidades negras 
através de filmes importantes. Os filmes 
iluminam, divertem e convidam o pú-
blico a ver o mundo a partir da experiên-
cia de outra pessoa. Ao conectar filmes 
negros com espectadores de todas as 
cores e origens étnicas, reconhecemos 
as diferenças que nos tornam únicos e 
celebramos os valores compartilhados 
que nos unem. A união da arte permite 
que membros de todas as comunidades 
culturais se entendam melhor.

Neste ano será importante destacar a 
presença do realizador, produtor, escri-
tor e ator Spike Lee, que foi homenagea-
do na noite de quinta-feira (13).

O Toronto Black Film Festival aconte-
ce até dia 17 de fevereiro em várias salas 
de cinema de Toronto.  Para mais infor-
mações: www.torontoblackfilm.com 

Francisco Pegado/MS
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As city aims to expand Housing Now program, 
advocates call for more ‘aggressive’ affordability
City’s real estate arm to put forward second round of sites in March  

CreateTO, the city’s real estate arm, is 
preparing to put forward a second pack-
age of Housing Now sites at its March 
board meeting - a step that comes amid 
calls for greater density and more afford-
able units in Mayor John Tory’s expand-
ing affordable housing plan.

Announced in 2018, Housing Now aims 
to create mixed-income commun-
ities on city-owned land. The first 

round of 11 sites could create roughly 10,000 
new residential units, including more than 
3,700 “affordable” rentals set at around 80 
per cent of Toronto’s average market rent. 

“We recognize there has to be a steady 
supply of this stuff coming forward,” said 
Brian Johnston, CEO of CreateTO, during an 
interview with CBC Toronto on Monday (10).

Johnston couldn’t say how many sites 
will be unveiled, only noting that while his 
team could potentially “cough up 10” for 
the next round, around four or five new 
sites is more realistic, with more rollouts 
down the line following the board meeting 
on March 13.

The city’s broader, multi-layered hous-
ing plan, which stretches to 2030, aims 
to create 40,000 more affordable housing 
units across Toronto. The goal builds on 
a campaign promise from Tory in 2018 - 
which breaks down to roughly 3,300 new 
units needed annually over 12 years.

Hitting that target means the city needs 
to be more “aggressive,” bringing at least 
15 new Housing Now sites on 50 or more 
acres of land into the mix this year alone, 
argues housing advocate Mark Richardson. 

Richardson is heading up HousingNow-

TO, a grassroots group of around 20 ad-
vocates, city planning watchers and local 
students who have been keeping tabs on 
the progress to date.

The group is also calling for more 
density, and a higher percentage of afford-
able units, in the 11 sites outlined so far.

‘The housing creation machine’
According to Richardson, 50 Wilson 

Heights Blvd. in North York is one instance 
where the city hit the mark. 

As the initiative winds its way through 
the council process, updates on zoning 
amendments and draft plans for two of the 
Housing Now spots - the Wilson site, and 
705 Warden Ave. in Scarborough - were on 
the agenda for Wednesday’s (12) planning 
and housing committee meeting.

Why parking lots could be a   
battleground amid mayor’s push 

to build affordable housing
Currently a commuter parking lot for 

the Wilson subway station, that site was 
initially slated to have 385 affordable rental 
units out of a total of 1,150.

The city, the TTC and CreateTO wound 
up exploring ways to remove an exclusive 
bus driveway on the west side of the rough-
ly eight-acre site, providing space to add 
a proposed 350 more units, of which 103 
more are affordable - marking a 26-per-
cent increase.

 That hike “clearly shows” that many 
of the initial unit targets proposed back 
in 2018 were “far below the actual hous-

ing-opportunities that these sites offered,” 
wrote Richardson in a recent letter to the 
planning and housing committee.

He stressed the city’s targets should be 
used only as a “baseline number, with a 
city-wide goal to increase the unit-counts 
and density on all of the proposed sites 
under this program.”

Put another way, he told CBC Toronto: 
“We need to fire up the housing creation 
machine.”

While Wilson could be a success story 
for greater density and affordable unit 
creation, Richardson said the Warden site 
is the opposite: a low-density proposal 
on around seven acres of land that’s just 
slightly smaller than the Wilson area.

According to CreateTO, there has, how-
ever, been growth there as well; in the 
zoning bylaw amendment that was on 
the agenda Wednesday (12), the proposed 
seven- and eight-storey mixed-use build-
ings at Warden have increased to nine and 
11 storeys, resulting in 520 total units, up 
from around 450. Around half would be 
deemed affordable.

The Wilson and Warden sites are also 
among three properties - including 777 
Victoria Park Ave. - which have gone to 
the request for proposal phase with de-
velopers, putting the trio at the closest 
point toward getting shovels in the ground.

City officials have ‘big job’ ahead
Coun. Ana Bailão, chair of the housing 

committee, said the city will be looking 
closely at what proposals come in to make 

sure the city is ensuring it’s getting the lar-
gest amount of affordable housing possible, 
and said she expects the city will release 
details on the recommendations and win-
ning bidders “soon.”

“We understand the need, and the ur-
gency,” she said.

As for the expansion efforts, Don Peat, 
a spokesperson for Tory, said the mayor’s 
office knows CreateTO is working on the 
next phase and looks forward to pushing 
“ahead with that plan in the near future.

“The Mayor was clear at the time Hous-
ing Now was launched that this was the 
beginning of the City’s push to get more 
affordable housing built and that there 
would be future phases,” Peat said in a 
statement.

Johnston said on all the sites, both 
current and those to come, CreateTO is 
pushing for more density, despite some 
concerns from the public and a desire for 
“proper” density from the city’s planning 
department.

“There are more people that are saying, 
‘These aren’t dense enough. We think you 
guys can do more,’” he added. “And that 
has been a surprise to me.”

But Johnston warned the next rounds 
of sites may be more difficult to address 
“speedily” from his team, as the size of 
the project grows. With that in mind, Cre-
ateTO is recruiting to bring in enough staff 
to continue delivering the program.

“We’re obviously very aware we’ve got 
a big job ahead of us,” Johnston said.

CBC/MS
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Subscreva hoje! Bell Fibe - canal 659 (1-866-797-8686) ou Rogers Cable - canal 672 (1-888-764-3771)

24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue e peça o canal WIN TV

QUEREMOS ESTAR CADA VEZ 

MAIS PERTO DE SI!
Por isso hoje vamos ao seu encontro

Uma transmissão direta e em simultâneo 
para a Camões TV e Camões Radio.
Apareça e venha fazer-nos companhia. 

SEX 14 FEV
12-13H Távora Foods 1030 Dundas St E, Mississauga
17-18H Caldense Bakery 5425 Creditview Rd, Mississauga

SEX 21 FEV
12-13H Távora Foods 1625 St Clair Ave W, Toronto
17-18H Caldense Bakery 2406 Eglinton Ave W, Toronto 

What will be 
the future of 
Ontario Place???

What will be the real future of Ontario Pla-
ce this once iconic landmark in Toronto?

Premier Doug Ford wants to see On-
tario Place redeveloped. A preser-
vation battle over the vital piece of 

Canada’s postwar architectural history is 
looming. There are many political cron-
ies in this city who are trying to position 
themselves at trying to snag this project.

This project has been smeared with all 
kinds of rumours and gossip about how it 
will be handled and what should be built 
there. This premier needs to be full disclo-
sure on this roll out as it has some smell to 
it as you read this article, and l will try and 
explain what is really going on.

The former chairperson of Ontario 
Place Mr. Jim Ginou passed away last year 

and there is an opening to replace him as 
chair. There is a battle brewing between 
Paul Godfrey and a couple of high profiled 
names that have been tossed around as the 
possible candidate to fill that position. This 
position will have quite a bit of influence 
over the process and will guide and pos-
ition the next group to take over.

You may ask why is Paul Godfrey lobby-
ing so hard to get this spot?

At 80 years you would think that he 
should be thinking about retiring and call 
it a game, but that’s not in Mr. Godfrey’s 
DNA. Paul has always had impactable tim-
ing about what’s the biggest and most lu-
crative projects in this town. 

The only sticking throne in Mr. Godfrey 
getting this role is that l don’t believe that 
Premier Doug Ford is comfortable with 
Paul leading the future way for Ontario 
Place. Mr. Godfrey’s biggest backer is Rod 
Phillips the Minister of Finance who has 
worked closely with Paul Godfrey over the 
past 15 years and will go to the wall for him. 
It will be very tight, but Godfrey is one guy 

l wont vote against not getting the next 
chair of Ontario Place.

The 96-acre Ontario Place park was 
built across three artificial islands in Lake 
Ontario beginning in the late 1960s under 
Conservative premier John Robarts. The 
park was intended to replace the Ontario 
government’s permanent exhibit at the 
Canadian National exhibition grounds, 
located just to the north, and also to con-
tinue the success and popularity of the 1967 
World’s Fair in Montreal.

Do not be fooled by this worldwide call for 
proposals that the Ford government has put out.

The call for proposals is just smoke and 
mirrors and the real fight is behind the 
scenes for control. Yes, control that ultim-
ately will roll out a major entertainment and 
sport venue that will be housed at Ontario 
Place.

A major entertainment group the likes 
of Disney rolling in a sport venue into the 
complex is what is really what the back-
room boys want and will ultimately get. 
The only question still to be answered is will 

it be Paul Godfrey at the helm or someone 
else that is a trusted soldier to Doug Ford.

The entire site of Ontario Place has been 
designated a heritage site by the City of To-
ronto, although that does not put any legal 
obstacles on development. Interesting on 
just how the City has left itself open with 
this legislation where it gives with one 
hand and takes with the other hand. 

Either way expect a major brand name 
entertainment complex with a sport 
venue, that would possibly house the To-
ronto Blue Jays as their next custom home 
field with natural grass and an open-air 
concept. There will also be a new owner of 
the Blue Jay team, only moving out of the 
Rogers Centre and that possible new owner 
could be the likes of Larry Tanenbaum.

If we follow the money and you have 
some sense of the workings behind the 
scene this makes a lot of sense and you 
heard it first here.

It’s Show Time….

Vincent Nigro
Chronicle
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A crise da imigração ilegal do Canadá 
alcançou novos patamares e, no entan-
to, o leitor não saberia disso assistindo 
ao noticiário da noite, ouvindo rádio ou 
lendo a maioria dos jornais do Canadá.

As notícias sobre entradas ilegais na 
nossa fronteira com os EUA e re-
querentes de asilo duvidosos de-

sapareceram dos meios de comunicação, 
apesar dos números recordes.

O que antes era uma crise na fronteira 
é agora o novo normal no Canadá. O ano 
passado foi o pior ano registado no que diz 
respeito a pedidos de asilo. Em 2019, o Ca-
nadá recebeu 63.830 pedidos de asilo de 
pessoas que entraram no país ilegalmente 
ou sob falsos pretextos. Isso representa um 
aumento de 16% em relação a 2018, quan-
do foram registadas 55.540 reclamações e 
27% a mais do que em 2017, quando o Ca-
nadá recebeu 50.390 pedidos de refúgio.

Isso representa um aumento anual de 
400% nos pedidos de asilo desde 2016. De 
facto, mais requerentes de asilo apresenta-
ram pedidos de refúgio dentro do Canadá 
em 2019, do que nos últimos quatro anos 
do Governo anterior. Entre 2012 e 2015, 
foram apresentados um total de 60.335 
pedidos de asilo, incluindo apenas 10.365 
pedidos anuais em 2013. Entre 2016 e 2019, 
o Canadá recebeu 193.125 pedidos de asilo.

Então o que aconteceu?
No final de 2015, o Governo canadiano 

começou a desmantelar as reformas do Go-
verno anterior que haviam sido lançadas 
para desencorajar os requerentes de asilo 
duvidosos e remover os incentivos para que 
os imigrantes ilegais fiquem no Canadá de-
pois do seu pedido ter sido rejeitado.

Naquela época o novo Governo alegou 
que era cruel não fornecer assistência mé-
dica gratuita aos imigrantes ilegais, mes-
mo aqueles com ordens de deportação 
pendentes que foram rejeitadas por um 
juiz de imigração. O Governo descartou 
um sistema que acelerou as audiências 
de imigração para requerentes vindos de 
países seguros e o atual primeiro-minis-
tro deixou claro, através das redes sociais, 

entrevistas e fotos, que o Canadá acolhe-
ria os que procurassem asilo.

Havia uma confusão legítima, no en-
tanto, sobre as novas regras de refugia-
dos do Canadá. Muitos interpretaram a 
sinalização da virtude de Trudeau como 
significando que a política de imigração 
do Canadá mudou para acolher todos os 
refugiados que se autodeclararam.

Mas não mudou. O Canadá mantém 
regras estritas, baseadas em definições 
internacionais, sobre quem se qualifica 
como refugiado. Um requerente de asilo 
deve convencer um juiz de que enfrentou 
um medo bem fundamentado de perse-
guição no seu país de origem. Os reque-
rentes de asilo também são obrigados a 
fazer um pedido de refúgio no primei-
ro país seguro que alcançam, portanto, 
aqueles que chegam pelos Estados Uni-
dos, em teoria, devem ser rejeitados.

Devido a essa desconexão entre as rí-
gidas regras de imigração do Canadá e as 
mensagens do passado de Justin Trudeau, 
o Canadá agora pode enfrentar outra cri-
se. Conforme relatado pelo Blacklock’s 
Reporter, uma organização independente 
de notícias de investigação com sede em 

Otava, atualmente existem 52.109 imi-
grantes ilegais no Canadá com ordens de 
deportação pendentes. Esta organização 
sugere que o Canadá só conseguiu depor-
tar 648 imigrantes ilegais no ano passado 
e apenas 495 no ano anterior. O cenário 
mais provável para esses requerentes de 
asilo rejeitados é recorrer ao sistema judi-
cial do Canadá.

Aqueles com ordens de deportação po-
dem recorrer da decisão para o Conselho 
de Imigração e Refugiados (IRB). Se isso 
falhar, eles podem ainda recorrer dessa 
decisão para um juiz federal. O tempo de 
espera atual para um recurso é de dois anos 
e os casos pendentes à volta de 65.000.

De acordo com documentos do Gover-
no obtidos pela Blacklock, “a maneira 
mais comum de anular uma ordem de 
deportação é conceder o status de resi-
dente permanente”.

Por outras palavras, mesmo aqueles 
que entram ilegalmente pela fronteira 
com pedidos de asilo falsos, que foram 
rejeitados por um juiz e receberam uma 
ordem de deportação, provavelmente 
terão autorização, inevitavelmente, para 
permanecer no Canadá.

O que está a acontecer com aqueles 
que entram ilegalmente?

Peter Ferreira
Opinião

‘An emergency for the Canadian economy’ 
Rail disruption hurting industries
The disruption in rail service caused 
by anti-pipeline protesters is having a 
significant impact on some Canadian 
industries, costing millions and damag-
ing Canada’s reputation as a supplier of 
goods, industry leaders say.

“Every day that it goes on, the damage 
compounds,” said Perrin Beatty, CEO 
of the Canadian Chamber of Com-

merce. “It is damaging our international 
reputation as a reliable supplier. It is affect-
ing our supply chains around the world.”

Anti-pipeline protesters who are demon-
strating around the rail lines near Belleville, 
Ont., and New Hazelton, B.C., have prompt-
ed CN Rail to temporarily shut down parts of 
its network, the railway said in a statement 
Tuesday (11). There is currently no move-
ment of any trains - freight or passenger - at 
both those locations, crippling the ability to 
move goods and facilitate trade.

Via Rail said Wednesday (12) it has can-
celled its Montreal-Toronto and Toronto-Ot-
tawa routes until Friday (14). The passenger 
rail service said that 256 trains had been can-
celled, impacting 42,100 passengers.

Since last week, the Mohawks of Tyendi-
naga have been protesting in support of the 
Wet’suwet’en hereditary chiefs, who op-
pose of the Coastal GasLink pipeline in B.C. 
The demonstrators are not blocking the 
railways but are too close to the tracks for 
the trains to pass, rail officials say.

In an open letter to federal Transport 
Minister Marc Garneau and Minister of In-
novation, Science and Industry Nadveep 
Bains, Beatty wrote that his organization 
is “deeply concerned about the damage to 
the Canadian economy” caused by the rail 
disruption.

“A rail disruption of this magnitude con-
stitutes an emergency for the Canadian 
economy,” wrote Beatty, a former Con-
servative MP and cabinet minister.

Beatty implored the government to 
bring an end to the disturbance that he said 
has severely limited the movement of per-
ishable foods and other consumer items, 
grain, construction materials and propane 
for Quebec and Atlantic Canada.

The stoppage has also affected the move-
ment of natural resources like timber, 
aluminum, coal and oil, while factories 
and mines may soon face difficult decisions 
about their ability to continue operations, 
he said.

“And the worry for Canada is if people 
say, well, Canada as a result of this isn’t a 
reliable supplier, we need to go somewhere 
else,” Beatty told CBC News.

As well, the rail supply chain isn’t like a 
“tap you simply turn it on and off. Once it’s 
shut down, it takes days to get it back up 
again,” Beatty said.

Mark Gollom/CBC

CANADÁ

Lawsuit is also asking the federal gover-
nment to fix ‘discriminatory and racist’ 
child welfare laws.

The Assembly of First Nations has filed 
a class action lawsuit against the fed-
eral government seeking $10 billion 

in damages for what it says is a policy of 
under-funding children and family servi-
ces for Indigenous children living on re-
serves and in the Yukon.

The suit alleges the federal government 
“systematically ignored” Jordan’s Princi-
ple - which states that Indigenous children 
on reserves must not be kept waiting for 
vital social services because governments 
can’t agree on who should pay for them.

The lawsuit also claims that by 
under-funding services for Indigenous 
children, the federal government created 
an incentive to remove them from their 
homes and place them in foster care as the 
“first - not the last - resort.”

“Year after year, generation after gener-
ation, Canada systemically discriminated 
against First Nations children and families 
simply because they were First Nations,” 
said AFN National Chief Perry Bellegarde in 
a statement.

“It did so by under-funding preventive 
care, perpetuating the historical disadvan-

tage resulting from the residential schools. 
Canada breached its responsibility to our 
children and families, infringed on their 
charter rights and caused them real harm 
and suffering. We will always stand up for 
our children.”

The lawsuit, which has not been certified 
by a court, also calls for reforms to elimin-
ate discrimination and prejudice from the 
child welfare system.

“There’s a change within the system 
that’s required, an ask to fix the system 
that’s still discriminatory and racist,” Bel-
legarde told CBC News.

In the fall, the Canadian Human Rights 
Tribunal ordered the federal government 
to pay $40,000 - the maximum allowed 
under the Canadian Human Rights Act - 
to each child taken from their homes and 
communities through the on-reserve child 
welfare system from Jan. 1, 2006, to a date 
to be determined by the tribunal.

Some estimates place the number of 
children that could be affected at about 
50,000, with the largest number in the 
Prairie provinces and British Columbia. 
The ruling, like the AFN class action, also 
covers First Nation children in Yukon.

CBC/MS

AFN files $10B class action against federal government 
over treatment of Indigenous children
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Transport minister finally meets 
with families of Boeing 737 Max 
crash victims

18 Canadians and at least 3 permanent 
residents died in Ethiopian Airlines crash.

Canadians who lost family mem-
bers and loved ones when a Boeing 
737 Max crashed in Ethiopia almost 

a year ago finally got their apology from 
Transport Minister Marc Garneau.  

The apology was delivered in a private 
meeting this week in Toronto in which 
Garneau said he was sorry he did not meet 
with them sooner, promising to offer them 
access to mental health services to help 
with their grief. 

“They admitted they made a mistake,” 
said Roland Rehhorn whose daughter An-
gela died in the crash. “They can’t take that 
back.”  It wasn’t the public apology some 
families had wanted, but satisfied some. 

Some were upset it had taken the gov-
ernment so long to meet them. They 
streamed into the meeting Wednesday 
(12) holding framed photos of their rela-
tives - who they said Ottawa had forgot-
ten.  Clariss and Chris Moore’s clutched an 
image of their daughter Danielle who died 
last March.

“We waited 11 months to have this meet-
ing,” she said on her way in. “To me it feels 
like Danielle and the rest of the 18 Canadians 
died and just disappeared because no one in 
our Canadian government talks about it.”

A crash off the coast of Indonesia killed 
189 people in 2018. About five months later, 
a second 737 Max crashed in Ethiopia short-
ly after takeoff killing another 157 people in 
March, including 18 Canadians and at least 
three permanent residents of Canada. 

They say they asked Garneau on Wed-
nesday (12) to hold a public inquiry into 
the disaster, but didn’t get a commitment. 
Instead, Garneau answered their questions 

for more than three hours and said his office 
would follow up with written responses. 

The group came armed with a 15-page 
document filled with questions. Most im-
portantly: What did Canada know about 
the flaws in Boeing 737 Maxes after the first 
crash? And why did Garneau wait three 
days after the second crash to ground the 
fleet? Canada was one of the last countries 
to pull the planes out of service. 

Paul Njoroge lost his wife, three young 
children and mother-in-law in the crash. 
That loss he says was made worse this 
week when Prime Minister Justin Trudeau 
visited a memorial to the victims during his 
trip to Africa, even though he has not met 
with the families. 

“It has taken him 11 months,” said Njoroge. 
“Why didn’t he even meet with us?”.

Garneau’s office said he wouldn’t com-
ment on the meeting “out of respect for 
the families.” “It was important for him 
to meet with them today to answer their 
questions and hear their concerns, but it 
also important that he honour his commit-
ment to them,” his director of communi-
cations Amy Butcher wrote in an email to 
CBC News.  The director general for civil 
aviation with Transport Canada also met 
with the same group of families on Jan. 8.

Transport Canada is working with other 
civil aviation authorities around the world 
on allowing the 737 Max to fly again. Boe-
ing will be required to make changes to the 
design of the jet, training and procedures of 
flight crew before the planes can return to 
service. 

“We want some kind of transparency,” 
said Chris Moore. “Not just for us, but for 
the flying public.”

CBC/MS
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Insultar militares da GNR 

não é crime de injúria
Um condutor insultou e apontou o dedo 
do meio a militares da GNR que estavam 
numa carrinha caracterizada. Porém, 
para o Ministério Público (MP) a expres-
são “vai pró c...” “não assume pendor 
ofensivo e injurioso e não chega para 
“alcançar um patamar mínimo de gravi-
dade/danosidade que lhe confira digni-
dade penal”.

Com esta justificação, o procurador deci-
diu não acusar o automobilista do crime 
de injúria agravada. O caso aconteceu 

no dia 20 de março do ano passado, quan-
do uma equipa do Grupo de Intervenção da 
Ordem Pública (GOP) da GNR se dirigia ao 
quartel numa carrinha identificada com as 
palavras “GNR - Unidade de Intervenção”, 
através da EN15 que liga Paredes a Penafiel.

Já junto a uma rotunda, o condutor pa-
rou junto à viatura da GNR e, segundo o 
despacho de arquivamento, “começou a 
gesticular, tendo fechado a mão e apontado 

o dedo médio na direção dos militares”. De 
imediato, os guardas disseram, sem efeito, 
ao indivíduo que imobilizasse o carro. “O 
arguido, ignorando a ordem que lhe ha-
via sido dada, dirigiu-se ao militar dizen-
do “vai pró c...” e imprimiu velocidade ao 
veículo”, lê-se no documento. Os guardas 
ainda iniciaram a perseguição, mas o con-
dutor conseguiu fugir, colocando em peri-
go automobilistas e peões.

Os militares denunciaram, então, o epi-
sódio ao MP, mas para o procurador nada 
do que aconteceu justifica uma acusação. 
“A conduta do arguido em exibir o dedo 
médio e mandar os militares da GNR “para 
o c...” nada mais é que uma expressão 
grosseira, desrespeitosa, nada cortês, poli-
da ou educada, mas que não atinge o âmago 
ou cerne da dignidade, honra ou reputação 
dos visados”, alega.

JN/MS

Crime

Militar da GNR detido por 
abuso sexual das enteadas
Um militar da GNR de Mortágua, na casa 
dos 30 anos, foi detido pela PJ de Coim-
bra, suspeito de abusar sexualmente de 
duas enteadas, de 10 e 16 anos.

As vítimas são filhas da mulher com 
quem o militar está casado desde o ve-
rão passado.

Terá sido a filha mais velha que relatou os 

abusos sexuais, o que levou a PJ a investigar 
e a deter o homem.

Quem conhece bem o militar disse ao JN 
estar incrédulo com a notícia. “É uma pes-
soa muito calma, muito integrada na socie-
dade. Há algo muito estranho nesta histó-
ria”, afirmou.

JN/MS

O bombeiro Rui Rosinha e o madeirei-
ro Vítor Neves, ambos de Castanheira 
de Pera, são dois dos quatro feridos 
graves dos incêndios de 2017 que ain-
da não foram indemnizados.

O primeiro aguarda nova proposta da 
Provedoria da Justiça (PJ), após o 
seu estado clínico ter sido reavalia-

do no ano passado. Vítor Neves espera que 
o Tribunal do Trabalho determine o seu 
grau de incapacidade. O valor total das in-
demnizações a pagar pelo Estado ascende a 
cerca de 11 milhões de euros.

Reformado aos 42 anos, na sequência 
do incêndio de 17 de junho de 2017, Rui 
Rosinha disse ao JN que não concordou 
com o valor de indemnização que lhe foi 
atribuído, no final de 2018, pelo que foi 
sujeito a nova avaliação do Instituto de 
Medicina Legal (IML) em maio. “Repeti-
ram os exames e incluíram a parte neu-
rológica”. Desde então, não voltou a ser 
contactado. “Espero que o processo não 
esteja parado. Não quero tratamentos es-
peciais, só o apoio que é justo”, observa.

Desde março de 2018, a PJ remeteu 
para o IML 187 pedidos de indemnização. 
Contudo, apenas 75 foram considerados 
“feridos graves”. Além de Rui Rosinha, 
há mais um caso em que a proposta de 
indemnização inicial está a ser reformu-
lada, após ter sido requerida uma reava-
liação clínica. Noutra situação está a ser 
elaborada uma proposta de indemniza-
ção, com base no relatório do IML, e, no 
caso de Vítor Neves, aguarda-se que o 
Tribunal de Trabalho determine os da-
nos materiais sofridos. A companhia de 
seguros atribuiu-lhe um grau de incapa-
cidade de 71% e o Estado de 82%, pelo 
que terá de ser o Tribunal do Trabalho a 
decidir quem tem razão.

Quando se apercebeu do incêndio, a 17 
de junho, tentou salvar a madeira corta-
da, mas acabou por ser obrigado a fugir 
do local, face à proximidade das chamas. 
Já no carro, um pneu rebentou, com o 

calor, e a viatura conduzida pelo patrão 
despistou-se.
Plástico agarrado à carne

A temperatura era tão elevada, que 
lhes causou ferimentos assim que saí-
ram do carro. No caso de Vítor Neves, 
foram agravados por ter tentado levan-
tar um cabo de telefone para poder fugir. 
“Como estava a ferver, o plástico ficou 
todo agarrado à pele e à carne”, recorda, 
pelo que hoje só tem 1,5 centímetros de 
dedos na mão esquerda e um centímetro 
na mão direita. Ficou ainda com 65% do 
corpo queimado. Desde então, foi sub-
metido a mais de 20 cirurgias.

Já o bombeiro de Castanheira de Pera 
teve um acidente quando regressava 
do combate a um incêndio, com quatro 
colegas. Um carro bateu-lhes de frente 
com tal violência que as viaturas se in-
cendiaram. Fugiram do local e, a poucos 
metros de distância, encontraram quatro 
adultos e uma criança no meio das cha-
mas. Os cinco bombeiros formaram um 
círculo à volta da família para a proteger 
e conseguiram que escapasse ilesa. Um 
dos bombeiros acabou por morrer e os 
restantes ficaram com queimaduras gra-
ves. Rui Rosinha tem uma incapacidade 
de 85% e já fez 17 cirurgias. Seguem-se 
mais duas: ao estômago e à vesícula.

187 candidaturas a “ferido grave” 
admitidas pela Provedoria da Justiça. 
Destes, apenas 75 foram validados pelo 
Instituto de Medicina Legal e quatro 
continuam em aberto. 132 recorreram à 
Comissão de Avaliação dos Pedidos de 
Indemnização.

1,8 milhões de euros pagos a 92 feridos 
pela Comissão de Avaliação dos Pedidos 
de Indemnização. O valor inclui indem-
nizações por vítimas mortais, danos de 
saúde física e mental e danos materiais.

JN/MS

Justiça

Incêndios

Quatro vítimas dos fogos de 2017 
ainda à espera de indemnização

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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Professores em greve durante interrupção letiva do Carnaval
A Federação Nacional de Professores 
(Fenprof) vai avançar para uma greve 
nos dias 24 e 26 de fevereiro, durante a 
interrupção letiva do carnaval, anunciou 
o secretário-geral, Mário Nogueira.

O anúncio foi feito durante o plenário 
nacional de professores e educadores 
que reuniu em Lisboa mais de 400 do-

centes para decidir a estratégia de ação da es-
trutura sindical até ao final do ano letivo, em 
resposta ao Orçamento do Estado para 2020.

A greve incide sobre todas as atividades 
que sejam marcadas pelas escolas durante 
estes dias, mas não vai interferir com as au-
las, uma vez que coincide com o período de 
interrupção letiva do Carnaval, inserindo-se 
no conjunto de greves às horas extraordiná-
rias que se prolongam há mais de um ano.

Segundo Mário Nogueira, as irregula-
ridades nos horários de trabalho que mo-
tivaram estas greves estão entre os vários 
problemas que não mereceram resposta no 
Orçamento do Estado de 2020, aprovado 
na passada quinta-feira (6), que o sindi-
calista voltou a considerar um “retrocesso 
para a educação”.

Referindo-se ao financiamento previsto 
no orçamento para o setor, o secretário-
-geral da Fenprof lamentou que o Governo 
não disponibilize o suficiente para resolver 
as dificuldades mais urgentes das escolas, 
afirmando que “sem ovos não se fazem 
omeletes e sem verbas não se resolvem 
problemas”.

O aumento para 6% do Produto Interno 
Bruto (PIB) das verbas destinadas à educa-

ção é uma das principais exigências que os 
professores vão defender durante este ano 
letivo, bem como a regularização da carrei-
ra, o rejuvenescimento do corpo docente e 
o combate à precariedade.

Relembrando a reunião com o ministro da 
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, Mário 
Nogueira não afastou a possibilidade de uma 
nova greve nacional e de uma manifestação 
de professores e educadores, caso a tutela 
continue a não ouvir os sindicatos.

O sindicalista voltou a defender a substi-
tuição do ministro por alguém conhecedor 
dos problemas do setor e que seja “capaz 
de dialogar” com os professores, afirman-
do que essa poderá vir a ser uma exigência 
inevitável da Fenprof junto do primeiro-
-ministro.

A questão da descentralização na Educa-
ção marcou também a discussão no plená-
rio, com vários professores a manifestarem 
preocupação em relação a este processo.

Algumas das ações da estrutura sindical 
ficaram definidas no projeto de resolução 
aprovado pelos mais de 400 docentes pre-
sentes no plenário nacional.

Além da greve marcada para os dias 24 e 
26 de fevereiro, a Fenprof vai lançar uma 
petição pública contra a municipalização, 
organizar protestos nas localidades em que 
se realizem as próximas reuniões do conse-
lho de ministros e promover concentrações 
regionais de docentes junto às delegações 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Es-
colares.

JN/MS
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É o valor mais alto desde que há regis-
tos: no ano passado foram emitidos 1,8 
milhões de certificados de incapacidade 
para o trabalho. Confederação Empre-
sarial de Portugal diz que a situação é 
equivalente a “crime organizado”.

O número de beneficiários de subsídios 
de doença não pára de aumentar desde 
2014. Só no ano passado registaram-se 

132 mil baixas a mais do que em 2018, atin-
gindo um total inédito desde que há 19 anos 
começaram a ser feitos registos. Segundo as 
contas da TSF, que avança a notícia, em 2019 
foram registados 1,8 milhões de certificados 
médicos de incapacidade para o trabalho.

A Confederação Empresarial de Portugal, 
que lançou o alerta, pede mais fiscalização 
à Segurança Social e “atenção redobrada 
aos médicos”. Diz mais: que há indícios 
de “práticas abusivas” com baixas frau-
dulentas. “Dá a ideia de que há situações 
já montadas, esquemas bem organizados, 
e, lamento não conseguir fazer prova disto 
pois não há apanhados em flagrante, mas 
relatam-me casos, principalmente na zona 
de Leiria, no setor dos moldes e do vidro, 
de um crescimento no número de baixas 
sem controlos rigorosos”, afirmou à TSF 
António Saraiva, presidente daquela en-
tidade patronal. António Saraiva vai mais 
longe: “Os trabalhadores em baixa profis-
sional acabam por estar a trabalhar aqui e 
ali, o que é uma fraude, numa prática que se 
condena e que tem vindo a aumentar como 
se houvesse aqui crime organizado, passe a 
expressão”, disse.

O gabinete do Secretário de Estado da 
Segurança Social já reagiu e contra-argu-

menta que este aumento nas baixas mé-
dicas é influenciado pelo aumento do em-
prego. No entanto, e segundo as contas da 
TSF, os dados do Instituto Nacional de Es-
tatística revelam que o aumento da popu-
lação empregada tem ficado muito abaixo 
do aumento dos beneficiários de subsídios 
por doença. Exemplos: em 2018 a variação 
do número de beneficiários por baixa mé-
dica foi de 11,6%, enquanto a variação da 
população empregada foi de apenas 2,3%. 

Em 2019 a correspondência também não 
foi verificada: 7,8% na intercorrência de 
baixas e 1,0% da variação de pessoas com 
emprego.

A Secretaria de Estado, citada pela emis-
sora de rádio, reforça que “a despesa com o 
subsídio por doença encontra-se em linha 
com o crescimento de contribuições, que 
reflete o aumento de trabalhadores (logo 
de potenciais beneficiários do subsídio por 
doença) e o efeito do aumento da massa 

salarial (a qual tem impactos no valor dos 
subsídios a atribuir)”.

E diz ainda que o número de baixas de-
pende diretamente dos médicos do Serviço 
Nacional de Saúde e que, comparando com 
2015, em 2019 o número de exames de ve-
rificação subiu 45%, num esforço de com-
bate a eventuais fraudes. As empresas com 
suspeitas devem ser comunicadas à Segu-
rança Social.

A Confederação Empresarial de Portu-
gal reforça que o Estado tem de encontrar 
mecanismos de controlo pois “não se con-
testa que os trabalhadores em situações 
de doença têm de recuperar a saúde, mas 
outra coisa é andar por aí, como há casos, 
noutros empregos”.

António Saraiva sublinha que os proble-
mas que conhece em concreto na região 
de Leiria podem existir no resto do país e 
já “sinalizou a necessidade de um maior 
controlo e de uma pedagogia junto da clas-
se médica, pois não pode haver laxismo na 
conceção de baixas”.

O responsável da Confederação Empre-
sarial diz ter já apontado a necessidade de 
uma maior atenção ao bastonário da Or-
dem dos Médicos e torna a realçar que “os 
aumentos são anormais e contínuos” e que 
“indiciam práticas abusivas”.

António Saraiva diz ainda que “a não ser 
que os médicos tenham medo de ser agre-
didos se não passarem as baixas, tem que 
haver aqui um controlo destas situações 
pela Segurança Social e pela classe médi-
ca”, conclui.
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os Ex-Combatentes Portugueses e a Marinha Canadiana.
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Baixas médicas batem recorde
Patrões dizem que há fraudes organizadas

Saúde
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Educada na fé católica, fui submetida a 
uma intensa militância religiosa que obe-
decia aos dias de jejum e abstinência, à 
privação da carne em cada sexta-feira 
da quaresma, aos terços rezados todas 
as noites em família antes do deitar, à 
oração de agradecimento a anteceder 
as principais refeições (pela graça de ter 
comida no prato), à missa e comunhão 
dominical e noutros feriados religiosos, 
à confissão periódica e às procissões 
em datas festivas. 

O colégio das Doroteias, para onde fui 
estudar aos seis anos de idade, prolon-
gava todo este proselitismo incenti-

vando-nos à prática de outros sacrifícios pela 
salvação das almas e conversão da Rússia! 
Quem, da minha geração, não se lembra des-
ta intenção - a salvação da Rússia? Desde que 

se salvasse a Rússia, ignoravam-se todas as 
atrocidades praticadas pelo resto do mundo.

Entre os mais diversos sacrifícios, recordo 
bem os mistérios do terço rezados de braços 
em cruz, levantados à altura dos ombros, ou 
com lápis facetados debaixo dos joelhos, a 
provocar esgares de dor e desconforto.

Admito que hoje já não sou praticante, 
de acordo com estes cânones em que fui 
criada. Respeito, no entanto, a fé de cada 
um porque para mim é muito claro que as 
crenças e convicções são um território que 
não deve ser questionado, a menos que os 
seus detentores apreciem um debate salu-
tar sobre o assunto.

Na minha família, sempre houve uma 
devoção especial a Nossa Senhora de Fáti-
ma, e lembro-me de uma imagem da Vir-
gem, de tamanho razoável, ser presença 
constante na cómoda do quarto de meus 
pais, em Benguela. Já em Portugal, conheci 
outra, bem mais modesta, mas nunca per-
guntei o que acontecera à anterior. Presu-
mo que a preparação apressada da viagem 
provocada pela igualmente apressada des-

colonização, a deve ter impedido de via-
jarem juntos. De cada vez que remexo nas 
minhas memórias, mais me dou conta do 
infindável número de perguntas que fica-
ram por fazer, para que estes registos não 
continuem a colocar pontos de interroga-
ção nas minhas incertezas.

Na adolescência, passei, como todos os 
jovens, por uma fase de rebeldia que tudo 
punha em causa, sendo a religião um dos al-
vos preferidos da minha contestação. Insur-
gi-me contra preceitos e determinadas prá-
ticas religiosas, mas nunca cheguei ao ponto 
de negar a importância da religião, como 
esteio para a vida, independentemente da 
leitura que cada um dela possa fazer, con-
trariando, assim, Saramago que defendia ser 
o mundo mais pacífico se fôssemos ateus. 

Quando meu pai ficou viúvo - sem que 
nada o fizesse prever, dado que minha mãe 
fora sempre uma pessoa saudável -, agar-
rou-se à fé e aceitou, de forma resignada, 
sujeitar-se ao que fora a vontade de Deus, 
como ele dizia. Conformado, continuou a 
frequentar a Igreja, a ela se entregando com 

mais fervor, dado que a sua disponibilida-
de passara a ser maior. Eu, pelo contrário, 
levei bastante tempo a aceitar um desíg-
nio tremendamente injusto, questionando 
com frequência a teoria do livre arbítrio. 
Inconscientemente, acho que falar sobre 
o assunto era uma forma de trazer minha 
mãe de volta, mantendo-a viva através das 
nossas conversas.

Gosto, no entanto, de visitar igrejas, san-
tuários e outros lugares sagrados de culto, 
independentemente do nome do Deus em 
que foram erigidos. Algumas vezes por ano, 
vou ao Santuário de Fátima, lugar de pere-
grinação a que, noutros tempos, me ha-
bituei a ir com a família. Nunca o faço nas 
datas das grandes enchentes. Prefiro o va-
zio, o silêncio e a espiritualidade envolven-
te de um espaço que convida à meditação. 
E não me peçam para explicar de onde me 
vem essa certeza, porque ela simplesmen-
te existe e eu sinto-a em forma de abraço, 
neste ponto de encontro entre os que ainda 
estão e os que já partiram!

Aida Batista
Opinião

Ponto de encontro
“Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, 
desde que alcancemos o mesmo objetivo?”
- Mahatma Gandhi
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Um homem de 48 anos foi detido pela 
Polícia Judiciária, através do Depar-
tamento de Investigação Criminal dos 
Açores, por “suspeita da prática de um 
crime de violação, na forma tentada, viti-
mando uma menor com 17 anos.”

Segundo aquela força policial, “os factos 
ocorreram durante a madrugada de um 
domingo, numa altura em que a vítima 

se afastou do seu grupo de amigas, para cami-
nhar pela orla marítima”, tendo sido “abor-
dada com violência pelo agressor.”

O suspeito “constrangeu a menor à prá-

tica de atos sexuais de relevo, com recurso 
a um objeto corto-perfurante que pressio-
nou contra o pescoço da vítima”, tendo 
sido interrompido pela aproximação de 
uma amiga da vítima.

O detido, com 48 anos “e antecedentes 
criminais por crimes da mesma natureza, 
foi presente a primeiro interrogatório ju-
dicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de 
coação de prisão preventiva”, acrescentou 
a PJ, que não esclareceu em que ilha ou lo-
calidade ocorreu o caso.

JN/MS

Afastou-se das amigas à beira-mar e foi 
vítima de predador sexual nos Açores
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Cuidador informal dos Açores com gabinete 
de apoio, cartão e apoio financeiro
O regime jurídico de apoio ao cuidador 
informal dos Açores contempla a cria-
ção de um gabinete de apoio, cartão de 
cuidador e estabelece um apoio finan-
ceiro de 438 euros em função dos ren-
dimento disponível, foi anunciado esta 
quarta-feira (12).

A secretária regional da Solidariedade 
Social do Governo dos Açores, An-
dreia Cardoso, na cerimónia de apre-

sentação do regime jurídico de apoio ao cui-
dador informal, em Ponta Delgada, na ilha 
de São Miguel, declarou que ficam assim 
“definidas as regras de funcionamento do 
conjunto de serviços de apoio, em particular 
a organização e funcionamento do Gabinete 
de Apoio ao Cuidador”.

A responsável pela pasta da Solidarie-
dade Social explicou que aquele gabinete 
vai funcionar de “forma descentralizada” 
em cada um dos19 concelhos dos Açores, 
sendo seu objetivo “criar as condições de 
capacitação dos cuidadores informais” e a 
“promover o seu bem estar”.

Este gabinete integra dois representantes 
da Direção Regional da Saúde, um elemento 
da Direção Regional da Solidariedade Social, 
outro do Instituto de Segurança Social dos 
Açores e também um representante da equipa 
regional de cuidados continuados integrados.

Andreia Cardoso referiu que o Gabine-
te de Apoio ao Cuidador, já em março, vai 
garantir a formação dos elementos que irão 
compor as equipas concelhias dos gabine-
tes locais de apoio, num total de cerca de 
50 profissionais.

Os gabinetes locais de apoio, cuja abertu-
ra terá lugar em abril, funcionarão nos cen-
tros de saúde ou estruturas similares, sendo 
constituídos por uma equipa base de quatro 
elementos de profissionais da área da saúde 
e técnicos do Instituto de Segurança Social 
dos Açores, a par de elementos de institui-
ções particulares de solidariedade social.

A secretária regional declarou que a par-
tir de maio será possível requerer o Cartão 
de Identificação de Cuidador Informal, 
também previsto no regime jurídico de 
apoio, bem como o apoio financeiro pre-
visto para quem reunir as condições neces-
sárias, que vai “corresponder ao indexante 
dos apoios sociai - 438 euros - deduzido do 
valor da capitação média mensal do rendi-
mento do cuidador informal”.

A Bolsa de Cuidadores, outra novidade 
do regime jurídico, consiste numa plata-
forma que compila informação de profis-
sionais na área de cuidados pessoais e de 
saúde, que vai estar disponível para prestar 
apoio a pessoas dependentes.

Andreia Cardoso estima que pelo menos 
5.400 pessoas vão estar abrangidas por esta 
medida, com base no número de beneficiá-
rios do complemento de dependência de 
primeiro e segundo grau e subsídio de assis-
tência a terceira pessoa, sendo que será ne-
cessário igual número de cuidadores, o que 
perfaz “mais de 10 mil pessoas abrangidas”.

O Orçamento dos Açores para 2020 pre-
vê meio milhão de euros de apoio ao cuida-
dor informal.

AO/MS

Linha 112 nos Açores recebe 
70% de chamadas falsas
Cerca de 70% das chamadas feitas 
para o 112 nos Açores são falsas, o 
que levou esta terça-feira (11) a secre-
tária regional da Saúde a apelar ao uso 
da linha apenas em situações reais de 
emergência.

“Deixo aqui dois apelos: primeiro, va-
mos acabar com as chamadas falsas 
para o 112, pois têm como conse-

quência o desperdício de meios essenciais 
ao socorro da população. Segundo, quan-
do telefonarem para o 112, forneçam toda 
a informação que vos é pedida e cooperem 
na realização das ações que os profissio-
nais de saúde solicitarem. Essas ações po-
derão salvar vidas”, avançou Teresa Ma-
chado Luciano.

A secretária regional da Saúde, que 
tutela a área da Proteção Civil nos Aço-
res, falava, em Angra do Heroísmo, na 
abertura de uma conferência que assi-
nalou o arranque das comemorações do 
40.º aniversário da criação do Serviço 
Regional de Proteção Civil e Bombeiros 
dos Açores (SRPCBA). Segundo dados da 
Proteção Civil dos Açores, em 2019 foram 
feitas 34 mil chamadas reais para o 112 no 
arquipélago. As chamadas falsas não são 
registadas, mas o serviço estima que se-
jam “três a quatro vezes” superiores ao 
número de chamadas reais.

No Dia Europeu do 112, o presidente do 
SRPCBA, Carlos Neves, apelou também à 
calma e à colaboração de quem liga para 
o número de emergência. “O que acon-
tece muitas vezes é que as pessoas devido 
à aflição por terem um familiar próximo 
a necessitar de auxílio perdem um pouco 
a calma, portanto o apelo que eu faço é 
que escutem as recomendações, respon-
dam às perguntas, tentem dar o máximo 
de informação possível, porque só com 
o máximo de informação é que se pode 
fazer uma correta triagem e mandar o 
meio adequado e com a rapidez necessá-
ria para proceder ao socorro”, apontou.

Carlos Neves garantiu, por outro lado, 
que houve um reforço de meios da Polí-
cia de Segurança Pública (PSP), que faz a 
triagem das chamadas, numa primeira 
fase, no Serviço Regional de Proteção Ci-
vil e Bombeiros dos Açores.

“Desde o final do ano passado a situa-
ção melhorou, o número de agentes que 
a PSP colocou ao atendimento à linha 
112 melhorou. Têm sempre no mínimo 
dois, e por vezes três, agentes por turno e 
quando nós sabemos de situações de pre-
visível mau tempo temos um bom con-
tacto com a PSP, que aumenta o número 
de agentes disponíveis”, apontou.

EP/MS

SATA deve mais de 200 mil euros 
a bombeiros nos Açores

A SATA Gestão de Aeródromos deve cer-
ca de 220 mil euros a três corporações 
de bombeiros da Região Autónoma dos 
Açores, revelou o Governo Regional, em 
resposta a um requerimento apresenta-
do pelo PSD.

No documento que deu entrada na se-
gunda-feira (10) no Parlamento aço-
riano, e que responde a um requeri-

mento apresentado pelo PSD, o executivo 
açoriano assume que, a 31 de janeiro, a SATA 
Gestão de Aeródromos devia 87.646,54 eu-
ros à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Madalena, 72.580,70 euros à 
Associação Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários da Graciosa e 59.842,36 euros aos 
bombeiros das Velas, em São Jorge.

A resposta do Governo Regional explica 
que “o contrato assinado entre as Associa-
ções de Bombeiros Voluntários da Madale-
na, das Velas e da Graciosa e a SATA Gestão 
de Aeródromos, S.A. estipula um conjunto 
de obrigações no âmbito da execução da 
prestação do serviço de prevenção de aci-
dentes e incidentes, salvamento e luta con-
tra incêndios nos aeródromos de São Jorge, 
Pico, Graciosa e Corvo, cujo cumprimento 
integral cabe a cada uma das partes e a re-
solução de litígios ao competente tribunal”.

“O Governo dos Açores, no cumprimento 
das suas responsabilidades, já solicitou a am-

bas as partes um documento pormenorizado 
sobre o cumprimento das obrigações contra-
tuais, identificando e justificando aquelas que, 
porventura, na presente data ainda se encon-
tram por cumprir e que possam comprome-
ter o processo de certificação dos aeródromos 
regionais”, conclui o documento.

Os valores foram divulgados pelo Gover-
no Regional em resposta a um requerimen-
to do PSD, que foi enviado a 20 de novem-
bro, em que o partido questionava sobre 
a dívida da companhia aérea açoriana aos 
bombeiros da Madalena e se a SATA devia 
dinheiro a outras corporações na região.

“A dívida da SATA à Associação Huma-
nitária de Bombeiros Voluntários da Ma-
dalena [Pico] está a criar sérias dificuldades 
à vida daquela instituição e, segundo foi 
noticiado, ameaça colocar em risco o pró-
prio pagamento dos salários dos bombeiros 
que dependem daquela instituição para ter 
um rendimento no fim de cada mês”, lê-se 
no documento remetido ao executivo em 
novembro.

A bancada social-democrata destacava, 
ainda, tratar-se “de uma empresa pública 
regional, pelo que as responsabilidades do 
Governo Regional dos Açores são inequívo-
cas e directas, exigindo-se que actue em con-
formidade com as suas responsabilidades”.

PU/MS
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Madeira acredita que a ameaça da easyJet 
de deixar de voar para a região não acontecerá
Eduardo Jesus, secretário regional do 
Turismo e Cultura, mostrou-se conven-
cido de que a ameaça da easyJet em 
sair da região não se venha a concreti-
zar, acrescentando existir empenho na-
cional e regional para arranjar soluções 
boas para todos.

Em causa está a ameaça da companhia 
aérea de interromper as ligações aéreas 
entre a Madeira e o continente, a partir 

de Lisboa e do Porto, na sequência da aprova-
ção, no âmbito do Orçamento do Estado, das 
novas regras do subsídio de mobilidade para a 
Madeira, que determinam que os madeiren-
ses passem a pagar apenas o preço estipulado 
para as passagens aéreas de ida e volta – 86 
euros para os residentes e 65 euros para os 
estudantes – sem terem de adiantar valores 
passíveis de reembolso.

“No que diz respeito à easyJet o que se 
passa é muito simples: estamos mais do que 
convencidos de que essa ameaça não se tra-
duzirá na prática. O que acontece é que há 
um modelo de subsidiação dos residentes 
da Madeira e dos Açores, os dois arquipéla-
gos têm essa subsidiação, e que, no caso da 
easyJet, não é entendido da mesma maneira 
que é pelas outras companhias”, afirmou.

O governante lembrou ainda que a lei foi 
aprovada, mas que falta a sua regulamen-
tação, o que será essencial.

“A regulamentação é da exclusiva res-
ponsabilidade do Governo da República e 
estamos em crer que o interesse nacional 
é exatamente o mesmo que o regional. Por 
isso, essa regulamentação não passará por 
medidas que possam prejudicar essa ou ou-
tra qualquer companhia. Nós estamos exa-
tamente a trabalhar no sentido contrário, 
que é o de, dando mais acessibilidade à Ma-
deira, trazer mais companhias a jogo. Num 
cenário de expansão, não queremos perder 
uma companhia”, disse o responsável.

Eduardo Jesus esclareceu ainda que no 
dia em que a easyJet fez sair o comunicado 

com a sua posição sobre as novas regras, ele 
próprio esteve em contacto com o respon-
sável da transportadora. “O que posso afir-
mar é que temos mantido contacto regu-
lar e continuado com a easyJet”, afirmou, 
acrescentando que o Governo regional tem 
transmitido que “há um empenho total em 
garantir que sejam concertadas soluções“.

“Nem a Madeira, nem o país, se podem 
dar ao luxo” de perder essas ligações da 
easyJet, afirmou Eduardo Jesus, admitindo 
que é normal se a “companhia tem uma po-
sição firme relativamente às posições que 
possam vir a ser tomadas”, “se expresse da 
forma que pode”.

“Essa maneira [da easyJet se expressar] 
tem sido muito clara e muito evidente. 
Não é o que queremos, não é aquilo que vai 

acontecer, e o compromisso que estou a 
tornar público é que existe, naturalmente, 
empenho nacional e regional para que isso 
não aconteça”, garantiu.

Questionado se será natural que venha 
a existir um aumento de preços das tarifas 
aéreas para a Madeira com estas novas re-
gras, o governante refere que “depende da 
regulamentação que for feita”.

“Há esse risco. Nós já temos um históri-
co, temos que tirar ilações. O Governo da 
República tem que olhar para o histórico e 
ver qual é que foi o impacto que este mo-
delo teve nas tarifas e, naturalmente, criar 
mecanismos que possam precaver essa 
tendência. […] A nós não nos interessa nada 
salvaguardar apenas o interesse do resi-
dente, prejudicando o interesse de quem 

nos visita. Tem que haver um equilíbrio e é 
nesse equilíbrio que a regulamentação tem 
que ser trabalhada”, afirmou.

Já o presidente da APAVT reiterou o que 
já tinha afirmado à Lusa em 7 de fevereiro. 
Pedro Costa Ferreira vê como “difícil” que 
o novo regime do subsídio de mobilidade 
na Madeira favoreça a atividade do setor, 
criticando a “voracidade legislativa que só 
prejudica os mercados”.

“Não há nada pior para um investidor 
do que a incongruência e a inconstância. 
E, infelizmente, temos assistido na área do 
turismo, e não apenas em Portugal, a esta 
voracidade legislativa que só prejudica os 
mercados”, considera.

JE/MS

A PSP já identificou as vítimas e os 
agressores que estiveram envolvidos 
no desacato da madrugada do pas-
sado domingo (9) em frente a um es-
tabelecimento comercial de diversão 
noturna, na Avenida Sá Carneiro.

Em nota de imprensa, a PSP informa 
que foi acionada para o local através 
de uma chamada telefónica para o 

“112”, às 7h13, dando conta da existência 
de muitas pessoas no centro da faixa de ro-
dagem, impedindo a circulação automóvel.

A PSP diz que foi acionada de imediato 
uma Equipa de Intervenção Rápida, que ao 
chegar ao local não presenciou qualquer 
desordem, tendo, no entanto, testemu-
nhas no local informado que minutos antes 
teria ocorrido uma desordem. Não encon-
trando vítimas no local, a PSP não acionou 
quaisquer outros meios de socorro.

Durante o passado domingo (9), dois 
dos cidadãos que teriam estado envolvi-
dos no desacato deram entrada no Hos-
pital do Funchal, para onde se desloca-
ram por meios próprios, tendo recebido 
tratamento e tido alta.

Ao fim da tarde um desses cidadãos 
formalizou queixa na PSP contra os pre-
sumíveis agressores, sendo que com a 
informação recolhida e com base nas 
imagens de vídeo que circulam nas redes 
sociais, a PSP conseguiu identificar as 
vítimas, os agressores e algumas teste-
munhas, confirmando que tratam-se de 
cidadãos maiores de idade.

A PSP informa ainda que o processo 
crime relativamente a esta ocorrência, 
sob a direção da autoridade judiciária 
competente, vai seguir os trâmites legais.

JE/MS

PSP já identificou vítimas e agressores do desacato 
em frente a estabelecimento de diversão noturna
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Governo Regional da Madeira aprova 2,2 milhões para 
Programa Kit Bebé Governo Regional da Madeira 
aprova 2,2 milhões para Programa Kit Bebé

O Governo Regional da Madeira aprovou 
2,2 milhões para o Programa Kit Bebé 
entre 2019 e 2022, sendo que a compar-
ticipação concedida a cada criança que 
nasce passou dos 400 euros em 2019 
para os 500 euros para os bebés nasci-
dos a partir de 1 de janeiro de 2020.

O montante aprovado para este progra-
ma foi publicado através de portaria 
no Jornal Oficial da região Autónoma 

da Madeira (JORAM) e estabelece 575 mil e 
500 euros para o ano de 2019, 800 mil euros 
para 2020 e igual montante para 2021 e 100 

mil euros para 2022.
O Programa Kit Bebé advém de um acor-

do firmado entre o Instituto de Adminis-
tração da Saúde, a Associação Nacional das 
Farmácias e a Associação Dignitude IPSS, 
e permite que com este valor, concedido 
através de um cartão, sejam adquiridos 
produtos para bebé nas farmácias.

Segundo dados do Governo Regional, 
mais de 1.800 famílias beneficiaram deste 
programa em 2019.

JE/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

2914 a 20 de fevereiro de 2020www.mileniostadium.com MILÉNIO | AUTONOMIAS



Sab 15h

Seg-Sex 11h

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

The Wisdom of Wealth is here to give 
you fundamental financial knowledge 
that affects us all: banking, debt, paying 
your bills, credit ratings, investing, 
insurance, retiring, wills, and where and 
how to find help when you need it.

Host Jason Pereira will help explain 
some basic concepts and introduce 
you to other experts who will help give 
you the tools needed to make better 
financial choices.

Todas as semanas Adriana Marques 
e Catarina Balça trazem novidades 
das celebridades, da música, cinema, 
tecnologia.

Timeline – a tua rede social na 
televisão.

Sat 9:30 pm

Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered 
discussions and debates for all things 
relationship based each week.

Sat 10pm

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686 

Subscreva hoje! 
Ligue e peça o canal WIN TV CAMOESTV.com

No It’s Showtime desta semana vamos 
ficar a conhecer melhor um dos mais 
notáveis humoristas portugueses da 
atualidade – Joaquim Monchique. 
Graças a dele a peça God volta aos 
palcos nacionais ou se quiserem Deus 
volta a descer à terra.

Dom 17h

Filho de pai descendente de por-
tugueses, José Cordeiro nasceu 
em Macau e escolheu a cidade de 
Toronto para se fixar. Segundo o 
fundador da Amigu Di Macau, aqui 
deverão residir 5,000 macaenses e 
cerca de 500 terão origem portu-
guesa.

Sab 16h

A sua Missa Dominical, diretamente da  
Paróquia de São Sebastião, com o Padre 
João Mendonça.

Our host Stella Jurgen visits the studio 
of Juliana LePine, a Brazilian miniature 
sculptor and teacher located in St. 
Catherines, Ontario. Her passion for 
sculpting famous people in small size 
including Freddie Mercury, Drake, 
Madonna and many others made 
her world-wide famous and in great 
demand, a self-taught artist with more 
than 86 Million views of her first video. 
Don’t miss this episode!  Be inspired 
by Stella’s Studio.

Um programa voltado para aqueles que 
curtem a boa música, com os clássicos 
dos anos 80, 90 e 2000, e os hits do 
momento.

This week Armando Terra shares with us 
some never before seen gems from the 
Ford family era. You will see some very 
rare china that was part of the Ford dy-
nasty both from the executive branch 
to the common workers. A 64 years old 
menu from the Ford compound will also 
be featured and the true history behind 
these forgotten treasures.

Check it out….

Muita animação, juntando a melhor 
música para o seu regresso a casa e 
uma variedade de informações que não 
pode perder.

Destaques do dia, notícias de 
Portugal, dos países da lusofonia e 
ainda economia, negócios, finanças e 
curiosidades interessantes.

Com Nuno Miller

Interview with Bruce McIntosh who is 
an activist for people with disabilities 
for as long as he can remember. 
Both of his parents were victims of 
polio, and so Bruce learned about 
advocacy at his father’s knee. This 
in-depth interview also talks about 
his involvement with the field of 
autism and how his own son has 
been dealing with it and his advocacy 
around lobbying and heading up 
the Ontario Autism Coalition. Bruce 
was also chief of staff to a former 
provincial cabinet minister which 
brings his firsthand knowledge on 
both sides of the fence.

Check out this interview if you need 
more background and support in the 
field of autism.

No Body&Soul desta semana falamos 
de como aproveitar ao máximo o 
seu fim de semana de São Valentim, 
de forma consciente e com muito 
significado. E porque lá fora está frio, 
fique a conhecer filmes que pode ver 
com a sua cara metade e que lhe vão 
derreter o coração.

Dom 9h30

Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pmDom 16h

Neste episódio continuaremos a 
celebrar o Black History Month. Em 
cada um dos nossos programas deste 
mês descobrimos histórias de heróis  e 
heroínas que merecem ser contadas.

E o Espaço Mwangolé tem todo o 
prazer em fazê-lo.

Espaço Mwangolé o seu ponto de encon-
tro mesmo distante da sua terra natal.

Dom 18h30

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
nos a festa de São Valentim na Casa 
das Beiras de Toronto, o Convívio de 
Naturais e Amigos de Água de Pau e 
o evento que anunciou uma parceria 
entre os Ex-Combatentes Portugueses 
e a Marinha Canadiana.

Não perca o Espaço Comunidade deste 
fim de semana.

Desde as últimas notícias aos destaques 
do entretenimento, passando pela ciên-
cia, tecnologia, cinema e estilo de vida.

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, que 
segue o quotidiano de Diogo Almada, um 
lisboeta que, sofrendo pela vida agitada 
que levava na cidade grande, decide 
mudar-se para o campo na aldeia de 
Beirais, longe destes problemas.

Fundada em 1824 a Fábrica de 
Porcelana da Vista Alegre é reconhecida 
internacionalmente pela qualidade e 
excelência da sua produção. Situa-se 
no concelho de Ílhavo, numa das mais 
belas zonas do país, junto à Ria de 
Aveiro. O seu Museu conta a história 
da produção do vidro e da porcelana 
através de maravilhosas peças 
colecionadas ao longo de 170 anos.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados:  Bernadette Galego 
    Telma Pinguelo 
    Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• As famílias de 2020 - o namoro, os 
valores e os novos modelos 

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 19 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Forgotten Treasures

20h30 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 20 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Espaço Mwangolé

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 21 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures
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Sab 15h

Seg-Sex 11h

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

The Wisdom of Wealth is here to give 
you fundamental financial knowledge 
that affects us all: banking, debt, paying 
your bills, credit ratings, investing, 
insurance, retiring, wills, and where and 
how to find help when you need it.

Host Jason Pereira will help explain 
some basic concepts and introduce 
you to other experts who will help give 
you the tools needed to make better 
financial choices.

Todas as semanas Adriana Marques 
e Catarina Balça trazem novidades 
das celebridades, da música, cinema, 
tecnologia.

Timeline – a tua rede social na 
televisão.

Sat 9:30 pm

Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered 
discussions and debates for all things 
relationship based each week.

Sat 10pm

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686 

Subscreva hoje! 
Ligue e peça o canal WIN TV CAMOESTV.com

No It’s Showtime desta semana vamos 
ficar a conhecer melhor um dos mais 
notáveis humoristas portugueses da 
atualidade – Joaquim Monchique. 
Graças a dele a peça God volta aos 
palcos nacionais ou se quiserem Deus 
volta a descer à terra.

Dom 17h

Filho de pai descendente de por-
tugueses, José Cordeiro nasceu 
em Macau e escolheu a cidade de 
Toronto para se fixar. Segundo o 
fundador da Amigu Di Macau, aqui 
deverão residir 5,000 macaenses e 
cerca de 500 terão origem portu-
guesa.

Sab 16h

A sua Missa Dominical, diretamente da  
Paróquia de São Sebastião, com o Padre 
João Mendonça.

Our host Stella Jurgen visits the studio 
of Juliana LePine, a Brazilian miniature 
sculptor and teacher located in St. 
Catherines, Ontario. Her passion for 
sculpting famous people in small size 
including Freddie Mercury, Drake, 
Madonna and many others made 
her world-wide famous and in great 
demand, a self-taught artist with more 
than 86 Million views of her first video. 
Don’t miss this episode!  Be inspired 
by Stella’s Studio.

Um programa voltado para aqueles que 
curtem a boa música, com os clássicos 
dos anos 80, 90 e 2000, e os hits do 
momento.

This week Armando Terra shares with us 
some never before seen gems from the 
Ford family era. You will see some very 
rare china that was part of the Ford dy-
nasty both from the executive branch 
to the common workers. A 64 years old 
menu from the Ford compound will also 
be featured and the true history behind 
these forgotten treasures.

Check it out….

Muita animação, juntando a melhor 
música para o seu regresso a casa e 
uma variedade de informações que não 
pode perder.

Destaques do dia, notícias de 
Portugal, dos países da lusofonia e 
ainda economia, negócios, finanças e 
curiosidades interessantes.

Com Nuno Miller

Interview with Bruce McIntosh who is 
an activist for people with disabilities 
for as long as he can remember. 
Both of his parents were victims of 
polio, and so Bruce learned about 
advocacy at his father’s knee. This 
in-depth interview also talks about 
his involvement with the field of 
autism and how his own son has 
been dealing with it and his advocacy 
around lobbying and heading up 
the Ontario Autism Coalition. Bruce 
was also chief of staff to a former 
provincial cabinet minister which 
brings his firsthand knowledge on 
both sides of the fence.

Check out this interview if you need 
more background and support in the 
field of autism.

No Body&Soul desta semana falamos 
de como aproveitar ao máximo o 
seu fim de semana de São Valentim, 
de forma consciente e com muito 
significado. E porque lá fora está frio, 
fique a conhecer filmes que pode ver 
com a sua cara metade e que lhe vão 
derreter o coração.

Dom 9h30

Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pmDom 16h

Neste episódio continuaremos a 
celebrar o Black History Month. Em 
cada um dos nossos programas deste 
mês descobrimos histórias de heróis  e 
heroínas que merecem ser contadas.

E o Espaço Mwangolé tem todo o 
prazer em fazê-lo.

Espaço Mwangolé o seu ponto de encon-
tro mesmo distante da sua terra natal.

Dom 18h30

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
nos a festa de São Valentim na Casa 
das Beiras de Toronto, o Convívio de 
Naturais e Amigos de Água de Pau e 
o evento que anunciou uma parceria 
entre os Ex-Combatentes Portugueses 
e a Marinha Canadiana.

Não perca o Espaço Comunidade deste 
fim de semana.

Desde as últimas notícias aos destaques 
do entretenimento, passando pela ciên-
cia, tecnologia, cinema e estilo de vida.

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, que 
segue o quotidiano de Diogo Almada, um 
lisboeta que, sofrendo pela vida agitada 
que levava na cidade grande, decide 
mudar-se para o campo na aldeia de 
Beirais, longe destes problemas.

Fundada em 1824 a Fábrica de 
Porcelana da Vista Alegre é reconhecida 
internacionalmente pela qualidade e 
excelência da sua produção. Situa-se 
no concelho de Ílhavo, numa das mais 
belas zonas do país, junto à Ria de 
Aveiro. O seu Museu conta a história 
da produção do vidro e da porcelana 
através de maravilhosas peças 
colecionadas ao longo de 170 anos.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados:  Bernadette Galego 
    Telma Pinguelo 
    Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• As famílias de 2020 - o namoro, os 
valores e os novos modelos 
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Novo método de contagem faz disparar 
coronavírus: mais de 240 mortos em 24 horas

Homem mais velho do mundo tem 112 anos 
e uma paixão por doces

Caracas confirma detenção do tio de Guaidó: 
“Trazia material perigoso”

Bruxelas leva Portugal a tribunal por 
impostos sobre veículos usados importados

China

Japão

Venezuela

UE

O número confirmado de vítimas mortais 
provocadas pelo novo coronavírus na pro-
víncia chinesa de Hubei, centro da epide-
mia, aumentou para 242 na quinta-feira 
(13) e mais do que duplicou relativamente 
ao dia anterior. Na origem da subida, está 
uma nova metodologia de contagem.

A China reportou, esta quinta-feira 
(13), 254 novas mortes e 15.152 no-
vos infetados em 24 horas pelo novo 

coronavírus, designado Covid-19, num au-
mento recorde que resulta de uma altera-
ção na metodologia da contagem. O núme-
ro total de mortes pelo surto, inicialmente 
detetado em dezembro passado, fixou-se 
hna quinta-feira (13) em 1367, enquanto o 
número de casos confirmados ascendeu a 
59 mil, em todo o território chinês.

A província de Hubei, de onde o vírus é 
originário, registou, na quinta-feira (13), 
242 mortos, mais do dobro em relação ao 
dia anterior. Também o número de infeta-
dos ultrapassou em quase 10 vezes os casos 
reportados na quarta-feira (12). Foram re-
gistados mais 14.840 novos casos na pro-
víncia, fixando o total em mais de 48 mil.
Aumento de casos confirmados deve-se 
a nova metodologia

O aumento do número de casos deve-se 

a uma nova metodologia na contagem, in-
formaram as autoridades de saúde chine-
sas, citadas pela agência de notícias Fran-
ce-Presse. O novo método de contagem 
inclui “casos clinicamente diagnostica-
dos”, através de uma radiografia ao tórax, 
mas que não foram ainda sujeitos a exame 
laboratorial e, portanto, ausentes até ago-
ra das estatísticas.

Os atrasos no diagnóstico do vírus po-
dem ser significativos, já que muitos pa-
cientes aguardam até uma semana pelos 
resultados dos exames em laboratório, que 
são enviados para Pequim. Permitir que 
os médicos diagnostiquem diretamente 
os pacientes permitirá que mais pessoas 
recebam tratamento, inclusive em vários 
hospitais construídos de raiz em Wuhan 
especificamente para o tratamento de in-
fetados com o Covid-19.

Esta nova metodologia torna possível 
fornecer um tratamento aos pacientes “o 
mais rapidamente possível” e “ser consis-
tente” com a classificação usada nas outras 
províncias chinesas. “A nossa compreen-
são da pneumonia causada pelo novo co-
ronavírus está a aprofundar-se e estamos 
a acumular experiência em diagnóstico e 
tratamento”, sublinharam as autoridades.

 JN/MS

Um japonês de 112 anos foi coroado como 
o homem mais velho do mundo pelo Guin-
ness, livro dos recordes. Segundo Chitet-
su Watanabe, a fórmula para ter chegado 
àquela idade é sorrir.

Nascido a 5 de março de 1907, em Nii-
gata, a norte de Tóquio, Watanabe é 
casado, tem cinco filhos e diz-se um 

apaixonado por doces.
O ser humano vivo mais velho é a japo-

nesa Kane Tanaka, que tem 117 anos.

O Japão conta com uma das maiores ex-
pectativas de vida a nível mundial e não é 
por acaso que é o lar de várias das pessoas 
reconhecidas como as mais longevas do 
planeta, entre elas Jiroemon Kimura, que 
morreu pouco depois de completar 116 
anos, em junho de 2013. Contudo, a pessoa 
mais velha já registada é a francesa Jeanne 
Louise Calment, que morreu em 1997, aos 
122 anos, segundo o Guinness.

 JN/MS

O Governo venezuelano confirmou ter de-
tido o tio do líder opositor Juan Guaidó, 
por ter tentado entrar no país com “mate-
rial muito perigoso”.

“Andam por aí com um escândalo (...) 
que é um desaparecimento forçado”, 
disse o presidente da Assembleia 

Constituinte, Diosdado Caballo, numa re-
ferência à detenção de Juan José Marquez, 
tio de Juan Guaidó. “Tenho uma novidade: 
foi detido um senhor, que trazia material 
muito perigoso dentro do avião”, acres-
centou, durante um programa transmi-
tido pela televisão estatal venezuelana na 
terça-feira (11) à noite.

O presidente da Assembleia Constituin-
te, composta unicamente por apoiantes do 
regime venezuelano, acrescentou que Juan 

José Marquez “violou as normas da Aero-
náutica Civil e entrou com um colete anti-
-bala, proibido” no país.

Considerado o segundo homem mais 
forte do chavismo, depois do presidente 
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello indicou 
que o tio de Juan Guaidó “trazia umas lan-
ternas táticas, que continham no interior, 
no compartimento das pilhas, substâncias 
químicas de natureza explosiva”.

O desaparecimento de Juan José tinha 
sido denunciado na terça-feira (11) pelo lí-
der da oposição venezuelana Juan Guaidó, 
que chegou ao aeroporto de Caracas com 
o sobrinho, intercetado pelas autoridades 
aduaneiras, no final de uma deslocação in-
ternacional de 23 dias.

 JN/MS

A Comissão Europeia instaurou uma ação 
contra Portugal junto do Tribunal de Justi-
ça da UE em virtude de os veículos usados 
importados de outros Estados-Membros 
continuarem sujeitos a impostos superio-
res àqueles aplicados aos “usados” ad-
quiridos no mercado português.

O executivo comunitário lembra 
que, “ao abrigo das regras da UE, 
nenhum Estado-Membro pode fa-

zer incidir, direta ou indiretamente, sobre 
os produtos dos outros Estados-Membros 
imposições internas, qualquer que seja a 
sua natureza, superiores às que incidam, 
direta ou indiretamente, sobre produtos 
nacionais similares”, mas Portugal conti-
nua a aplicar uma carga tributária supe-
rior aos automóveis em “segunda mão” 
importados de outros países da União.

Segundo a Comissão, “a legislação por-
tuguesa em causa não tem plenamente em 
conta a depreciação dos veículos importados 

de outros Estados-Membros” e é, por conse-
guinte, incompatível com o Tratado da UE.

Lembrando que o Tribunal de Justiça da 
União Europeia tinha já concluído, em 16 
de junho de 2016, que uma versão anterior 
deste imposto português era contrária ao 
direito da UE, Bruxelas explica que a deci-
são de remeter esta questão para o Tribunal 
“decorre do facto de Portugal não ter alte-
rado a sua legislação para a tornar confor-
me com o direito da UE, na sequência do 
parecer fundamentado da Comissão”.

Bruxelas recorda que enviou a Portugal, 
em 24 de janeiro de 2019, uma “carta de 
notificação para cumprir”, seguida, em 27 
de novembro último, de um “parecer fun-
damentado”, a segunda e última etapa an-
tes da apresentação de uma ação junto do 
Tribunal de Justiça, o que a Comissão con-
cretizou agora “visto que Portugal ainda 
não cumpriu as suas obrigações”.

 JN/MS
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Sem querer alargar o pânico que entretanto 
se estabelece com este novo vírus, mas sem 
deixar de salientar o perigo que tal represen-
ta, num mundo globalizado pelas suas rela-
ções comerciais e pelos movimentos trans-
nacionais da espécie humana, esta doença 
infeciosa e mortal atinge hoje, com todos os 
instrumentos sanitários à nossa disposição e 
as experiências semelhantes de um passado 
recente, o nível de uma verdadeira pandemia!

Com mais de 900 mortes e dezenas de 
milhares de infetados, o coronavírus 
já transbordou do seu país de origem, 

a China, para cerca de 20 países, entre os 
quais: o Vietname, a Coreia do Sul, a Malásia, 
os EUA, o Japão, o Reino Unido, a França, a 
Espanha e porventura outros não notifica-
dos por razões diversas. Portugal tem, até ao 
momento, apenas casos suspeitos em análise 
e outros que foram considerados negativos.

Este novo vírus (2019-nCoV) que cau-
sa doenças respiratórias potencialmente 
graves como a pneumonia e para o qual 
ainda não foi encontrado um antídoto ca-
paz de a debelar é, à semelhança de uma 
outra estirpe com origem na China, o 
SARS-CoV, que provocou um surto da sín-
drome respiratória aguda grave em 2002 
e o coronavírus Mers-CoV, que atingiu o 
Médio Oriente em 2012, considerado na 
sua origem e por especialistas uma doença 
das vias respiratórias provocada pelo con-
tacto humano com animais infetados, no-
meadamente selvagens, alguns dos quais 
fazendo parte da dieta alimentar de certas 
populações. Não sendo proporcionalmen-
te tão mortal como o anterior SARS-CoV, 
embora já tenha ultrapassado o número de 

mortes do seu congénere, o coronavírus 
de Wuhan, cidade chinesa onde começou 
a manifestar-se é, no entanto, muito mais 
veloz na sua propagação, colocando a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e, de 
forma geral, todos os países em estado de 
alerta e a respeitarem as normas de segu-
rança que entretanto são estipuladas.

Associadas às notícias sobre esta doen-
ça infeciosa, que preocupa todos os mor-
tais, começam a surgir nas redes sociais e 
nas mentes elaboradas de alguns cidadãos 
várias “teorias da conspiração” sobre as 
“verdadeiras” razões que estão na origem 
destas epidemias que têm confrontado a 
humanidade em pleno século XXI. Para uns 
e neste caso, foi: uma fuga de um laborató-
rio biológico que existe perto da cidade de 
Wuhan; para outros foi uma ação delibe-
rada para prejudicar a crescente economia 
concorrente dos chineses; outros afirmam 
que se tratou de uma atitude intencional 
das autoridades chinesas para limitar o 
crescimento da população, etc., etc....

Sem dar crédito a tais intenções draco-
nianas e assassinas, tenho no entanto que 
salientar criticamente, em relação à China, 
a morosidade da informação sobre o que 
se estava a passar e os sucessivos impedi-
mentos para que as autoridades sanitárias 
mundiais pudessem investigar o que se 
passava no terreno, além de uma autêntica 
fraude comportamental dos seus respon-
sáveis locais, políticos e sanitários, depois 
de terem passado pela terrível experiência 
anterior com o vírus SARS-CoV. Saliento, 
no entanto, o hérculo esforço posterior dos 
cidadãos e das autoridades chinesas, ten-
tando limitar a propagação do vírus, atra-
vés de quarentenas para muitos milhares 
dos seus cidadãos e a construção de um 
enorme hospital em Wuhan, destinado aos 
infetados, em apenas 10 dias. Um feito só 
possível num regime politicamente e forte-

mente centralizado!
Por outro lado, lamento igualmente que o 

mundo em geral esteja tão fragilmente ha-
bilitado a deter a propagação destes cíclicos 
vírus, cada vez mais perigosos, colocando 
em risco muitos milhares de vidas humanas. 

Alguém disse um dia que as guerras do 
futuro não se farão com balas e espingardas, 
mas com bactérias e vírus. Não querendo 
acreditar que o que se passa atualmente 
com esta epidemia se deva a uma ação pre-
meditada de quaisquer mentes perversas, 
preocupa-me a nossa impreparação para 
resistir a uma hipotética confrontação fu-
tura com tais armas.

Se queremos erradicar ou minimizar os 
efeitos nocivos destas viroses mortais te-

mos de falar sem máscaras (menos aquelas 
que nos protegem…) para que a ONU, que 
não consegue evitar uma guerra, se dedi-
que a criar mecanismos supranacionais 
para obrigar, a bem da humanidade, todos 
os países a aplicarem medidas de preven-
ção e controlo contra este tipo de ameaças.

No entanto e ao que parece, este novo ví-
rus vai sofrendo sucessivas modificações até 
se tornar inócuo ao nosso organismo, face às 
defesas do nosso metabolismo. Mas, se tal 
convicção se mostrar verdadeira, o que se 
passa não é bem a atestação do ditado popu-
lar: “incha, desincha e passa”. Pelo caminho 
ficam centenas, se não milhares, de mortos, 
ainda num momento em que todas as pre-
visões falham sobre a evolução do contágio, 
para além das muralhas da China.

Coronavírus. Made in China!... 
Luís Barreira
Opinião
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Ébola: 
OMS mantém epidemia como “emergência 
internacional” por mais três meses

ONU quer mais dinheiro para combater 
praga de gafanhotos em África

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
prolongou na quarta-feira (12), por mais 
três meses, a classificação da epidemia 
de Ébola na República Democrática do 
Congo (RDCongo) como uma “emergên-
cia internacional”, apesar de sinais “extre-
mamente positivos” de melhorias.

“A epidemia deve continuar a ser 
uma emergência internacional”, 
declarou à comunicação social o 

diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom 
Gebreyesus, após uma reunião de espe-
cialistas sobre a doença, em Genebra, 
sede da organização. 

A epidemia eclodiu em agosto de 2018 na 
RDCongo, na localidade de Mangina, e afe-
ta as regiões de Kivu-Norte e de Ituri, tendo 
sido registados cerca de 2.300 mortos.

Sábado/MS

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
apelou na segunda-feira (10) à comuni-
dade internacional por “mais fundos” 
financeiros para apoiar de “imediato os 
países afetados” pela maior praga de 
gafanhotos no continente africano nos 
últimos 25 anos.

De acordo com o comunicado divul-
gado na página oficial das Nações 
Unidas na internet, o subsecretá-

rio-geral da ONU para os Assuntos Hu-
manitários, Mark Lowcock, afirmou que o 
apoio financeiro é destinado a 13 milhões 
de pessoas na Etiópia, Somália, Quénia, 
Djibuti e Eritreia que estão a ser afetadas 
pela ‘nuvem’ de gafanhotos. 

Segundo a nota da ONU, “uma nuvem 
[de gafanhotos] de até 2,4 mil quilómetros 
quadrados foi observada no nordeste do 
Quénia” e estima-se que “os cerca de 200 
mil milhões de insetos observados” consi-
gam comer o equivalente para “alimentar 
84 milhões de pessoas” num dia.

A Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla 
inglesa) pediu 70 milhões de dólares (mais 
de 64 milhões de euros), em 30 de janeiro, 
para mobilizar urgentemente a ajuda ne-
cessária às populações do Quénia, Somália 
e Etiópia, prossegue o comunicado.

O valor foi, entretanto, “atualizada para 
76 milhões de dólares [mais de 69 milhões 
de euros] para cobrir as necessidades cres-
centes no Djibuti e na Eritreia”.

Contudo, o apelo para o apoio financei-
ro não deverá ficar por aqui, uma vez que 
o avanço da praga de gafanhotos “coloca 
outras cerca de seis milhões” de pessoas 
“em grande risco de passar fome no Sudão 
do Sul e no Uganda”.

Mark Lowcock considera urgente a 
resposta a este apelo, uma vez que os 
“países afetados com a situação já estão 

sobrecarregados”.
A praga de gafanhotos que assola o Cor-

no de África foi declarada “emergência 
nacional” na Somália, onde estes insetos 
têm devastado o aprovisionamento ali-
mentar de uma das regiões mais pobres 
do mundo, anunciou em 02 de fevereiro o 
Ministério da Agricultura do país.

A Somália foi o primeiro país da região 
a mobilizar-se para combater a praga de 
gafanhotos, cujo surgimento, segundo os 
especialistas, se deve às variações climá-
ticas extremas.

Nuvens espessas de gafanhotos famintos 
têm se espalhado da Etiópia e Somália para o 
Quénia, onde a agência das FAO estimou no 
final de janeiro que apenas uma dessa nu-
vem cobriria uma área de 2.400 quilómetros 
quadrados, o tamanho do Luxemburgo.

Entretanto, milhões de gafanhotos que 
atingem parte do Quénia, na pior praga 
dos últimos 70 anos, estão a ser comba-
tidos por aviões que lançam pesticidas, o 
único meio efetivo de controlo, segundo 
os especialistas.

Trata-se de um trabalho desafiante, es-
pecialmente em partes remotas do Quénia, 
onde não existe rede de telemóvel e as equi-
pas em terra não conseguem comunicar fa-
cilmente coordenadas ao pessoal de voo.

Cinco aviões estão atualmente a dispersar 
‘spray’ no Quénia e outras autoridades estão 
a tentar impedir os gafanhotos de se espa-
lharem aos vizinhos Uganda e Sudão do Sul.

As Nações Unidas afirmaram que são 
necessários imediatamente 76 milhões de 
dólares para desenvolver tais esforços no 
leste de África.

Especialistas avisaram que sem contro-
lo, o número de gafanhotos pode crescer 
500 vezes até junho, quando o tempo mais 
seco poderá ajudar a controlar o surto.

NM/MS

Tempestades de relâmpagos vão ser cada vez mais frequentes em África
À medida que a temperatura da Terra 
aumenta, o continente africano vai ser 
palco de tempestades de relâmpagos 
mais frequentes e maiores, conclui es-
tudo realizado por investigadores da 
Universidade de Tel Aviv.

Um raio atingiu, em 2011, uma es-
cola primária no Uganda. Matou 
20 crianças e feriu quase 100. Uma 

tragédia que ilustra bem como estes fe-
nómenos naturais podem ser letais. É no 
continente africano que se encontram 
muitas das regiões do mundo com um 
elevado número de tempestades de re-
lâmpagos, e no futuro a situação pode 
agravar-se. Tudo por causa das mudan-
ças climáticas, avisam os cientistas.

O aumento da temperatura em África 
nas últimas sete décadas está correla-
cionado com maiores e mais frequentes 
tempestades de relâmpagos, descobri-
ram os especialistas da Universidade de 
Tel Aviv numa investigação publicada 
em janeiro no Journal of Climate da So-
ciedade Meteorológica Americana.

Isto pode significar no futuro mais mor-
tes, destruição e consequências económi-
cas nesta parte do globo, diz Colin Price, 
professor de Ciências Atmosféricas da 
Universidade de Tel Aviv e o autor prin-
cipal do estudo. “O relâmpago é o assassi-
no número 1 quando falamos de clima em 
países tropicais”, sublinha o investigador, 
citado pelo The New York Times .

Embora não haja registos organizados 
sobre as vítimas dos raios que atingem 
todo o continente africano, um estudo de 
2018, que abrangeu oito países, calculou 
que todos os anos morrem 500 pessoas 
devido aos relâmpagos. Já a nível global, 
as estimativas variam de seis mil a 24 mil 
mortes por ano, escreve o jornal.

Ouvido pelo The New York Times, 
Alistair Clulow, professor de agrome-
teorologia da Universidade de KwaZu-
lu-Natal em Durban, África do Sul, dá 
como exemplo que as fracas infraestruras 
podem agravar inundações decorrentes 
de fortes tempestades, o que pode tornar 
os raios mais mortais devido ao contacto 
com a água, que, como se sabe, é um con-
dutor de eletricidade.

África apresenta elevados riscos
Na investigação que agora foi torna-

da pública, Colin Price e Maayan Harel 
(coautor do estudo) analisaram dados de 
tempestades de 2013 da World Wide Li-
ghtning Location Network, a rede mun-

dial de deteção de relâmpagos. Os in-
vestigadores determinaram as variáveis 
relacionadas com o clima que tinham 
maior influência sobre as tempestades e 
a partir daí construíram um modelo que 
fez uma simulação da atividade das tro-
voadas no continente africano, desde 
1948 até 2016. Um projeto que demorou 
sete anos a ficar concluído, explica o The 
New York Times.

O continente africano apresenta ele-
vados riscos. Não só por ter os principais 
pontos do planeta com tempestades des-
trutivas e até mortais, mas também por 
possuir infraestruturas urbanas frágeis.

As comunidades rurais também estão 

mais expostas aos riscos, com o trabalho 
a ser feito ao ar livre, o que torna as po-
pulações mais vulneráveis. Também as 
casas destas comunidades não possuem 
canalização, que pode funcionar para 
descarregar as energias dos relâmpagos 
para a terra e servir como para-raios.

Apesar de não se poder alterar o com-
portamento das tempestades, pode-se, 
no entanto, “proteger as pessoas”, afir-
mou Price. Nesse sentido, para evitar 
mais mortes e feridos, os investigadores 
sugerem que se avance no desenvolvi-
mento de sistemas de aviso à população 
e a instalação de para-raios nos edifícios.

G1/MS
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Drauzio vê risco de coronavírus chegar 
ao Brasil e ataca grupos antivacinas
O médico e escritor Drauzio Varella afir-
mou, durante entrevista ao Roda Viva, da 
TV Cultura, que é muito provável que o 
coronavírus chegue ao Brasil, porém ele 
confia que os epidemiologistas consegui-
rão administrar a doença. “ [O coronaví-
rus] Vai chegar ao Brasil? Provavelmente, 
porque você não consegue isolar um país 
do resto do mundo, principalmente um 
país com a importância da China. Agora, 
vai chegar aqui em quais condições? Se 
chegar, vai chegar no verão”, pontuou.

“O fato é que temos uma epidemiolo-
gia muito organizada no Brasil. Acho 
que é um orgulho do SUS (Sistema 

Único de Saúde) isso, o ministério em Bra-
sília tem um corpo de epidemiologistas 
preparados para enfrentar. Acho que nós 
estamos preparados para enfrentar essa 
epidemia, não vejo essa gravidade que 
muita gente enxerga, o vírus chegando e 
acometendo um grande número de pes-
soas”, acrescentou o médico. 

Drauzio ainda afirmou que os dados di-
vulgados pelo governo chinês não são com-
pletamente confiáveis, e lembrou de pes-
quisas norte-americanas que calcularam 
um número maior dos que os 40 mil infec-
tados com o coronavírus, como informou 
os chineses. “Nós não sabemos o tipo de 
tratamento que essas pessoas têm recebido 

na China. Sabemos que a China é um gran-
de país, com um desenvolvimento absurdo, 
mas a verdade é que a China até algum tem-
po atrás tinha uma saúde pública muito pre-
cária. Estão evoluindo depressa, mas será 
que estão conseguindo dar um atendimento 
suficiente para isso? É difícil a gente saber 
porque é um país que vive numa ditadura e 
os dados são difíceis de confiar.”  

Outro aspecto apontado por Drauzio foi 
sobre as “fake news” dentro da medicina, 
principalmente dos grupos antivacinas, 
que na visão do médico deveriam ser pre-
sos. “As pessoas acreditam e você não pode 
nem dizer que estão sendo bobas. Vejo com 
a maior preocupação. Essas coisas que fa-
zem com as vacinas. Esses grupos tinham 
que ser presos, estar na cadeia. Isso é um 
crime contra a população”, analisou Drau-
zio. “Como têm pessoas contra a vacina?”, 
emendou o médico. “De onde tiram isso? 
Como podem ter essa liberdade de falar e 
serem respeitados como se fossem o outro 
lado. Alguns são a favor da vacina e outros 
são contra? Não! Alguns estão do lado da 
vacina porque impedem doenças. Os que 
são contra ou são ignorantes, muito igno-
rantes, ou mal-intencionados. Isso tinha 
que ter uma ação governamental”.

UOL/MS

Carnaval de rua em SP terá tendas 
de acolhimento de mulheres e LGBTs 
vítimas de violência e assédio
Cerca de 20 espaços terão assistentes 
sociais, psicólogas e agentes de segu-
rança mulheres para receber as foliãs ví-
timas de importunação ou violência. Pre-
feitura também criou manual do folião, 
com orientações de saúde e segurança.

Com o objetivo de combater o assédio 
e atender mulheres e LGBTs vítimas 
de violência, a Prefeitura de São 

Paulo vai instalar neste ano ao menos 20 
tendas de acolhimento, espalhadas pelos 
maiores circuitos de desfiles dos blocos de 
carnaval na capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Direi-
tos Humanos e Cidadania, essas tendas 
terão assistentes sociais, psicólogas e 
policiais mulheres que prestarão aten-
dimento às mulheres e LGBTs que se 
sentirem em situação de vulnerabilida-
de durante o carnaval.

As tendas funcionarão durante os oito 
dias oficiais de folia na cidade e estarão 
instaladas ao lado dos postos médicos 
onde serão concentrados os atendimen-
tos de urgência e emergência dos foliões 
dos circuitos.

Além do acolhimento às vítimas de as-
sédio e violência, as profissionais dessas 
tendas também ajudarão no combate à 
exploração sexual e ao trabalho infantil 
durante o carnaval de rua. Elas também 
distribuirão preservativos masculinos, 
femininos e lubrificantes.

A ideia atende a uma demanda envia-
da à Secretaria Municipal de Cultura pela 

Comissão Feminina do Carnaval de Rua, 
composta por mulheres representantes 
de 60 blocos de rua da cidade, que fize-
ram vários pedidos aos organizadores do 
evento para assegurar a integridade do 
público feminino.

“Além de falar do tema da violência e 
da importunação sexual, a intenção é es-
tar mais próximo dos blocos para garantir 
a tranquilidade das mulheres em procu-
rarem imediatamente um agente, caso se 
sintam ameaçadas ou assediadas. A pre-
sença mais perto dos foliões também é para 
informar, tanto as mulheres quantos os 
homens, de que há uma lei desde 2018 que 
tipifica o crime de importunação sexual e 
quem se exceder e for identificado vai ser 
encaminhado para a Delegacia de Defesa 
da Mulher”, diz Claudia Carletto, secretá-
ria de Direitos Humanos e Cidadania.

De acordo com a secretária, a Casa da 
Mulher Brasileira, no Cambuci, vai fun-
cionar 24 horas nos dias de folia na ca-
pital paulista, justamente para acolher 
mulheres vítimas de violência e registrar 
possíveis casos de assédio, já que dentro 
dela funciona a 1ª Delegacia da Defesa da 
Mulher de São Paulo.

No total, 60 profissionais mulheres es-
tão sendo treinadas nesta semana para 
atuarem nesses espaços, que também 
vão distribuirão cerca de 40 mil tatua-
gens temporárias com mensagens contra 
assédio, a importunação sexual e a vio-
lência de gênero.

G1/MS

STJ libera nomeação de jornalista que defendeu escravidão
Entendimento foi que ‘eventuais excessos’ 
nas redes sociais ‘não autorizam juízo de 
valor acerca de seus valores ou mesmo de 
sua competência’.

O presidente do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça), ministro João Otávio de 
Noronha, acolheu pedido da Advo-

cacia Geral da União e derrubou a liminar 
que suspendeu a nomeação do jornalista 
Sérgio Camargo para a presidência da Fun-
dação Palmares. Na avaliação de Noronha, 
os ‘eventuais excessos’ de Camargo nas 
redes sociais ‘não autorizam juízo de valor 

acerca de seus valores éticos e morais ou 
mesmo de sua competência profissional’.

“Não vejo como deixar de reconhecer 
que a decisão atacada, a pretexto de fis-
calizar a legalidade do ato administrativo, 
interferiu, de forma indevida, nos critérios 
eminentemente discricionários da nomea-
ção, causando entraves ao exercício de 
atividade inerente ao Poder Executivo”, 
escreveu Noronha na decisão.

Sérgio Camargo foi indicado no rol de mu-
danças promovidas pelo secretário especial da 
Cultura, Roberto Alvim, recentemente exo-

nerado após fazer referência ao nazismo em 
vídeo divulgado nas redes sociais.

Após o anúncio da nomeação de Sérgio Ca-
margo, diversas publicações do presidente 
nas redes sociais levaram a questionamentos 
sobre sua visão sobre o movimento negro.

Em seu perfil no Facebook, o jornalista afir-
mou que o ‘Brasil tem racismo nutella’. “Ra-
cismo real existe nos EUA. A negrada [sic] da-
qui reclama porque é imbecil e desinformada 
pela esquerda”, escreveu.

Em outra publicação, Camargo defende o 
fim do feriado do Dia da Consciência Negra, 

lembrado todo dia 20 de novembro: “O Dia da 
Consciência Negra é uma vergonha e precisa 
ser combatido incansavelmente até que perca 
a pouca relevância que tem e desapareça do 
calendário”.

Após analisar o caso, Noronha entendeu 
que a nomeação preencheu todos os requisi-
tos legais e que há documentação apta a de-
monstrar a aptidão de Camargo para exercer 
as funções do cargo.

R7/MS
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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

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



A luta pelo título continua a ferro e fogo: 
mas, ao que parece, o fogo do dragão é 
mais forte que o ferro das águias… É o 
que dá meter o “braço” onde não se é 
chamado!

No “pódio invertido” tudo na mes-
ma, já que todos saíram derrotados 
dos seus encontros - primeiro, o 

Paços de Ferreira, 16.º, perdeu frente ao 
Boavista. O único golo da partida foi apon-
tado por Ricardo Costa aos 35’.  

A jogar em casa, o Sporting esteve a per-
der mas conseguiu dar a volta e vencer o 
Portimonense por 2-1.  Os leões pareciam 
estar a jogar em câmara lenta e os algar-
vios souberam aproveitar essa passividade: 
aos 26’, Jackson Martínez tira do lance Luís 
Neto e remata colocado para golo.  A equi-
pa de Alvalade viria a alcançar a igualdade 
num lance de bola parada: Mathieu bateu de 
forma exímia o livre apontado à entrada da 
área. Até ao intervalo, ainda houve um par 
de boas ocasiões para ambos os lados, por 
Jackson e Sporar, embora a partida tenha 
mesmo seguido empatada para o descanso.

Foi ao minuto 72, já com um Sporting 
mais “vivo” em campo, que se deu a cam-
balhota no marcador: Acuña cruzou, Jo-
vane cabeceou e Jovane acabou mesmo 
por marcar na própria baliza.

Este regresso às vitórias permitiu aos 
pupilos de Silas recuperar o terceiro lugar, 
agora com um ponto de vantagem sobre 

o SC Braga. Já o Portimonense somou a 
quarta derrota consecutiva, permanecen-
do em penúltimo, com pontos.

Finalmente, em (mais uma) noite para es-
quecer, o Aves, 18.º, foi goleado em casa pelo 
Rio Ave - Taremi inaugurou o marcador da 
marca dos onze metros aos 21’, Bruno Morais 
marcou autogolo aos 48’, Ricardo Monteiro 
fez o 3-0 aos 76’ e Diego Lopes, novamente 
numa grande penalidade, selou o resultado 
final aos 90+2’. Os vilacondenses saltaram 
assim do sexto para o quinto lugar da Liga.

O óscar de maior surpresa desta jorna-
da vai para o Famalicão - Vitória SC, que 
terminou com um surpreendente 0-7 no 
marcador. Golos de Bruno Duarte (5’), João 
Carlos Teixeira (14’, 54)’, Marcus Edwards 
(49’), (79’), Pêpê (52’) e Davidson (67’) 
construíram a maior goleada da época na 
I Liga, numa partida em que os conquista-
dores ainda beneficiaram da expulsão de 
Anderson, aos 26’. A equipa sensação desta 
edição caiu com estrondo para o sexto lu-
gar, enquanto que os vimaranenses (dizer 
de onde vieram e para onde foram).

No Estádio do Jamor o Belenenses não se 
conseguiu impor ao visitante Santa Clara 
- Guilherme Schettine, aos 44’, e Carlos 
Júnior, aos 45+3’, foram os autores dos 
tentos açorianos.

O Gil Vicente pôs um ponto final numa 
série de sete vitórias do Braga, sob o co-
mando de Rúben Amorim (cinco na I Liga 
e duas na Taça da Liga), empatando a duas 
bolas na Pedreira. 

Ricardo Horta, aos 12’, e Esgaio, aos 22’, 
marcaram pelos Guerreiros do Minho, en-
quanto que Carvalho bisou pelos gilistas 
aos 65’ e 85’. Note-se que o Braga se viu 

reduzido a 10 jogadores com a expulsão de 
Bruno Viana aos 41’.

Do frente a frente entre FC Porto e Benfi-
ca resultou uma redução pontual dos azuis e 
brancos face ao primeiro lugar ocupado pelos 
encarnados - estão agora a quatro pontos. 

Os dragões já haviam vencido as águias na 
Luz, por 2-0, e nesta partida - bem jogada 
de ambos os lados - houve uma mão cheia 
de golos, muitos nervos à flor da pele e uma 
boa dose de polémica. O FC Porto começou 
por assumir o controlo do jogo e, aos 10 mi-
nutos, Sérgio Oliveira inaugura o marcador 
para o FC Porto. O Benfica viria a responder 
oito minutos depois - Marchesín defendeu 
um cabeceamento de Chiquinho mas, na 
recarga, Vinícius coloca o esférico no fundo 
das redes azuis e brancas. Jogo novamente 
empatado no Dragão. Aos 34’, a grande po-
lémica (entre tantas outras) deste encontro: 
Sérgio Oliveira bateu o livre, Soares cabe-
ceou e aí deu-se literalmente o “braço de 
Ferro” - o defesa estava de costas para o lan-
ce, parece ter sido empurrado pelo avança-
do portista, mas o árbitro Artur Soares Dias, 

após consulta do VAR, apontou mesmo para 
a marca de grande penalidade, que Alex Te-
lles converteu com sucesso.

O Benfica parecia, no entanto, não que-
rer desistir desta luta de titãs - tanto que, na 
ânsia de evitar novo golo portista, Rúben 
Dias, ao tentar intercetar um cruzamento 
de Marega, acabou por colocar o esférico na 
baliza de Vlachodimos. Estava feito o 3-1.

Cinco minutos após o retorno do inter-
valo, Carlos Vinícius rematou cruzado e 
reduziu a desvantagem. Aos 67’ o Benfica 
ainda esteve perto de alcançar novamen-
te a igualdade, no entanto o resultado não 
mais se alterou até ao apito final. 

Em Tondela, beirões e verde-rubros 
anularam-se numa partida sem golos. 
Ocupam, respetivamente, o 11º lugar, com 
24 pontos, e o 14.º lugar, com 21 pontos. 
Também em Moreira de Cónegos não se foi 
além do empate, mas pelo menos ainda deu 
para se gritar golo: Éber Bessa marcou pe-
los sadinos aos 12’ e só no quarto minuto de 
compensação - e com direito a assistência 
do guarda-redes Pasinato - Fábio Abreu 
anulou a desvantagem e dividiu os pontos.
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O F. C. Porto venceu (3-2), no passado 
sábado (8), o Benfica numa 20.ª jornada 
da Liga em que os dragões desenharam 
o triunfo no primeiro tempo.

Os tentos de Sérgio Oliveira, aos 10 
minutos, Alex Telles, aos 38, de 
grande penalidade, e Rúben Dias, 

na própria baliza, aos 44, selaram a vitó-
ria dos dragões, que chegou a ser beliscada 
com a resposta do Benfica, por intermédio 
de Vinícius, que por duas vezes reduziu, 
marcando aos 18 e 50, e já leva 15 na prova.

Com este triunfo, o F. C. Porto, segundo 
classificado, conseguiu reduzir para quatro 
pontos a desvantagem para o líder Benfica, 
passando a somar agora 50, e quebrando uma 
impressionante série de 16 triunfos consecu-
tivos que os lisboetas levavam na Liga.

Com Pepe a surgir como principal no-
vidade no onze do F. C. Porto, após um 
mês de ausência devido a lesão, e Weigl a 
regressar também à titularidade no Benfi-
ca, os azuis e brancos entraram para este 
duelo sem margem de erro para manter as 
aspirações no título.

Nesse sentido, os nortenhos começaram 
cedo a fazer pela vida, protagonizando 
uma melhor entrada, e, já depois de uma 
primeira ameaça, num cabeceamento de 
Pepe ao lado, desataram o nó logo aos 10 
minutos, na sequência de um livre cobra-
do por Otávio, em que Luis Díaz ainda fa-
lhou um pontapé acrobático, mas que Sér-
gio Oliveira surgiu nas costas para faturar.

O Benfica não se intimidou com a entrada 
em rompante dos locais, e demorou apenas 
oito minutos para responder com eficácia, 
num contra-ataque desenhado por Rafa, a 
que Chiquinho deu sequência com um ca-
beceamento que Marchesin desviou com 
uma palmada, mas deixando a bola à mer-
cê de Vinícius, que encostou para o empate.

Os tentos madrugadores vieram dar 
maior dinâmica ao golo, mas também au-
mentar a tensão entre as equipas, obrigan-
do o árbitro Artur Soares Dias a agir disci-
plinarmente para serenar os ânimos.

Ainda assim, o F. C. Porto conseguiu 
adaptar-se melhor a esta toada, mostran-
do-se, nessa fase, mais eficaz na circulação 
da bola para chegar à área contrária, peran-

te um Benfica com menor fluidez do que em 
outras ocasiões e, sobretudo, mais nervoso.

Já depois da meia hora, e também na se-
quência de um livre, a bola bateu no braço de 
Ferro, depois de um cabeceamento de Soa-
res, e o árbitro, após visualizar as imagens do 
VAR, assinalou grande penalidade, que Alex 
Telles transformou, aos 38 minutos.

Este segundo golo dos dragões pesou na 
confiança dos lisboetas, que, demoraram 
a reagir, não disfarçando alguma desorga-
nização no último reduto, que o F. C. Porto 
ainda conseguiu capitalizar antes do des-
canso, quando Rúben Dias, pressionado 
por Soares, desviou para a própria baliza 
um cruzamento de Marega, ampliando 
vantagem dos anfitriões.

O tempo descanso foi benéfico para os 
comandados de Bruno Lage, que regressa-
ram ao desafio mais serenos e estrutura-
dos na sua construção de jogo, retirando 
frutos dessa postura logo aos 50 minutos, 
quando Vinícius, servido por Rafa, bisou e 
relançou o desafio.

A resposta do Benfica causou alguma 
intranquilidade ao F. C. Porto, que, para a 

disfarçar, tentou por algum gelo no jogo, 
só respondendo através de um livre de 
Sérgio Oliveira, por cima.

Os encarnados pareciam, então, sentir-
-se mais confortáveis com o ritmo do jogo 
e, já com Seferovic no lugar do amarelado 
Taarabt, conseguiam uma presença mais 
regular no meio campo portista, frisada 
com um remate de Chiquinho, ao lado, já 
depois de Luis Díaz ter obrigado o guarda-
-redes do Benfica a defesa apertada.

No entanto, o avançar do cronómetro 
tirou algum discernimento às movimen-
tações dos dois conjuntos. A precisar de 
arriscar, Bruno Lage foi audaz e alargou, 
nos minutos finais, a linha de ataque, pro-
movendo a estreia de Dyego Sousa, para 
fortalecer presença na área, abdicando do 
lesionado André Almeida.

Os encarnados conseguiram, nesses ins-
tantes, intensificar a pressão, mas também 
se expuseram aos contra-golpes de um 
coeso F. C. Porto, num confronto de forças 
emocionante, mas sem efeitos práticos para 
alterar o 3-2 que se arrastou até ao final.

JN/MS
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I Liga

F. C. Porto vence Benfica e reduz distância para a liderança
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O Boavista venceu na passada sexta-feira 
(7) à noite o Paços de Ferreira, no estádio 
Capital do Móvel, por 1-0, em encontro 
de abertura da 20.ª jornada da Liga.

O único golo do encontro foi apontado 

aos 35 minutos pelo central Ricardo Cos-
ta, de 38 anos, que se estreou a marcar 
pelas panteras.

Com este desfecho, o Boavista mante-
ve o oitavo posto, com 28 pontos.

JN/MS

Boavista abre 20.ª jornada com 
vitória em Paços de Ferreira
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O Sporting assumiu, no passado domingo 
(9), o terceiro lugar da Liga, ao receber e 
vencer (2-1) o Portimonense na 20.ª jor-
nada da Liga, beneficiando de um golo na 
própria baliza de Jadson.

Os leões capitalizam o empate do 
Sporting de Braga com o Gil Vicen-
te (2-2), somando agora 35 pontos, 

mais um do que os bracarenses, quartos. 
Já o Portimonense, que soma o oitavo jogo 
consecutivo sem vencer, permanece em 
penúltimo, com 14.

Para conquistar estes três pontos, os co-
mandados de Silas tiveram de suar, já que 
Jackson Martínez colocou o Portimonense 
a vencer, aos 26 minutos. Mathieu, aos 31, 
empatou o encontro, tendo o nó sido de-
satado por Jadson, na baliza errada, aos 72.

Depois do ruído fora do estádio de Alva-

lade hora e meia antes do início do encon-
tro, onde cerca de dois mil adeptos pedi-
ram a demissão de Frederico Varandas, o 
pontapé de saída coube ao Portimonense.

Os leões iniciaram o jogo em 3-4-3, com 
o central Mathieu e o atacante Luciano 
Vietto de regresso ao ‘onze’. O esquema 
viria a ser alterado na segunda parte, já 
que não teve o efeito esperado, nomeada-
mente no capítulo atacante.

Com um início de jogo morno, o Spor-
ting deu um sinal de perigo aos três mi-
nutos, com um remate de Battaglia para 
defesa de Shuichi Gonda.

Mas foi o Portimonense a adiantar-se no 
marcador, aos 26 minutos, por intermédio 
de Jackson Martínez que tirou um adver-
sário de frente e, com um remate em jeito, 
fez a bola bater no poste esquerdo e entrar 
na baliza de Luís Maximiano.

Os comandados de Silas não baixaram os 
braços, mantiveram a posse de bola e, aos 
31 minutos, Mathieu, de livre direto des-
caído sobre a esquerda a castigar falta de 
Pedro Sá sobre Vietto, recolocou a igualda-
de no marcador com um remate a cerca de 
25 metros da baliza do Portimonense.

Na segunda parte, o Sporting colocou 
em campo Jovane Cabral, que rendeu Luís 
Neto, tendo os leões regressado ao 4-3-3, 
num sinal claro de que o treinador Silas 
não estava satisfeito com o rendimento da 
equipa nos primeiros 45 minutos.

As primeiras assobiadelas surgiram 
aquando da substituição de Rafael Cama-
cho, com uma exibição pobre, pelo equa-
toriano Gonzalo Plata, aos 60 minutos.

O Sporting passou a jogar em ataque or-
ganizado, com preponderância na posse 
de bola. O Portimonense, mais retraído, 

em contra-ataque. Uma situação dificul-
tada com a subida do bloco da formação 
de Alvalade, que obrigava os algarvios a 
terem de correr muito até conseguir che-
gar à baliza dos ‘leões’.

Aos 66 minutos, por muito pouco que 
Luciano Vietto não fez o segundo. Entrou 
na área, pelo corredor central, mas Shui-
chi Gonda fez a mancha e evitou o golo, o 
que não conseguiu, aos 72, traído por Jad-
son, que tentava impedir que a bola che-
gasse a Sporar.

A partir daí, o Sporting agigantou-se 
e podia ter aumentado a vantagem, mas 
Gonzalo Plata, aos 82 minutos, Vietto, aos 
85, Sporar, aos 86, Ristovki, aos 88 e Wen-
del, aos 89, não tiveram a frieza necessária 
para fazer o golo.

JN/MS
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Sporting vence Portimonense e sobe ao terceiro lugar

O Gil Vicente acabou, no passado sá-
bado (8), ao oitavo jogo, com a série 
100% vitoriosa do Sporting de Braga 
sob o comando de Rúben Amorim, ao 
conseguir arrancar um empate (2-2) na 
pedreira na 20.ª jornada da Liga.

Um bis do estreante brasileiro Vítor 
Carvalho, que marcou aos 65 e 85 
minutos, anulou os tentos de Ricar-

do Horta, aos 12, e Ricardo Esgaio, aos 22, 
num embate em que os bracarenses joga-
ram reduzidos a 10 desde os 41, por expul-
são de Bruno Viana.

Na classificação, o Sporting de Braga pas-
sou a contar 34 pontos e perdeu o terceiro lu-
gar para o Sporting, enquanto o conjunto de 
Vítor Oliveira manteve o 12.º posto, com 23.

JN/MS

Braga deixa fugir vantagem de dois 
golos e empata com Gil Vicente
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O Rio Ave ascendeu, no passado do-
mingo (9), ao quinto lugar da Liga, ul-
trapassando o Famalicão, ao golear 
por 4-0 no reduto do lanterna-vermelha 
Desportivo das Aves, em encontro da 
20.ª jornada.

Taremi, aos 21 minutos, de grande pe-
nalidade, Bruno Morais, aos 48, na 
própria baliza, Tarantini, aos 76, e 

Diego Lopes, aos 90+2, de penálti, selaram 
o triunfo do “onze” de Carlos Carvalhal, 
que somou a quarta vitória nas últimas 
cinco rondas.

Na classificação, o conjunto de Vila do 
Conde passou a contar 32 pontos, a dois do 
Sporting de Braga, quarto, e três do Sporting, 
terceiro, enquanto o Desportivo das Aves 
manteve-se com 12, no 18.º e último lugar.

JN/MS

Jogos na TV

14	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

I LIGA V. SETÚBAL GIL VICENTE 3:30 PM SPORT TV 1

INGLATERRA WOLVERHAMPTON LEICESTER 3:00 PM DAZN

ESPANHA VALENCIA ATLÉTICO MADRID 3:00 PM beIN SPORTS

ALEMANHA BORUSSIA DORTMUND EINT. FRANKFURT 2:30 PM SPORTSNET

FRANÇA MONACO MONTPELLIER 2:45 PM beIN SPORTS

15	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

PORTIMONENSE MOREIRENSE 10:30 AM SPORT TV 1

SANTA CLARA TONDELA 10:30 AM SPORT TV 5

BENFICA BRAGA 13:00 PM BENFICA TV

RIO AVE SPORTING 3:30 PM SPORT TV 1

BARCELONA GETAFE 10:00 AM beIN SPORTS

VILLARREAL LEVANTE 12:30 PM beIN SPORTS

GRANADA REAL VALLADOLID 3:00 PM beIN SPORTS

ITÁLIA ATALANTA ROMA 2:45 PM DAZN, TLN

FRANÇA BORDEAUX DIJON 2:00 PM beIN SPORTS

16	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

MARÍTIMO PAÇOS DE FERREIRA 10:00 AM SPORT TV 4

BOAVISTA BELENENSES 10:00 AM SPORT TV 5

V. GUIMARÃES PORTO 12:30 PM SPORT TV 1

FAMALICÃO DESP. AVES 3:00 PM SPORT TV 2

ASTON VILLA TOTTENHAM 9:00 AM DAZN

ARSENAL NEWCASTLE 11:30 AM DAZN

SEVILLA ESPANYOL 6:00 AM beiN SPORTS

LEGANÉS REAL BETIS 8:00 AM beiN SPORTS

EIBAR REAL SOCIEDAD 10:00 AM beIN SPORTS

JUVENTUS BRESCIA 9:00 AM DAZN, TLN

SASSUOLO PARMA 9:00 AM DAZN

CAGLIARI NAPOLI 12:00 PM DAZN, TLN

LAZIO INTER 2:45 PM DAZN, TLN

ALEMANHA KÖLN BAYERN MUN. 9:30 AM SPORTSNET

LYON STRASBOURG 9:00 AM beIN SPORTS

LILLE OLYMP. MARSEILLE 3:00 PM beIN SPORTS

17	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

INGLATERRA CHELSEA MANCHESTER UNITED 3:00 PM DAZN

18	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

BORUSSIA DORTMUND PSG 3:00 PM DAZN

ATLÉTICO MADRID LIVERPOOL 3:00 PM DAZN

19	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

ATALANTA VALENCIA 3:00 PM DAZN

TOTTENHAM RB LEIPZIG 3:00 PM DAZN

19	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

SHAKHTAR DONETSK BENFICA 12:55 PM DAZN

SPORTING ISTANBUL BASAKSEHIR 12:55 PM DAZN

BAYER LEVERKUSEN PORTO 3:00 PM DAZN

RANGERS BRAGA 3:00 PM DAZN

I LIGA

I LIGA

ESPANHA

LIGA DOS 
CAMPEÕES

LIGA EUROPA

LIGA DOS 
CAMPEÕES

INGLATERRA

ESPANHA

ITÁLIA

FRANÇA

C
ré

di
to

s:
 D

R

O Vitória de Guimarães conseguiu, no 
passado sábado (8), a maior goleada 
em jogos fora de casa para a Liga, ao 
impor-se no estádio do Famalicão por 
7-0, num jogo da 20.ª jornada que do-
minou totalmente.

Os vimaranenses superaram as go-
leadas por 5-0 conseguidas nos 
redutos do Atlético (1962/63) e 

do Varzim (1968/69), numa partida em 
que marcaram dois golos nos 15 primei-
ros minutos, por Bruno Duarte (cinco) 
e João Carlos Teixeira (14), ficou em su-
perioridade numérica após expulsão de 
Anderson (26), e chegou a números his-
tóricos com tentos de Marcus Edwards 
(49 e 79), Pepê (52), de novo João Carlos 
Teixeira (54) e Davidson (67).

Num jogo em que se apresentou maio-
ritariamente com segundas opções, na 
antecâmara da segunda mão da meia-fi-
nal da Taça de Portugal, com o Benfica, 
na terça-feira (11), o Famalicão tornou-
-se a pior defesa do campeonato, com 36 
golos sofridos, e manteve os 32 pontos, 
tendo sido ultrapassado na quinta posi-
ção pelo Rio Ave, enquanto o Vitória as-
cendeu ao sétimo posto, com 28.

O médio Gustavo Assunção foi o úni-
co elemento que se manteve no onze do 
Famalicão, face ao embate da primei-
ra mão da prova rainha, com o Benfi-
ca (derrota por 3-2), ao passo que os 
vitorianos surgiram com um trio ata-
cante diferente, composto por Marcus 
Edwards, Ola John e Bruno Duarte, 
avançado que inaugurou o marcador 
com um desvio subtil na pequena área, 
após passe de André André.

A equipa treinada por João Pedro Sou-
sa quis reagir ao golo sofrido, mas, na 
hora de subir no terreno, deixou mui-

to espaço entre a defesa e os elementos 
ofensivos, situação que o opositor apro-
veitou para continuar a criar perigo e 
dilatar a vantagem: após perda de bola 
de Ofori, João Carlos Teixeira atirou 
para o fundo das redes, com um disparo 
rasteiro e cruzado, ainda fora da área.

Depois de André André ter falhado 
o terceiro golo vitoriano aos minutos 
16 e 23, a equipa treinada por Ivo Viei-
ra viu-se ainda mais confortável no 
jogo quando o famalicense Anderson 
foi expulso após pisar Florent no meio-
-campo, o que o árbitro Fábio Veríssimo 
considerou passível de cartão vermelho 
após a consulta do videoárbitro (VAR).

Em inferioridade numérica, os anfi-
triões recuaram no terreno, mas a baliza à 
guarda de Defendi continuou sob ameaça 
até ao intervalo, por João Carlos Teixeira, 
num remate por cima, aos 32 minutos, e 
de Marcus Edwards, à trave, aos 39.

O treinador João Pedro Sousa trocou 
Gustavo Assunção por Racic no meio-
-campo famalicense após o intervalo 
e Ofori foi o autor do primeiro remate 
perigoso para os da casa, ao minuto 46, 
mas o Vitória respondeu com três golos 
em menos de 10 minutos.

O inglês Marcus Edwards apontou o 
3-0, com um remate que embateu em 
Racic, Pepê alargou a vantagem pouco 
depois, num disparo que ressaltou num 
adversário e na trave antes de tocar as 
redes, e João Carlos Teixeira ‘bisou’ num 
lance em que contornou Defendi, antes 
de encostar para o fundo das redes.

O resultado foi fechado por Davidson, 
com um remate rasteiro e cruzado no 
interior da área, e por Edwards, que se 
isolou e contornou o guardião adversá-
rio, antes de bisar.

JN/MS

Vitória alcança em Famalicão a 
maior goleada fora de casa na Liga
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Rio Ave sobe ao quinto lugar 
da I Liga com goleada nas Aves
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SÁBADO, 28 DE MARÇO
LiUNA LOCAL 183, GERRY GALLAGHER HALL
1263 WILSON AVE, NORTH YORK

GRUPO DE BOMBOS, ZÉS PEREIRAS 
E RANCHO FOLCLÓRICOS

CALDO VERDE
BACALHAU A NARCIZA 
COM BATATA E SALADA 
BIFINHOS COM ARROZ E VEGETAIS

ADULTOS 70 | CRIANÇAS 30

INFORMAÇÕES E RESERVAS
FERNANDO RIO 416-522-336
MANUEL CARVALHO 416-319-4967
GILDA CARDOSO 416-826-7737

ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS PARA 
O GRECANE

O GRUPO TEM COMO 
OBJECTIVO PRINCIPAL 
CONCLUIR AS OBRAS DA 
FUTURA SEDE ASSOCIATIVAFE
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O Benfica garantiu, esta terça-feira 
(11), a 37.ª presença na final da Taça 
de Portugal, após o empate (1-1) no 
terreno do Famalicão num jogo da 
segunda mão das meias-finais que os 
minhotos dominaram.

Depois de Pizzi ter marcado aos 24 
minutos, no primeiro remate das 
águias enquadrado com a baliza, o 

conjunto famalicense empurrou o adver-
sário para a sua área e criou várias ocasiões 
para marcar, mas só conseguiu um golo, 
por Toni Martínez, aos 78, insuficiente 
para anular a vantagem de 3-2 conseguida 
pelos encarnados na primeira mão.

Depois das 10 alterações operadas pelo 
treinador João Pedro Sousa na goleada 
sofrida ante o Vitória de Guimarães (7-
0), para a Liga, no passado sábado (8), o 
Famalicão reapareceu nesta partida com 
o mesmo onze da primeira mão e iniciou 
o desafio com muita intensidade, tendo 
procurado superar as águias nos duelos 
e na velocidade para levar perigo à baliza 
de Vlachodimos.

O ligeiro ascendente dos minhotos nos 
20 primeiros minutos traduziu-se num 
remate de Pedro Gonçalves, por cima, 
ao minuto 18, e num lance em que Rúben 
Dias evitou um possível golo de Toni Mar-
tínez, com um corte de carrinho, aos 22.

O Benfica, que apresentou Tomás Ta-
vares, Florentino e Cervi como novida-
des entre os titulares, quis, nesse perío-
do, baixar o ritmo quando tinha a bola e 
explorar sobretudo o envolvimento de 
Grimaldo, de Cervi e até de Rafa no lado 
esquerdo do ataque.

O golo que adiantou no marcador o 
conjunto treinado por Bruno Lage sur-
giu precisamente por essa faixa, com 
Carlos Vinicius, após perda de bola de 

Riccieli, a colocar a bola em Cervi, que 
na cara de Vaná tocou de calcanhar para 
Pizzi marcar o seu 22.º golo em jogos 
oficiais nesta época.

Vinícius esteve perto de novo golo 
encarnado em dois lances ao minuto 
27, mas os anfitriões reagiram e avan-
çaram em busca do empate, que lhes foi 
negado por Vlachodimos, após remates 
de Toni Martínez, aos 34 minutos, e de 
Diogo Gonçalves, aos 39.

Em cima do minuto 45, o Famalicão 
ainda festejou o golo, num remate de 
Patrick William após o guardião grego 
das águias ter socado a bola, mas o lan-
ce foi anulado, depois de o videoárbitro 
ter detetado um fora de jogo de Gustavo 
Assunção por 31 centímetros.

Os minhotos regressaram dos balneá-
rios ainda mais dominadores e aproveita-
ram o espaço concedido pelo Benfica junto 
à grande área, no corredor central, para 
ameaçarem a baliza em remates de Diogo 
Gonçalves, Toni Martínez e Racic, entre os 
minutos 48 e 51.

Perante um adversário incapaz de 
contra-atacar com regularidade, o Fa-
malicão ameaçou o empate num cabe-
ceamento ao lado de Toni Martínez, aos 
65 minutos, e repôs mesmo a igualdade 
aos 78, quando o avançado espanhol 
‘emendou’ ao primeiro poste um cru-
zamento de Diogo Gonçalves e fez o seu 
11.º golo na época.

Os pupilos de João Pedro Sousa con-
tinuaram instalados no meio-cam-
po contrário até ao apito final, mas o 
Benfica aguentou a pressão e vai tentar 
vencer a prova pela 27.ª vez na final 
agendada para 24 de maio, no Estádio 
Nacional, em Oeiras, com o F. C. Porto.

JN/MS

Benfica segura 37.ª final 
após sofrer em Famalicão

Após um empate em Viseu, FC Porto 
agarrou o último bilhete para a final da 
Taça de Portugal com um triunfo por 3-0 
frente ao Académico.

Os dragões garantiram a 17.ª presen-
ça no Jamor, a segunda de forma 
consecutiva. Têm à espera o Benfi-

ca, rival que não defrontam na final desde 
2004. Há 16 anos, portanto.

Esqueçamos a analepse e voltemos ao 
Dragão.

Na ressaca do Clássico, Conceição man-
teve quatro jogadores na equipa inicial: 
Corona, Díaz, Uribe e Alex Telles. A última 
paragem antes do Jamor prometia Nakaji-
ma e Zé Luís junto ao colombiano e ao me-
xicano, resistentes de sábado (9).

Porém, o FC Porto apenas entusiasmou a 
espaços na primeira parte. Após um punha-
do de ameaças, Mathaus colocou as mãos 
nas costas de Zé Luís e Manuel Oliveira api-
tou grande penalidade (19m). Alex Telles 
bateu Ricardo Fernandes e desequilibrou 
a eliminatória a favor dos azuis e brancos.

O penálti não foi um golpe assim tão rude 
na estratégia de Rui Borges. Os viseenses 
apresentaram a mesma equipa da primeira 
mão e voltaram a ter em João Mário o seu 
elemento mais perigoso. Enquanto o FC 
Porto se imaginou refastelado em primeira-
-classe com todas as mordomias a que tem 
direito, o internacional guineense assustou 
quando fugiu a Mbemba e Diogo Leite e ten-
tou servir Patric, valendo Manafá.

Aqui e ali os azuis e brancos ensaiaram 
jogadas ao primeiro toque. Tiveram um 
futebol mais associativo fruto da presença 
de Corona e Nakajima perto de Zé Luís. O 
nipónico, por exemplo acertou nas malhas 
laterais à meia-hora de jogo.

Depois do maior (e único) sobressalto, o 
FC Porto limitou-se a esbanjar oportuni-
dades. Ricardo Fernandes e Mathaus im-
pediram Zé Luís de fazer o que tinha feito 
na primeira mão, ou seja, marcar. Por sua 
vez, Rui Silva impediu o desvio de Díaz 

após cruzamento de Manafá.
Após um arranque de segunda parte com 

pouco interesse, os dragões arrancaram 
para 10 minutos de asfixia completa. Numa 
saída em contra-ataque, Díaz fez tudo bem 
– limpou dois adversários -, mas errou na 
finalização(59m). Corona foi pelo mesmo 
caminho e perdeu o mano a mano com o 
guarda-redes Ricardo Fernandes (63m).

Na catadupa de oportunidades, acabou 
por ser Zé Luís a desviar um cruzamento 
de Alex Telles para o fundo da baliza vi-
seense. Após recurso ao VAR, o lance foi 
validado e o dragão pôs-se confortável, 
recostou o banco e começou a pensar no 
que vai fazer quando chegar ao destino.

Sérgio Oliveira rendeu Uribe, tocado, e 
ainda foi a tempo de fazer o 3-0. Outra vez 
o VAR em ação: Diogo Leite desviou o can-
to de Alex Telles e o médio empurrou para 
a baliza deserta (73m). 

O resultado não esconde (nem o pode 
fazer) a boa réplica deixada pelo Académi-
co de Viseu.

Destino: Jamor. O FC Porto tem chegada 
prevista para 24 de maio e lá irá reencon-
trar o Benfica pela décima vez.

MF/MS

FC Porto-Académico de Viseu, 3-0
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A FIFA vai criar um fundo de 14,6 milhões 
de euros, que dará, a partir de julho, apoio 
financeiro a futebolistas com salários em 
dívida, informou, esta terça-feira (11), o or-
ganismo máximo do futebol mundial.

A criação do fundo, financiado exclu-
sivamente pela FIFA, resulta de um 
acordo estabelecido entre a Federa-

ção Internacional de Futebol e a Fifpro, o 
sindicato internacional de jogadores.

Relatórios recentes, entre os quais da Fi-
fpro, “atestam a profusão de casos de salá-
rios em dívida, um pouco por todo o mun-
do”, indicou a FIFA, acrescentando que o 

fundo não cobrirá tudo, mas será uma “im-
portante rede de segurança”.

“Este acordo e o nosso compromisso 
de ajudar futebolistas em dificuldade, de-
monstra a maneira como entendemos o 
nosso papel de instância dirigente do fute-
bol mundial”, disse Gianni Infantino, pre-
sidente da FIFA, em comunicado.

Nos últimos cinco anos, “mais de 50 
clubes em 20 países fecharam as portas, 
deixando centenas de futebolistas em di-
ficuldade”, revelou ainda o presidente da 
Fifpro, Philippe Piat.

JN/MS

O internacional português Renato 
Sanches marcou o segundo golo do 
Lille na vitória por 2-0 em Angers, em 
jogo que abriu a 24.ª jornada da I Liga 
francesa.

O Lille adiantou-se no marcador 
aos 14 minutos, pelo avançado 
nigeriano Victor Osimhen, mas 

só confirmou o triunfo mais perto do fi-
nal da partida, aos 75 minutos, numa in-
cursão de Renato Sanches à área do An-
gers concluída com um remate rasteiro a 
‘fuzilar’ o guarda-redes Butelle.

Pelo Lille, além de Renato Sanches, 

alinharam o internacional português 
José Fonte, que capitaneou a equipa ao 
longo dos 90 minutos, e o médio Xeka, 
lançado em campo aos 73 minutos a 
render Jonathan Ikone, enquanto o cen-
tral Tiago Djaló, internacional sub-21 
português, não chegou a sair do banco.

O Lille segue em quarto lugar com 40 
pontos, menos um que o Rennes, que é 
terceiro, numa tabela liderada pelo Pa-
ris Saint-Germain com 61, seguido do 
Marselha, treinado pelo português An-
dré Villas-Boas, com 49.

JN/MS

FIFA cria fundo de 14,6 milhões de euros 
para salários em dívida a futebolistas

Renato Sanches 
marca no triunfo do Lille
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A rádio espanhola Cadena Ser avançou, 
esta terça-feira (11), que o guarda-redes 
do F. C. Porto Iker Casillas vai ser can-
didato à presidência da Real Federação 
Espanhola de Futebol, confirmando, as-
sim, um rumor que havia surgido em de-
zembro do ano passado.

Casillas já terá informado, aliás, o 
Conselho Superior do Desporto do 
país vizinho da intenção de ser ri-

val de Luis Rubiales no ato eleitoral deste 
ano e que o campeão do Mundo (2010) e 
bicampeão europeu (2008 e 2012) pela La 
Roja já está a reunir apoios junto dos ex-

-companheiros de seleção.
Depois de uma carreira recheada de su-

cesso no Real Madrid, Casillas rumou ao F. 
C. Porto em 2015/16, tendo conquistado 
um campeonato nacional (2017/18) e uma 
Supertaça Cândido de Oliveira (2018).

Casillas viu a carreira interrompida no 
dia 1 de maio do ano passado, quando so-
freu um enfarte agudo do miocárdio du-
rante um treino dos dragões e, até agora, 
nunca anunciou o adeus oficial aos relva-
dos, continuando a treinar no centro de 
estágio dos azuis e brancos.

JN/MS

O avançado internacional português con-
tribuiu com um golo para o triunfo caseiro 
do Eintrahct Frankfurt sobre o Augsburgo, 
por 5-0, no jogo que abriu a 21.ª jornada da 
Liga alemã de futebol.

André Silva foi titular no conjunto de 
Frankfurt e anotou o terceiro ten-
to da equipa, aos 55 minutos, com 

um cabeceamento certeiro no interior 
da área, após cruzamento do sérvio Filip 
Kostic, que foi a grande figura da partida, 
com dois golos e duas assistências.

O norte-americano Timothy Chandler 
já tinha dado vantagem ao Eintracht, com 
um “bis”, aos 37 e 48 minutos, enquanto 
Kostic fechou a mão-cheia, aos 89 e 90. 
Neste último lance, o sérvio acabou por 
“roubar” o golo a Gonçalo Paciência, que 
tinha substituído André Silva, aos 84.

Com esta vitória, a terceira nos últimos 
quatro jogos na Bundesliga, o Eintracht 
Frankfurt subiu ao nono lugar, com 28 
pontos, e ultrapassou o Augsburgo, que é 
12.º, com 26.

JN/MS

Espanhóis garantem que Casillas 
será candidato à Federação

André Silva marca 
na goleada do Eintracht Frankfurt
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O Sporting assumiu, no passado do-
mingo (9), a liderança da fase regular 
do campeonato nacional de futsal, 
ao impor-se no dérbi lisboeta com o 
Benfica, por 2-0, na 17.ª jornada, dis-
putada no Pavilhão João Rocha.

O triunfo leonino foi construído com 
uma demonstração de grande efi-
cácia no primeiro tempo, graças 

aos golos de Taynan e Pauleta, à qual se 
aliou uma prova de inteligência e de coe-
são na gestão da vantagem na segunda 
parte, mesmo perante a aposta final do 
Benfica, na estratégia de 5x4, incapaz, 
ainda assim, de produzir um golo.

A equipa de Joel Rocha até se mostrou 
assertiva nos minutos iniciais do jogo, com 
mais facilidade a ligar o ataque, enquanto 
o conjunto orientado por Nuno Dias reagia 
sobretudo em transições rápidas.

O pragmatismo do Sporting ficou evi-
dente ao adiantar-se na primeira grande 
oportunidade: Taynan, aos 7 minutos, 

assinou o 1-0, num remate forte de pé 
esquerdo, com a bola a entrar ao ângulo 
superior direito da baliza de André Sousa.

O golo mudou a face do desafio. O Ben-
fica acusou o golpe e logo de seguida seria 
novamente penalizado, com Pauleta, aos 
9, a encostar para o segundo golo do Spor-
ting, após assistência de Léo, que ganhou 
um ressalto à defesa do Benfica e conquis-
tou o espaço para a situação de finalização.

Os dois golos de vantagem tornaram-
-se um fosso demasiado grande para 
os encarnados, face à sua ineficácia. O 
Sporting controlou a reação do rival, que 
desperdiçou algumas chances soberanas 
para reduzir, nomeadamente, por Fer-
nandinho, e até chegou a ameaçar dila-
tar a vantagem, mas o resultado já não 
sofreu alterações até ao intervalo.

Para o segundo tempo, a equipa de Al-
valade entrou mais confiante e voltou a 
causar perigo junto da baliza de André 
Sousa, que evitou males maiores para o 
campeão nacional.

O Benfica demorou a reencontrar-se 
na quadra e, nesse tempo, perdeu a ca-
pacidade de criar perigo que mostrara 
na primeira parte. Com um jogo mais 
desconexo, Gonçalo só teve de se aplicar 
verdadeiramente aos 27 minutos, quando 
negou o golo a Fernando Drasler e Tiago 
Brito por duas vezes na mesma jogada.

O Sporting controlava e só por falta de 
pontaria - e a inspiração de André Sousa 
na baliza ‘encarnada’ - não aumentou a 
vantagem. Com a adoção do 5x4 pelo Ben-
fica nos derradeiros cinco minutos, a pres-
são sobre a baliza ‘leonina’ intensificou-
-se, mas sobressaiu então a maturidade e 
experiência dos anfitriões para guardar a 
vitória e roubar o primeiro lugar ao rival.

JN/MS

Sporting vence dérbi e ultrapassa 
o Benfica na liderança do Nacional
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O Benfica entrou, no passado domingo 
(9), da melhor forma na Taça EHF de an-
debol, ao vencer por 33-24 na visita aos 
dinamarqueses do Bjerringbro-Silke-
borg, em jogo da primeira jornada do 
grupo A da prova.

Depois de não terem marcado qual-
quer golo nos primeiros cinco minu-
tos, os encarnados recuperaram da 

desvantagem inicial e colocaram-se pela 
primeira vez na frente à passagem dos 17 
minutos, quando Paulo Moreno fez o 9-8.

A partir desse momento, as águias não 
largaram a dianteira do marcador e che-
garam ao intervalo a vencer por 14-11, 
sendo que o segundo tempo serviu, essen-
cialmente, para que dilatassem os núme-

ros de um triunfo que nunca esteve ver-
dadeiramente ameaçado e que terminou 
com uma diferença de nove golos.

No Benfica, o sérvio Petar Djordjic foi o 
mais eficaz em termos ofensivos (11 golos), 
bem secundado por Belone Moreira (seis) 
e Pedro Marques (cinco), enquanto Johan 
Hansen foi o melhor marcador do conjun-
to dinamarquês (11).

O triunfo na Dinamarca coloca o Ben-
fica no primeiro lugar do grupo A, com 
dois pontos, os mesmos dos alemães do 
MT Melsungen, que bateram por 26-21 os 
polacos do KPR Gwardia Opole.

Na segunda jornada, o Benfica recebe o 
MT Melsungen, no pavilhão do Estádio da 
Luz, a 15 de fevereiro.

JN/MS

Benfica arranca fase de grupos da 
Taça EHF com vitória na Dinamarca

Happy
Family day

Joe & Andrew Amorim
590 Keele Street
 (Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893

3737 Rutherford Road 
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

4314 a 20 de fevereiro de 2020www.mileniostadium.com MILÉNIO | DESPORTO



A seleção portuguesa de voleibol vai 
disputar a qualificação para o Euro-
peu 2021 com Bielorrússia, Noruega 
e Hungria. Hugo Silva, selecionador 
luso, acredita que a equipa das quinas 
“pode surpreender”.

“O nosso objetivo é muito claro. Que-
remos marcar presença pela segun-
da vez consecutiva na fase final de 

um Campeonato da Europa e vamos fazer 
tudo para que isso aconteça”, afirmou 
Hugo Silva aos canais de comunicação da 
Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

A fase de qualificação para o Europeu 
2021 decorrerá no sistema “casa e fora”, 
com jogos de agosto a setembro, e Portu-
gal ficou inserido no grupo G, (segundo a 
aplicação do sistema de serpentina com 
base na posição no ranking), com as se-
leções da Bielorrússia, Noruega e Hungria.

“Já sabíamos que não há torneios fá-
ceis e a prova disso são as equipas que nos 
saíram nesta fase de qualificação para o 
Europeu 2021”, defendeu Hugo Silva, que 
considerou a Bielorrússia, que foi cabeça 
de série no sorteio, “a seleção mais forte”.

Portugal ocupa a 20.ª posição do ran-
king da Confederação Europeia de Volei-
bol (CEV) e a Bielorrússia o 19.º lugar, e 

foi por esta razão que foi cabeça de série.
“Depois, temos a Noruega e a Hun-

gria, equipas emergentes, que têm vindo 
a crescer nos últimos anos e que podem 
sempre surpreender e, de alguma forma, 
dificultar aquela que é a nossa tarefa”, 
acrescentou o selecionador nacional.

Antes da fase de qualificação, Portu-
gal vai disputar a Liga de Ouro Europeia 
(maio e junho) e a Challenger Cup (24 a 
28 de junho, em Gondomar), competi-
ção de acesso à Liga das Nações de 2021.

“Vamos lutar pela vitória nessas com-
petições. Obviamente, estamos conscien-
tes das dificuldades que vamos enfren-
tar, pois temos uma Golden League [Liga 
de Ouro] em que temos de tentar chegar 
a uma final. Na Challenger Cup, vamos 
tentar repetir o feito que conseguimos na 
primeira edição da competição, em 2018, 
e que nos permitiu disputar a Liga das Na-
ções no ano seguinte”, disse Hugo Silva.

Apuram-se para a fase final do Euro-
peu 2021 os vencedores dos sete grupos 
de qualificação e os cinco melhores se-
gundos, que se irão juntar às oito seleções 
já apuradas - Sérvia, Eslovénia, França, 
Rússia, Itália, Ucrânia, Alemanha e Bél-
gica - e ao quarteto organizador.

JN/MS

Portugal já conhece os adversários 
da fase de qualificação do Euro 2021
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O suíço Roger Federer e o espanhol Ra-
fael Nadal disputaram na passada sexta-
-feira (7), o jogo solidário “The Match in 
Africa”, que juntou mais de 51 mil pes-
soas no estádio da Cidade do Cabo, um 
recorde num jogo de ténis, e amealhou 
mais de três milhões de euros para a 
educação de crianças africanas.

A longa amizade que une Federer e 
Nadal ultrapassa qualquer rivalidade 
que possa haver quando estão em la-

dos oposto do campo na luta por mais um 
troféu para os já extensos palmarés. Mas 
há momentos em que mesmo estando em 
lados diferentes da rede, ambos se alinham 
por um mesmo propósito: angariar dinhei-
ro para uma causa nobre.

Na passada sexta-feira (7), no estádio 
da Cidade do Cabo assistiu-se a mais um 
momento especial protagonizado por es-
tas duas lendas vivas da modalidade. O 
relvado de futebol transformou-se num 
court de ténis para ser palco de uma par-
tida solidária entre o suíço e o espanhol, 
na qual foram amealhados qualquer coisa 
como 3,5 milhões de dólares (cerca de 3,2 
milhões de euros) para apoiar a educação 
das crianças em África.

“The Match in Africa” (O Jogo em Áfri-
ca), assim é denominado o evento pro-
movido pela Fundação Roger Federer, vai 
na sexta edição, mas realizou-se pela pri-
meira vez no continente africano. E ficará 
para a história como o que teve maior as-
sistência: 51954 espectadores, um recorde 
absoluto num embate de ténis.

Para além do encontro entre as duas 
estrelas maiores da modalidade, o evento 
teve momentos musicais e acrobáticos, e 
contou com as presenças do empresário 
norte-americano Bill Gates e do come-
diante e apresentador sul-africano Trevor 
Noah, que disputaram um encontro de pa-
res com os dois jogadores.

Num momento de grande descontração 
e muita diversão, Gates e Federer repeti-
ram a dupla de outras edições e bateram a 
do anfitrião Noah e de Nadal, por 6-3.

No entanto, os mais de 50 mil especta-
dores aguardavam mesmo era a possibili-
dade de assistirem à partida “mais a sério” 
entre as duas estrelas, que não desiludi-
ram. Embora o resultado seja o menos im-
portante, o suíço fez jus às raízes africanas 
(a mãe é da África do Sul) e derrotou o es-
panhol por 6-4, 3-6 e 6-3.

JN/MS

Jogo solidário entre Federer 
e Nadal rende 3,5 milhões de euros 
para crianças em África
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All good things must come to an end, and 
that includes the longest winning streak 
in Toronto Raptors franchise history. Af-
ter 15 straight wins, the Raptors (finally) 
lost, 101-91 to the Nets in Brooklyn on 
Wednesday (12) night. Prior to the loss in 
Brooklyn, the defending champion Rap-
tors hadn’t dropped a game since Janu-
ary 12; a complete calendar month. They 
had also won 10 road games in a row. 

The winning streak was impressive as 
it was not only the longest in Raptors 
history, the Raptors became the first 

Canadian professional sports franchise to 
win 15 or more games in a row in any major 
American professional sports league (the 
NBA, NFL, NHL or MLB). During the steak 
Toronto was able to climb up to second in 
the Eastern Conference playoff picture - 
6.5 games behind the top-seeded Bucks 
and two games ahead of the third-seeded 
Celtics - heading into All-Star weekend.

The fact that the Raptors have been as 
good as they have so far this season is ex-
tremely impressive considering all the 
various injury issues that they have had to 

deal with, and the fact that the top player 
from their title team last season, reign-
ing Finals MVP Kawhi Leonard, signed 
with the Clippers in free agency and the 
organization didn’t replace him with any 
flashy, marquee names. Head coach Nick 
Nurse has been a big reason for the team’s 
success, as he continues to find ways to 
maximize the talent that he has to work 
with. Nurse has a very solid Coach of the 
Year case that was certainly strengthened 
during the streak. Pascal Siakam has also 
been central to success for the Raptors, 
as the reigning Most Improved Player has 
blossomed into an All-Star in Leonard’s 
absence. On the season he’s averaging 
23.7 points, 7.5 rebounds, 3.4 assists, and 1 
steal per game for Toronto. 

Though the Raptors didn’t necessarily 
want to head into the All-Star break fresh 
off of a loss, they will use the time away as 
a chance to refresh and reset for what they 
hope is another long playoff push. 

“You’ve been grinding since Septem-
ber, you need this time to kind of mental-
ly decompress, physically decompress.” 

Kyle Lowry said after the loss to the Nets. 
“Let guys go live their lives, and then we 
come back together and have a newfound 
excitement to see each other again. That’s 
the one thing about the break it gives you 
that time away from your brothers... Then 
when you get back together it’s kind of 
like ‘alright fellas, good to see you, let’s 

have some more fun.’” 
The Raptors may not have the same star 

power that they had last season, but they 
still have a ton of talent and championship 
experience, and as a result, they’ll be a 
team that no one wants to run into in the 
postseason.

CBS Sports/MS
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NBA
Raptors historic winning streak ends at 15 with 101-91 loss to the Nets
The Raptors went a full month without losing a game

Os destroços do helicóptero em que 
seguia o antigo basquetebolista Kobe 
Bryant não revelaram quaisquer in-
dícios de falha no motor, informou na 
passada sexta-feira (7) a organização 
norte-americana que investiga aci-
dentes de transportes.

A National Transportation Safety 
Board (NTSB) está a investigar o 
acidente que vitimou Kobe Bryant e 

outras oito pessoas, incluindo a possibili-
dade de ter sido o nevoeiro intenso a cau-
sar a queda do helicóptero. O relatório fi-
nal da investigação ao acidente demorará, 
pelo menos, um ano a ser divulgado.

O norte-americano Kobe Bryant, de 

41 anos, considerado um dos maiores 
jogadores de sempre da NBA, morreu a 
26 de janeiro, na sequência de um aci-
dente de helicóptero em Calabasas, que 
vitimou outras oito pessoas, entre elas a 
filha Gianna, de 13 anos.

Conhecido como ‘Black Mamba’ (co-
bra mamba negra), chegou à NBA aos 
17 anos e jogou durante 20 anos nos Los 
Angeles Lakers, tendo conquistado cinco 
títulos da NBA e duas medalhas de ouro 
olímpicos (Pequim2008 e Londres2012).

É um dos sete basquetebolistas que 
ultrapassaram a marca dos 30 mil pon-
tos na carreira.

JN/MS

Investigação descarta falha no motor 
do helicóptero de Kobe Bryant
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A russa Aleksandra Soldatova, medalha-
da em mundiais e europeus de ginástica 
rítmica, anunciou esta segunda-feira (10) 
uma pausa na carreira para tratar a buli-
mia, dias depois de a imprensa ter noti-
ciado uma alegada tentativa de suicídio.

“Sim, vou fazer uma pausa na minha 
carreira. O desporto profissional e a 
bulimia não são compatíveis, mais 

ainda em ano de Jogos Olímpicos, quando 
é precisa uma saúde de ferro”, afirmou Sol-
datova, de 21 anos, em declarações à agên-

cia noticiosa Tass.
A ginasta reconheceu que a “bulimia é uma 

doença terrível” e admitiu que só há dois anos 
falou desse problema aos seus treinadores.

“Só disse aos meus treinadores em 2018. 
Levei vários meses a admitir que realmen-
te precisava de ajuda”, afirmou.

Aleksandra Soldatova assumiu ainda que 
a lesão que sofreu em 2018 e que a afastou 
do Europeu de ginástica rítmica se deveu a 
debilidade física provocada pela bulimia.

JN/MS

Ginasta russa Aleksandra Soldatova 
faz pausa na carreira para tratar bulimia
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$10 from each ticket goes to support 

Sony Sound Stage
309 Horner Ave, Etobicoke

for tickets call
416-900-6692$35



Outdated misconceptions about working 
in the skilled trades and technology fields 
are a significant obstacle Ontario must 
overcome to address a serious labour 
shortage that is projected to worsen over 
the next decade.

Jobs in the trades and technologies sec-
tor offer high pay, good benefits, flex-
ibility, rewarding work, variety and 

unlimited opportunity.
We need to set the record straight about 

these positions so that they are viewed as 
a first option for those preparing to enter 
the workforce.

Over the past 30 years, Skills Ontario 
has developed a growing portfolio of pro-
grams and initiatives — such as hosting 
Canada’s largest skilled trades and tech-
nologies competition — to help students of 
all ages and backgrounds understand that 
they can find fulfilling career paths in the 
skilled trades and technologies.

We also provide them, their parents, 
and their educators information on in-
formative, skill-building programs and 
work-experience opportunities that can 
help them pursue these positions.

There continue to be misconceptions and in-
accurate generalizations about working in the 
skilled trades and technologies in some circles.

Among them:

Myth 1
The skilled trades are primarily for 

people who can’t make it into university 
or have limited education.

Reality: Careers in skilled trades and 
technology require critical thinking skills 
and a solid education. Most positions de-
mand a combination of hands-on work 
and specialty training, which may include 
post-secondary education and learning on 
the job through apprenticeships.

Myth 2
Jobs in the trades are dirty and physical-

ly demanding.
Reality: It’s true that many positions in 

the trades have some element of hands-on 
work, but technological innovations in re-
cent years have radically transformed how 
many tasks are performed, making them 
cleaner and less physically intensive.

Myth 3
Once you take up a trade, you’ll be stuck 

doing the same job the rest of your career.
Reality: There are abundant opportun-

ities to move up the ladder in the skilled 
trades and technology fields. Appren-
ticeship training, additional certification 
courses and other professional develop-

ment activities open the door to new 
responsibilities and career options. Many 
decide to start their own business and hire 
other tradespeople.

Myth 4
These jobs aren’t suited to women.
Reality: There are many opportunities 

for women in the skilled trades and tech-
nology fields, offering high pay, advance-
ment and challenging opportunities. Skills 
Ontario and its partners have been en-
couraging more young women to explore 
these positions through initiatives such as 
Young Women’s Career Exploration Events 
throughout the year, plus a Young Women’s 
Conference every year at the Skills Ontario 

Competition. We need to do more to intro-
duce these opportunities to girls and young 
women and facilitate them moving forward.

Myth 5
You can’t earn a good living in the 

trades.
Reality: Skilled professionals in Ontario 

make highly competitive salaries, includ-
ing opportunities to earn while learning 
through apprenticeships. Because there is 
a severe shortage of skilled trade and tech 
workers across the province, there are 
plenty of job opportunities in many sectors 
that pay very well!

DCN

The outlook for the Canadian construction 
industry is strong for the coming decade 
but labour demand will intensify over the 
short term as retirements increase, ac-
cording to BuildForce Canada’s recently 
released national labour market forecast.

BuildForce Canada released the 2020-
2029 Construction and Maintenance 
Looking Forward Feb. 10. The most 

significant growth is expected to take place 
between 2020 and 2021 and is anticipated 
to slow by the latter half of the decade.

“The highlight is that the country con-
tinues to be very busy,” said Bill Ferreira, 
the executive director of BuildForce Canada.

“The construction and maintenance in-
dustry right now are particularly stretched 
in Ontario and British Columbia, in part 
due to record levels of investment in both 
provinces in a variety of sectors — the 
utility sector, transportation and infra-
structure, LNG, pipelines and governments 
also building a number of hospitals.”

“The labour force is getting older and we 

are starting to see the baby boomers retir-
ing from the workforce and that is putting 
additional pressure on the construction 
and maintenance industry,” Ferreira said.

The report indicates employment in Can-
ada’s construction and maintenance indus-
try is anticipated to grow by 50,200 work-
ers by 2029, and with 257,000 construction 
workers expected to retire over the same 
period, 307,000 workers will need to be re-
cruited to keep up with demand.

“It’s more of a continuation of the de-
mands that we started to pick up on last 
year,” Ferreira explained. “There is a 
stacking of projects going on in British 
Columbia, there is a stacking of projects 
going on in Ontario and those are obvious-
ly driving construction demand.”

Activity in Ontario is expected to peak 
in 2020 with a second peak anticipated 
in 2026, the report indicates. There are 
several ICI projects in all five regions in 
the province including light rail transit 
projects, nuclear refurbishment projects, 
modernization of government buildings 

and hospital construction.
“When you look at the Ottawa mar-

ket, there are significant investments in 
modernizing public buildings such as Par-
liament Hill as well as a number of other 
government buildings and that is also 
happening in Toronto,” said Ferreira.

British Columbia remains the fastest 
growing market in the country in 2020 
and 2021 with public transportation pro-
jects, pipelines and related infrastructure 
and work on the LNG Canada project.

“All of that is coming together over the 
course of the outlook, but in particular some 
of those major projects are going to take place 
between now and 2023/2024 and that’s go-
ing to drive up employment by about 15 per 
cent or about 10,000 workers are going to be 
needed by 2021 just on the non-residential 
side,” Ferreira noted. “That is stretching the 
labour force when you factor in retirements 
that is creating a significant recruitment re-
quirement for the industry.”

The report recommends ongoing attention 
to recruitment and retention of employees.

“Mobility will be critical for the next 
little while, particularly to meet British 
Columbia’s labour force requirements, 
same in Ontario,” said Ferreira. “It may be 
necessary to pull workers from other prov-
inces, other markets where conditions 
may have softened and look at recruiting 
from new groups, groups that may have 

been traditionally underrepresented in the 
industry. There are opportunities there for 
the industry to do more to try and recruit 
from those groups. This would certainly go 
a long way to trying to address some of the 
labour force challenges that we are antici-
pating the industry is going to be facing 
over the next 10 years.”

In Atlantic Canada, most of the major 
projects, particularly in Newfoundland 
and Labrador, are starting to wind down.

“What we are seeing is a bit of an adjust-
ment back to the labour force as it was be-
fore some of those major projects, that glut 
of investment, that happened over the past 
five to seven years,” said Ferreira. “We’re 
seeing the labour force essentially readjust 
back to what it was before peak demand.”

In Nova Scotia, there are several on-
going projects that are going to sustain 
the labour force, particularly in the next 
couple of years.

“There are some additional investments 
in institutional buildings that is going to 
drive up employment over the next couple 
years and then we’re anticipating that it is 
going to be moderate growth and the same 
in New Brunswick,” said Ferreira. “We’re 
not seeing a lot of major projects. There is 
maintenance work that will be driving the 
non-residential sector.”

Don Wall, DCN

Industry Perspectives Op-Ed: 
Skills Ontario debunks old myths 
about working in skilled trades

Canadian construction labour 
demand to intensify in short term: 
BuildForce
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Uma amiga paulistana já me convidara 
várias vezes para ir conhecer a cidade 
de Santos. 

Tive, finalmente, o privilégio de ser 
guiada por ela - historiadora com en-
foque na imigração portuguesa para o 

Brasil -, e cuja família, de origem transmon-
tana, imigrou para esta cidade portuária no 
século XIX.  As nuvens negras a anunciar 
chuva não nos impediram de subir e descer 
a serra para chegar ao município da Ilha de 
São Vicente, a menos de 100 km da cidade 
de São Paulo, e que iria, posteriormente, 

transformar-se na cidade de Santos. 
Apesar de São Vicente ter sido a primeira 

vila fundada no Brasil em 1532 e de, nessa 
época, do porto se transportar a cana do 
açúcar para Portugal, só no século XIX vi-
ria a atrair muitos imigrantes portugueses, 
mão de obra necessária à produção, co-
mércio e transporte do café. 

Fomos fazer o passeio obrigatório de bon-
dinho pelo centro histórico de Santos. Co-
meça-se em frente à estação de caminho 
de ferro do Valongo, ainda importante para 
o transporte das mercadorias que desem-
barcam no porto. Em frente da estação fica 
o Casarão do Valongo que alberga o Museu 
Pelé, criado em honra do conhecido jogador 
de futebol. O elétrico vai passando devaga-
rinho pela “Casa da Frontaria Azulejada”, 
Museu do Café, Pantheon dos Andradas, Pa-
lácio José Bonifácio e vários outros edifícios 

e locais de significado para a cidade.
Fizemos uma paragem obrigatória no 

Museu do Café, criado em 1998 e instala-
do no edifício nobre da antiga Bolsa Oficial 
do Café, com a finalidade de “preservar e 
divulgar a histórica relação entre o café e o 
Brasil”. Antes de iniciar a visita, o cheiri-
nho dos grãos de café moídos na cafetaria 
do museu, convidou-nos a parar e saborear 
uma das deliciosas misturas ali preparadas. 

O museu tem um acervo considerável 
de objetos, livros e documentos que expli-
cam a importância da cafeicultura no país 
desde a segunda metade do século XIX até 
hoje. A visita começa no Salão do Pregão, 
com mobiliário em madeira preciosa, e o 
chão de mármore decorado com uma es-
trela de cinco pontas. Nas paredes admi-
ram-se as telas de Benedicto Calixto, um 
pintor da história e ícone da arte paulista.

Exposições temporárias animam o es-
paço no andar superior da antiga Bolsa do 
Café. Chamou-me a atenção uma primo-
rosa exposição “Café árabe – um símbolo 
de generosidade” através do qual ficamos 
a saber que o café árabe é património cul-
tural imaterial, bem como a história da 
imigração árabe para o Brasil. 

Impossível não se ficar impressionado 
com o porto de Santos, o mais importante 
de toda a América latina. Com uma enor-
me atividade de navios cargueiros peque-
nos e grandes e enormes transatlânticos de 
cruzeiros, centenas de guindastes e con-
tentores, edifícios de Alfândega e outros 
para serviços variados, o porto continua a 
ser local de comércio de indiscutível im-
portância ao longo dos 17km de extensão.

Subimos até ao cimo dum dos morros 
para admirar as lindas praias no estuário 
de São Vicente frequentadas pelos paulis-
tas. Faz parte da “baixada santista”, a zona 
litoral mais próxima da grande cidade, 
que atrai milhares de pessoas em feriados 
e outros tempos de lazer.

Atravessámos algumas das avenidas da 
cidade, onde admirei os canais, a solução 
moderna de engenharia para problemas 
de saneamento. Percorremos, em seguida, 
a avenida marginal onde se pode apreciar, 

junto ao mar, o jardim mais longo do mun-
do, e com cerca de 15km de comprimento. 

Com calçada portuguesa, árvores cen-
tenárias, flores de cores vivas, pássaros 
chilreantes, decorado com muitas está-
tuas, compreendi porque se tornou um 
lugar aliciante para habitantes e turistas, 
que ali descansam e se divertem. 

Santos tem muitos edifícios modernos, 
centros comerciais, hotéis e restaurantes 
com gastronomia variada. Escolhemos ir à 
“Tasca do Porto”, um restaurante portu-
guês no centro histórico, onde comi pas-
téis de bacalhau e “bacalhau à lagareiro”. 

Santos, apesar não ter a maior percenta-
gem de população de origem portuguesa, 
como é o caso do Rio de Janeiro e São Pau-
lo, revindica para si o estatuto de maior ci-
dade portuguesa de todo o Brasil. Também 
fiquei com essa impressão.
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

Terra de café 
e grande porto de mar

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Grafitti, rua – SantosPraias – Santos
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Também estamos disponíveis na                 , para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Celebramos a amizade no convívio de naturais
e amigos de Água de Pau

Esta semana:

Enchemos os olhos e a alma de beleza e história
no Museu e Fábrica da Vista Alegre

Conhecemos melhor um dos grandes humoristas
portugueses – Joaquim Monchique

Percebemos as vantagens de ser marinheiro no
Canadá com os Ex-Combatentes e Veteranos

 Discutimos os temas da atualidade no Roundtable
E assistimos ao documentário

A loucura da Rosa de Bill Moniz

As radiações não-ionizantes permitem-
-nos comunicar à distância, cozinhar, 
curar doenças, viajar mais rápido, son-
dar objetos distantes no espaço, pescar, 
fazer previsões meteorológicas, aque-
cer, e todo um infinito de possibilidades.

Radiação define-se por propagação de 
energia de um ponto para outro quer 
no vazio, quer num meio material, 

podendo ocorrer através de uma onda ele-
tromagnética ou através de partículas.

A radiação é considerada não-ionizan-
te quando não possui energia suficiente 
para ionizar, ou seja, não possui energia 
suficiente para alterar a quantidade de 
eletrões dos átomos no meio por onde se 
desloca. Mesmo assim poderá quebrar 
moléculas e/ou ligações químicas.

A radiação não-ionizante possui energia 
menor que a radiação ionizante e inclui 
formas como micro-ondas, ondas de rádio 
e de televisão - o seu efeito é limitado à ge-
ração de luz e calor.

O espectro da radiação não-ionizante 
pode ser subdividido em três grandes ca-
tegorias: espectro ótico, espectro radio-
frequência e espectro elétrico.

Frequências extremamente baixas in-
cluem os campos magnéticos e outros 
campos eletromagnéticos da corrente elé-
trica alternada, radiação não-ionizante 
compreendida entre 1 Hz to 300 Hz. Estas 
são produzidas pelas redes de distribuição 
elétrica, cabos elétricos e equipamentos 
elétricos. Alguns estudos epidemiológicos 
sugerem um aumento de risco de cancros 
associados à exposição a campos magnéti-
cos e eletromagnéticos particularmente em 
zonas próximas às linhas de distribuição de 
energia elétrica e a fornos de indução.

Rádiofrequência e micro-ondas são radia-
ções eletromagnéticas compreendidas entre 
3KHz a 300MHz, e 300MHz a 300GHz, respe-
tivamente. A pesquisa e estudo relativamen-

te a possíveis efeitos biológicos da exposição 
a RF e MW estão ainda em curso no que diz 
respeito a rádios, telemóveis, processamen-
to e preparação de alimentos, dispositivos 
de selagem a quente, aparelhos de soldar de 
vários tipos, transmissores de comunicações, 
aquecedores e fornos aquecidos por indu-
ção, radares, equipamentos de implantes que 
usam iões, secadores que usam micro-ondas.

Radiação Infravermelha - A pele e os olhos 
absorvem esta como calor. Os trabalhadores 
quando expostos sofrem sensação de calor e 
dor. As fontes de incluem fornos, lâmpadas 
de aquecimento e lasers infravermelhos.

Radiação de Luz Visível – As diferentes 
frequências visíveis do espectro eletro-
magnético são rececionadas pelos olhos 
como sendo as diferentes cores. A radia-
ção de luz visível excessiva pode provocar 
danos nos olhos e na pele. 

Radiação Ultravioleta (UV) - Esta ra-
diação tem um largo espectro de elevada 
energia de fotões e é particularmente no-
civa apesar de não se verificarem sintomas 
imediatos, o que potencia ainda mais a sua 
perigosidade. As fontes de UV incluem o sol, 

luz negra, arcos de solda e lasers de UV.
LASER é amplificação de luz por emissão 

estimulada de radiação. O LASER produz 
um intenso e direcionado feixe de luz. O 
corpo humano é vulnerável a alguns tipos 
de LASER e dentro de certas circunstân-
cias a exposição pode levar a lesões gra-
ves na pele e nos olhos, já alvo de estudo 
e confirmação, sendo que o olho humano 
é o mais sensível a este tipo de radiação.

A evolução científica, tecnológica e as 
suas aplicações promovem, permitem, po-
tenciam e catapultam a evolução humana, 
nomeadamente na sua capacidade de reali-
zação, de inovação, adaptação e relação com 
o Cosmos. À medida que se aplicam novas 
tecnologias novos desafios se colocam. A re-
lação do Homem com todo o meio vai-se al-
terando e adaptando. Esta dinâmica, no que 
concerne a radiações não-ionizantes, está 
ainda nos seus primeiros passos. O Homem 
é um ser ainda embrionário à escala cósmica 
e por tal facto é incipiente e prematura uma 
análise que se possa dizer que seja clarivi-
dente. Tenhamos admiração e respeito pela 
natureza e desfrutemos dela com sapiência.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva
Radiações não-ionizantes

AMBIENTE
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Vou mantendo o hábito de, ao longo dos 
anos, ver o programa de entrega dos ós-
cares. Foi o caso de domingo passado. 
É um espetáculo longo e por vezes en-
tediante devido aos discursos e a algu-
mas tiradas pouco felizes por parte dos 
apresentadores. Mas acaba por valer a 
pena e haver sempre algo memorável a 
reter. Desta vez, a atribuição dos vários 
óscares de melhor filme, ao filme co-
reano “PARASITAS”, a primeira vez que 
um filme estrangeiro obteve tanto reco-
nhecimento. Foi um passo gigantesco e 
globalizante desta venerável instituição, 
que celebrou o seu 92º aniversário. 

Depois de se eleger o melhor filme, 
e a acabar o programa, foram atri-
buídos os prémios de melhor ator e 

atriz. Joaquin Phoenix, que conquistou o 

primeiro no filme “Joker”, tocou-me pro-
fundamente com o seu discurso de 3: 27 
minutos. Começando num tom globalista, 
em que enumerou todos os tipos de injus-
tiças que cometemos uns contra os outros 
como humanos - baseadas na discrimina-
ção sexual, no racismo e na homofobia -, 
acabou por referir os que são perpretados 
contra os animais - a “espéciofobia”, termo 
da minha autoria.

A estes últimos reconhecemos alguma in-
teligência e sensibilidade ao sofrimento e ao 
afeto, mas tratamo-los como “coisas”, ten-
do-se a situação deteriorado com o advento 
da agricultura à escala industrial, a partir 
do fim dos anos 1800. Mantemos em gaiolas 
restritas animais como os porcos (que são 
tão inteligentes tal como os cães) e galinhas 
cujos pintos machos destruímos à nascen-
ça, e enchemos de antibióticos para não se 
contaminarem em ambiente de tão aperta-
da proximidade, e crescerem mais depressa. 

Joachin Phoenix deu especial destaque à 
vaca. Este animal - que pode durar 20 anos, 
como um gato de estimação -, passa a sua 

curta e miserável vida presa pelo pesco-
ço sem vida de manada, constantemente 
prenhe e a ser ordenhada por máquinas; ao 
fim de cinco anos, fêmea gasta, é mandada 
abater. Dantes, ainda passava os primeiros 
tempos com o bezerro que paria mas, era 
tal o desgosto que ambos sentiam pela se-
paração, chamando-se um ao outro, que 
passaram a ser separados à nascença para 
não incomodar a nossa consciência. Se for 
macho, terá pouco tempo de vida. 

Eu, que encomendei leitão para a minha 
boda de casamento, há mais de trinta anos, 
seria incapaz de o fazer hoje. Há muito dei-
xei de comprar carne, e hoje debato-me com 
o problema de como substituir o queijo e o 
iogurte. Sou neta de lavrador e, na quinta 
do Joaquim “Canhão”, havia vacas, burra, 
porcos, coelhos e galinhas. Todos, menos os 
bezerros, eram abatidos na própria quinta, 
para meu grande desgosto, menina estudan-
te a passar férias em casa dos avós. Mas tudo 
acontecia em pequena escala, e só se comia 
carne em quantidade em ocasiões especiais, 
sendo a sopa de “misturadas” condimentada 

com o produto suíno da salgadeira. 
A agricultura industrial foi a maneira de 

tornar acessível a todos a carne e os laticí-
nios, tornando as quintas em “campos de 
concentração”. Passámos a poder comer 
esses produtos e ovos com “bacon” todos os 
dias, mas os mamíferos e as aves a sofrerem 
muito mais. 

Joachin acabou o seu discurso com a 
belíssima frase, “podemos educar-nos e 
guiar-nos uns aos outros para a redenção”, 
que se pode aplicar a todos nós enquanto 
mamíferos. Durante muitos séculos não ti-
vemos escolha, tínhamos que ser recoleto-
res, caçar e matar. Era matar para comer ou 
ser morto para ser comido. Temos sido mais 
Homo Predador, do que Homo Sapiens. 
Hoje só matamos e, em consequência dis-
so, gerámos um desequilíbrio na nossa ali-
mentação e no nosso relacionamento com 
certos animais. Sejamos mais sábios do que 
predadores nas escolhas que fizermos face 
aos nossos companheiros, já que somos do-
tados da sapiência necessária para o fazer. 

Ilda Januário
Opinião

Homo Sapiens 
ou Homo Predador?
A escolha é nossa
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O filme sul-coreano acabou 
a noite como grande vence-
dor das estatuetas douradas 
de Hollywood ao conquistar o 
Óscar para Melhor Filme, Rea-

lização, Filme Internacional e 
Argumento Original.

As apostas da 
cerimónia de 

entrega dos 
Óscares, que 
decorreu na 
madrugada 
desta se-
gunda-fei-
ra (10) em 
Hollywood, 
apontavam 

para o triun-
fo do filme 

“1917”, mas 
foi “Parasi-
tas” a levar a 
melhor sobre o 
filme de guerra 
de Sam Mendes.

A película sul-
-coreana ganhou 

ainda as estatue-
tas para melhor Fil-

me Internacional, Realização (Bing-Joon 
Ho) e Argumento Original (Jan Jim Won).

Joaquin Phoenix, com a performance de 
“Joker”, venceu o troféu de Melhor Ator e 
Renée Zellweger ganhou o Óscar de Me-
lhor Atriz pelo papel em “Judy”.

Phoenix lembrou o irmão River, que 
morreu aos 22 anos, em 1993. “Ele escre-
veu isto quando tinha 17 anos: ‘Corre para 
os resgatados com amor e a paz chegará 
depois’. Obrigado”. E foi aplaudido de pé 
no Dolby Theater, em Los Angeles, onde 
se realizou a cerimónia.

Mais esperada era a atribuição da es-
tatueta de Melhor Ator Secundário. Brad 
Pitt, 57 anos, levou finalmente para casa 
o prémio pelo desempenho de “Era Uma 
Vez em Hollywood”.

A mensagem de Pitt em cima do palco 
foi para o realizador Quentin Tarantino: 
“És único, és original, a indústria seria 
muito mais chata sem ti”.

Laura Dern, de “História de um Casamen-
to”, ganhou também o seu primeiro Óscar, 
desta feira para Melhor Atriz Secundária.

Finalmente “1917”, o épico de guerra de 
Sam Mendes, acabou por ser a desilusão da 
noite e conquistou Óscares secundários: 
Melhor Fotografia, Mistura de Som e Efei-
tos Especiais.

Rui Pedro Pereira/N-TV

Óscares:
Phoenix, Zellweger e Pitt ganharam, 
mas foi “Parasitas” a fazer história

ENTRETENIMENTO
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LusoLife Beat Concert Series 
Em busca do talento escondido
O Mod Club foi palco para muito talen-
to nas noites de 12 e 13 de fevereiro, ao 
receber as duas  primeiras rondas de 
concorrentes do LusoLife Beat Concert 
Series. O concurso de música lança-se 
nesta primeira edição embarcando na 
aventura de encontrar os melhores ar-
tistas lusófonos ou luso-canadianos.

Ao todo, são quatro noites de muita 
música e também uma oportuni-
dade para estes novos artistas, que 

concorrem para ganhar um prémio de 
cinco mil dólares e um contrato de grava-
ção com a MDC Media Group.

Nesta primeira fase assistimos, no dia 12, 
às atuações de quatro bandas e intérpretes: 
Jer, Cmagic5, Awyn e Junior Dias. No final 
da noite Peter Serrado, convidado especial, 
surpreendeu o público com uma apresen-

tação em acústico de vários sucessos do seu 
álbum de estreia, como Sail On, Sunset & 
A City e Animal. Já no dia 13 estiveram em 
palco Zeca Polina, Samantha Paixão, Ana 
Lara e no final da noite Reno Silva como 
Special Guest Artist.

Os eventos foram conduzidos pelos hosts 
Catarina Balça e Charly Prince.

A LusoLife Beat Concert Series é criada 
pela LusoLife Beat, uma série online e de 
TV com seis partes em que se aprofunda o 
mundo da música lusófono que está a ser 
criado no Canadá.

O The Beat Series continua agora com 
mais duas rondas de espetáculos dos con-
correntes a 26 e 27 de fevereiro. Todas as 
informações sobre o concurso podem ser 
encontradas em thebeatseries.com.

Telma Pinguelo/MS
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Are you ready?
LusoLife Beat concerts series
are starting soon.

THE MOD CLUB
Free live concert series in Toronto 
Schedule & Line Up

Feb 26
- Daniel Hulk
- Nico Paulo
- So�a dos Santos
- Sheldon Universe
- Special Guest Artist: Peter Serrado 

Feb 27
- Carla Dias
- Nick Souza
- Olivia Esther
- Mistura Fina
- Special Guest Artist: Ruby Anderson

* Free admission concert
* Please RSVP on EventBritethebeatseries thebeatseriesstudiothebeatseries.com

Who will be the first LusoLife Beat artist
to win $5,000 in cash and a recording contract
with MDC Media Group?

Follow us on social media

The Beat Series

722 College Street - Toronto, ON
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722 COLLEGE STREET, LOWER LEVEL,
TORONTO FLORDOIS.CA

SHOW & DINNER
19 MARCH | 7:30PM

416-900-6692
TICKETS & INFO

MENU
CALDO VERDE SOUP

COD FISH WITH
POTATOS AND RAPINNI

FLOR DOIS SAMPLER

A pensar em novas formas de acompanhar e controlar as crianças no Messenger Kids, 
o Facebook anunciou no início do mês de fevereiro algumas novidades na aplicação 
que lançou em 2017. A partir de agora os pais vão, por exemplo, passar a ter acesso ao 
histórico de conversas dos últimos 30 dias e a poder fazer log out da conta em qualquer 
dispositivo de forma remota.

Uma das novidades apresentadas permite aos pais saberem com quem é que as crianças 
conversaram, através de videochamada ou mensagens. No que diz respeito aos conteú-
dos de multimédia, as atualizações tornam possível que os utilizadores tenham acesso 
às fotografias e aos vídeos mais recentes que as crianças enviaram, mas também que 

receberam. Caso acreditem que qualquer tipo de conteúdo não é apropriado, os adultos 
podem removê-los do thread de mensagens e denunciá-los.
Com o objetivo de garantir uma maior segurança para as crianças, o Facebook passa ain-
da a permitir o acesso à lista de ações de bloqueio e restrições dos mais novos. Os pais 
têm agora a oportunidade de terem conhecimento dos contactos que foram bloqueados 
ou desbloqueados e, por outro lado, das mensagens reportadas pela criança e as razões. 
Ainda assim, a rede social esclarece que os adultos vão continuar a ser notificados atra-
vés do Messenger caso os mais novos bloqueiem ou reportem alguma conta.
Outra funcionalidade agora lançada torna possível que os pais tenham conhecimento 
de todos os equipamentos em que as crianças fizeram log in ou log out na app, através 
do dashboard para os adultos. 
No entanto, este recurso não foi criado para controlar quando é que os mais novos ace-
deram à app, já que para isso existe o “sleep mode”.
Os pais passam ainda a poder fazer download da lista de informações das crianças, que 
inclui os seus contactos, assim como as mensagens, as fotografias e os vídeos que en-
viaram e receberam.
Sempre que os adultos o fizerem as crianças vão ser notificadas na app do Messenger Kids.

MAIS CONTROLO E SEGURANÇA, 
PAIS MAIS DESCANSADOS
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FYI
-Kika
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Kika

Entre confirmações do que já era esperado e 
algumas surpresas, a noite dos Óscares teve 
um pouco de tudo. A maior surpresa de todas 
terá sido, no entanto, o grande vencedor da 
noite: Parasitas, do sul-coreano Bong Joon-
-ho, superou 1917 e foi o primeiro a ganhar o 
Óscar de Melhor Filme numa língua que não o 
inglês. Este thriller que fala sobre a desigual-
dade entre pobres e ricos ganhou ainda os 
prémios de Melhor Argumento Original, Me-
lhor Filme Internacional e Melhor Realização. 
Já sabem a que filme vão assistir no fim de 
semana, certo?

Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-
-se quando participaram, em 2014, na quinta 
edição da Casa dos Segredos. A relação, como 
qualquer outra, passou por altos e baixos mas 
parece que o casal está agora mais feliz do 
que nunca: são pais de Ariel, de um ano, e de 
Santi Marcel, de dois meses. 
Na terça-feira, dia 12, Liliana partilhou um 
momento ternurento da filha que deixou to-
dos os seus seguidores embevecidos. Num 
pequeno vídeo, a pequena Ariel surge a repe-
tir as palavras que a mãe ia dizendo: “mamã, 
eu amo-te!”. A bebé, extremamente feliz, 
bate palmas logo de seguida e deixa Liliana 
Filipa visivelmente orgulhosa.
“Coisa boa”, “Que princesa linda”, “Tão mas 
tão fofinha”, “Vou explodir de fofura”, foram 
alguns dos comentários dos fãs. 

Cláudio Ramos tem estado “nas bocas do 
mundo” por ter trocado a SIC, onde parti-
cipava n’O Programa da Cristina, de Cris-
tina Ferreira, pela concorrente TVI, onde 
apresentará a nova edição do reality show 
Big Brother. No primeiro dia na estação de 
Queluz, o apresentador foi recebido pelos 
novos colegas de braços abertos e recebeu 
inúmeras mensagens de apoio que de resto 
foi partilhando ao longo do dia de terça-
-feira (11). Mas foi a publicação que Cláu-
dio Ramos fez na sua conta de Instagram 
na quarta-feira (12) que fez as delícias dos 
seus fãs - na legenda de uma foto da sua 
filha Leonor enquanto bebé, o profissional 
escreveu: “Esta é a Leonor. A minha filha 
Leonor. Aqui tinha poucos meses agora tem 
quase 16 anos e acordei hoje com a melhor 
mensagem que um pai pode receber de uma 
filha numa altura de mudança como esta... 
Eu tenho um orgulho gigante nesta meni-
na que será uma grande mulher! Obrigado. 
É por ela que todos os sonhos me valem a 
pena. Sonhar. Sonhar. E se preciso for, so-
nhar outra vez meu amor”. 

Realizado há 15 anos em São Paulo, o Baile da Vogue decidiu 
“mudar de ares” em 2020 e desta vez teve lugar no Rio de 
Janeiro, mais precisamente no Copacabana Palace.
A festa, que este ano teve como tema “Jardim das Delícias, 
uma Noite de Surrealismo Tropical em Ode ao Rio de Janei-
ro”, contou com muita irreverência na escolha dos looks 
dos 1500 convidados. Sabrina Sato roubou grande parte das 
atenções ao eleger uma fantasia muito sensual - a apresen-
tadora e atriz brasileira explicou a escolha na legenda de 
uma foto publicada no Instagram: “(...) Quando soube que 
o Baile da Vogue seria no Rio de Janeiro, aqui no Copa, ime-
diatamente quis usar uma fantasia que homenageasse toda a 
tradição dessa joia carioca e seus lustres de cristais. Logo em 
seguida, veio o tema do Baile: surrealismo tropical. E  sur-
realismo, para mim, é pensar imediatamente na Elsa Schia-
parelli. Provocadora, sempre se inspirando na fantasia e jun-
tando arte com moda, ela é uma das minhas maiores musas 
inspiradoras. (...) o lustre mais antigo aqui do Copacabana 
Palace - que ficava no Golden Room e agora está no salão 
Gallery, é de 1923. A Elsa Schiaparelli começou na moda, se 
inspirando tanto no surrealismo, nessa mesma década, em 
1927. Eu não tive nenhuma dúvidas de que era essa a minha 
fantasia para esse ano. A partir dessa noite, o Copa vai poder 
dizer que seu lustre mais novo é de 2020 mesmo. Com mui-
ta pitada de Schiaparelli - misturada com carnaval, é claro, 
afinal de contas, é Rio de Janeiro, é fevereiro, é festa!”
E que belo lustre que Sabrina Sato é, verdade?

MEGHAN E HARRY
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ÓSCARES

“MAMÃ, EU AMO-TE!”

CLÁUDIO RAMOS
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BAILE DA VOGUE

Os duques de Sussex cedo assumiram querer tornar-se “finan-
ceiramente independentes”, após renunciarem aos respetivos 
títulos. Pois parece que essa “independência” não será assim tão 
difícil de alcançar, já que na passada quinta-feira, dia 6 de fe-
vereiro, o casal marcou presença numa conferência promovida 
pela empresa JP Morgan, em Miami e, ao que parece, este com-
promisso pode ter “rendido” até um milhão de dólares!
Este evento - Alternative Investment Summit -, aconteceu no lu-
xuoso South Beach’s 1 Hotel e nele marcaram presença diversos mi-
lionários famosos, como foi o caso de Bill Gates, CEO da Microsoft.
Esta foi a primeira aparição desde que o casal se mudou para 
Vancouver, no Canadá, após a decisão que ficou conhecida como 
“Megxit” - uma clara e divertida alusão ao Brexit, mas com ou-
tros protagonistas e, obviamente, outras circunstâncias.
Meghan e Harry são hoje vistos como o “casal do momento” e 
especialistas garantem que são mais requisitados que celebrida-
des como as Kardashian ou até mesmo os Obama.
A Sky News avançou que no seu discurso durante esta confe-
rência Harry recordou o passado, com os anos de terapia a que 
se submeteu após a morte da sua mãe, a princesa Diana, e como 
toda essa fase influenciou a sua infância, mas também abordou 
o presente, assumindo que “a decisão foi muito difícil” para am-
bos, mas que “não está arrependido”.
Em quem votariam como tendo mais hipóteses de ter sucesso? 
Brexit ou Megxit? Pelo andar da carruagem…
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Após o acidente de helicóptero que vitimou - para além de outras 
sete pessoas -, Kobe Bryant, de 41 anos, e a sua filha Gianna, de 13, 
Vanessa Bryant, a mulher do ex-jogador do Lakers, continua a ter na 
família o seu grande pilar.
Apesar de ter assumido recentemente que não se imagina a viver sem 
os membros que perdeu tão recentemente, nas redes sociais Vanessa 
mostra que se tem esforçado em levar a vida adiante, até porque o 
casal tem mais três filhas - Natália, de 17 anos, Bianca, de três, e Ca-
pri, de sete meses. As partilhas de homenagens ao seu marido e filha 
têm-se multiplicado nas suas redes sociais. Num post mais recente, 
partilhado no passado sábado, dia 8 de fevereiro, Vanessa mostrou 
aos seus seguidores um momento muito especial: os primeiros passos 
da pequena Capri. Sem nunca esquecer Gigi, Vanessa escreveu na le-
genda do vídeo em que Koko se levanta com a ajuda da tia: “My Koko 
Bean. She looks just like my Gigi with her daddy’s eyes”. A mulher 
de Kobe tem tido muito apoio dos fãs e seguidores mas, como é com-
preensível, esta é uma dura batalha: “Ela não consegue terminar uma 
frase sem chorar. Mas está a esforçar-se muito para manter as outras 
três filhas juntas. Ela agora tem que ser mais forte”, disse uma fonte 
à revista People. 
Kobe conheceu a sua mulher em 1999 - Vanessa tinha 17 anos e era 
modelo. Ficaram noivos seis meses depois e casaram-se em abril 
de 2001.VA
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WE BUILT
THE SIX

WISHING THE COMMUNITY
A SAFE AND HAPPY
FAMILY DAY

CARPENTERS & ALLIED WORKERS LOCAL 27
222 Rowntree Dairy Rd, Woodbridge | 905-652-4140 | carpenterslocal27.ca



Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

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
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RO ingrediente vilão
GMS - já ouviram falar deste ingrediente que está presente numa grande quanti-
dade de alimentos que muitas pessoas consomem diariamente? E sim, pode ter 
efeitos mais nocivos que o sal e açúcar.  

Qual filme de terror, policial ou suspense, parece que andávamos distraídos a olhar 
para outros “suspeitos” quando, na realidade, o verdadeiro culpado pode estar mais 
perto de nós do que imaginávamos.
Sal e açúcar têm sido (e com razões para tal, note-se) apontados como os grandes res-
ponsáveis de doenças como a hipertensão, obesidade, doenças cardíacas, depressão, 
retenção de líquidos e por aí adiante.
Mas existe um outro ingrediente que também pode estar a atentar contra a nossa saúde 
sem que nós nos apercebamos - o glutamato monossódico, glutamato de sódio ou E-621. 
Este é um composto derivado do ácido glutomático - um dos aminoácidos não essen-
ciais mais comuns na natureza - e que pode ser encontrado em alimentos como o quei-
jo, cogumelos e tomate. No entanto, o seu sal sódio - o GMS - tem vindo a ser utilizado 
como um aditivo alimentar. Ele é considerado o “quinto sabor” ou “quinto gosto bási-
co” - para além de ácido, amargo, doce e salgado existe ainda o “umami”, uma outra 
sensação gustativa que acontece com a adição deste elemento. A palavra japonesa foi 
sugerida por Kikunae Ikeda, professor de química, e significa “sabor delicioso”.
Vulgarmente conhecido como potenciador de sabor, o GMS tem um aspeto visual se-
melhante ao açúcar e ao sal mas, ao contrário destes, não possui sabor se o ingerirmos 
isoladamente.  Rei na cozinha oriental, nos produtos industrializados e na “fast food” 

o umami é utilizado como forma de equilibrar, harmonizar e potencializar a percepção 
total do sabor dos alimentos, quando misturado aos outros ingredientes. Resumindo, 
aumenta a salivação e a palatabilidade, dá-nos a sensação de que os alimentos possuem 
um maior e melhor sabor e, consequentemente, leva-nos a comer mais do que devía-
mos. Nunca deixaram escapar um “isto é mesmo viciante!” enquanto se deliciavam 
com um produto industrializado? Pois é…
E, caso se estejam a questionar, não há qualquer lei que proíba a utilização deste compos-
to. De facto, até foi aprovado pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA). 
No entanto, em julho de 2017, a autoridade reavaliou a segurança deste aditivo e consi-
derou que a ingestão diária não deve exceder os 30 miligramas por cada quilo de peso do 
consumidor. Isto quer dizer que uma pessoa com 80 quilos pode ingerir 2,4 gramas por 
dia - se ultrapassar, pode sentir efeitos secundários que incluem enxaquecas, aumento 
da pressão arterial e dos níveis de insulina no sangue, arritmias, espasmos musculares, 
náuseas, alergias, ataques epiléticos, depressão e até agravar os sintomas do autismo. 
Caldos para carnes, aves e peixes, batatas-fritas de pacote, alimentos em conserva, ke-
tchup, sopas em pó ou enlatadas são apenas alguns exemplos de alimentos que contêm 
grandes quantidades de glutamato.
Se tiverem dúvidas se o produto que estão a comprar ou a ingerir possui ou não este 
composto basta verificarem o rótulo do mesmo - normalmente este aparece no final da 
lista de ingredientes.

Inês Barbosa/MS

brampton.ca/budget

As discussões sobre o orçamento começam a 18 de fevereiro.

Saiba mais e dê sugestões.

Este Orçamento visa promover uma Cidade bem gerida que crie oportunidades de emprego, esteja atenta ao 

meio ambiente, seja exemplar em matéria ambiental, seja segura e fomente a nossa diversidade cultural.

Os SEUS interesses acima de tudo2020
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LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

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

Caça palavras

 V R L I R E D D O A O A O R M
 J K L I F R O T A R M V A R A
 V C A D A N A M Z M P I Z S D
 I I R P U I S D L A A E A R A
 R G I O N O A R T C L U L N M
 A O M R A U H O L E E T B Y R 
 C A R E C A I N A Q W A U E A
 L L P A N Z C Z A L S N M S A
 E D T A A D R I I B N S O L U
 R A L I B I T E D A E E Y A D
 O D B L E L R P O R R R B I A
 C A C H O I X P Y P R T I R N
 A S R P C H U S A U I V A E M
 A C E T O C S I D S C I C O A
 E M A X N E O O G I D O C Q P

CÓDIGO

BANCA

FROTA

ENXAME

FAUNA

VARA

CLERO

DISCOTECA

ÁLBUM

JUNTA

ARMADA

CACHO

REBANHO

MANADA

BANDA

SudokuPalavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

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.

Verticais

2. Para satisfazer seus próprios interesses, 
é falsamente sociável com aqueles que 
lhe possam ser úteis;

4. Que ou o que tem ambição;
5. Que apresenta formas elegantes, gra-

ciosas, esguias;
6. Aquele que tem pouca ou nenhuma 

gordura;
9. Belo, bonito; prazeroso de se contem-

plar, de se apreciar;
11. Que tem gordura acima da usual; obeso, 

cheio, corpulento;
15. Que é destituído de sentido, de racio-

nalidade.

Horizontais

1. Que ou quem não tem finura de manei-
ras; cafona;

3. Palavra que qualifica pessoas ou coisas 
com atributos positivos;

7. Que tem fama; renomado, célebre;
8. De pouca idade; moço;
10. Arrojado, inovador; que ousa;
12. O que não receia o perigo, tem espírito 

de luta; corajoso;
13. Sempre vê as coisas pelo lado bom, 

mesmo nas situações mais difíceis;
14. Desprovido de beleza, de aparência de-

sagradável;
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Ingredientes:

• 8 coxas de frango
• 150 ml de vinho tinto
• 150 ml de vinho branco
• 20 ml de vinho do porto
• 1 cebola grande 
• 50 ml de azeite
• Pimenta q.b.
• Sal q.b
• Oregãos a gosto
• 4 dentes de alho

Modo de preparação:

Temperar o frango com um pouco de sal, 
alhos esmagados, pimenta, vinho tinto, 
vinho branco, vinho do porto  e orégãos. 
Deixe marinar cerca de três horas.
Colocar o azeite e a cebola cortada às rodelas 
num tacho e refogar em lume brando até a 
cebola alourar, mexendo de vez em quando.
Adicionar o frango e a marinada, mexer, 
tapar o tacho e deixar cozinhar em lume 
brando cerca de uma hora, mexendo de 
vez em quando.
Desligar o lume e servir com arroz pilaf.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Galo estufado em vinho tinto
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SAT
APR18

1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga | oasisconvention.com
For more information or to Reserve your tickets please call us (905) 891-7777

Amigos do Lomba da Maia
10th Anniversary

Valentines Dinner & Dance
featuring

  
Marc Dennis
& Os Jovens

SAT
feb15

ramazzotti.com

Buy tickets at LiveNation.com, Ticketmaster.ca, or at the Scotiabank Arena box office
A L L  D A T E S ,  A C T S  A N D  T I C K E T  P R I C E S  S U B J E C T  T O  C H A N G E  W I T H O U T  N O T I C E .  T I C K E T  P R I C E S  S U B J E C T  T O  A P P L I C A B L E  F E E S .
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Durante este período você irradia 
charme e simpatia, o que atrai os 

outros para junto de si. Aproveite para se re-
lacionar e distrair, saindo das obrigações do 
quotidiano. Poderá optar por uma atividade 
que lhe dê mais prazer e satisfação e assim 
juntará o útil ao agradável, no entanto, pro-
cure não se aproveitar dos outros.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Vai ter nesta semana uma maior 
energia, capacidade de estratégia e 

de transformar positivamente uma situa-
ção. Este pode ser, no entanto, um período 
de insatisfação mental em que está tenso, 
crítico e irritável. Em vez de alimentar 
ideias pessimistas relativamente ao futuro 
aprecie o que tem de bom na vida.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

A casa e o ambiente doméstico se-
rão agora olhados como um refúgio 

apetecível ao longo deste momento de intro-
versão, durante o qual procurará recuperar 
das solicitações do mundo exterior. Poderá 
aproveitar este momento mais retirado para 
analisar aspetos da vida doméstica e dar mais 
atenção a assuntos relativos à família.

TOURO 21/04 A 20/05

Tanto o seu pensamento como 
a sua capacidade de comunicar 

com os outros estão estimulados nesta al-
tura. Deve aproveitar este momento para 
aprofundar os seus contactos com grupos. 
Nesta fase, será muito mais benéfico para 
si conviver com os amigos e participar em 
atividades sociais do que estar só. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Neste período a recetividade e aber-
tura a mudanças profundas no seu 

relacionamento afetivo e sexual estará muito 
acentuada. Por outro lado, terá uma maior 
capacidade de realização a nível financeiro, 
podendo obter a colaboração de instituições 
bancárias ou outras para a obtenção dos fun-
dos necessários aos seus projetos.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Durante este período sentir-se-á 
bem em casa, junto da família, pelo 

que deverá aproveitar o seu tempo a organi-
zar ou a projetar a reforma do seu lar ou até 
do seu local de trabalho. Aproveite também 
para fazer uma pequena dieta ou desintoxi-
cação pois os excessos alimentares poderão 
trazer-lhe distúrbios digestivos. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Esta é uma boa altura para fazer 
atividades em grupo, ir a festas ou 

estar com os amigos. Vai ter a possibilida-
de de se relacionar com pessoas diferentes 
daquelas com quem anteriormente convi-
via. Está aumentada nesta fase a sua ca-
pacidade inventiva e a sua intuição. Sente 
vontade de fugir à rotina.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Sentirá uma maior necessidade de 
organização no seu dia a dia, no 

seu trabalho e na sua profissão. Terá maior 
flexibilidade mental, maior capacidade de 
escrita e estará com um aguçado sentido 
crítico, o que lhe facilitará acabar aquelas 
tarefas que tem vindo a adiar por não se 
sentir com “inspiração”.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Os valores, de um modo geral, es-
tão na ordem do dia, quer sejam 

materiais ou não. Poderá mesmo sentir 
mais interesse em gastar dinheiro com o 
intelecto do que adquirir bens materiais. 
Contudo, os assuntos financeiros poderão 
ser alvo de alguma preocupação e poderá 
sentir um mais forte sentido dos valores.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Verá aumentada nestes dias a sua 
capacidade de trabalho. Vai sen-

tir vontade de fazer coisas que quebrem a 
sua rotina quotidiana. Como há o risco de 
surgirem conflitos com pessoas ligadas ao 
seu mundo laboral, terá mais facilidade na 
realização de tarefas que dependam só de si.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Nesta semana poderá ocupar-se das 
suas necessidades imediatas quer a 

nível profissional quer a nível familiar. Não 
será uma altura de resultados espetaculares, 
mas sim de preparar o trabalho que mais 
tarde virá a dar os seus frutos. Inesperada-
mente, poderá conseguir a ajuda dos outros 
para a execução dos seus projetos.

PEIXES 20/02 A 20/03

Durante estes dias valorizará mais 
as coisas e os objetos que estão à 

sua volta fazendo com que sinta por eles um 
apego quase sentimental. É uma boa altura 
para fazer investimentos que serão vantajo-
sos para si e poderá combinar esta posição 
favorável com um relacionamento que será 
traduzido em realização pessoal.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA

EXTR
EMADURA

RIB
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JO

ALTO
ALENTEJO

BAIXO
ALENTEJO

ALGARVE

MINHO

AÇORES     LM AAD GE UI TRA OR      P C

A

ANA D

HAMILTON

ON IOTAR

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

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

Looking for full-time workers 
– wood sander and staining 
Job description: to sand and prepare 
material for the spray booth. Previous 
experience is an asset and traing will 
be provided. We offer health insurance 
benefits. Salary $16/hour – may increase 
with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Agarre esta oportunidade 
Se está à procura de emprego, então talvez 
este seja o emprego para si. Somos Viana 
Roofing, temos disponível uma vaga para 
instaladores de chapa quinada e painéis de 
alumínio em telhados e paredes, somos o 
seu futuro, liga-nos já! Aceitamos com ou 
sem experiência, oferecemos formação, 
fornecemos ferramentas e transporte.
Salários e benefícios competitivos.

Ligue já para 416-763-2664 e fale com 
os responsáveis da área do metal.

Opportunity 
Looking for a job, then this is for you. We are 
Viana Roofing, we have positions for ins-
tallation of sheet metal and panels. Give us 
a call, with or without experience. Training, 
tools and transportation provided. 
Competitive wage pay and benefits.

Please call 416-763-2664 to speak to 
someone in the metal division.

Agenda comunitária Classificados

Dept. of Spanish and Portuguese 
(University of Toronto)                                                                                      
English-Portuguese Speakers Needed
We are currently recruiting bilingual En-
glish-Portuguese speakers to participate in a 
research study on speech acquisition. Parti-
cipation will include: two production tasks, 
two listening tasks, and a questionnaire.
To participate, you must:
1) Be an English-Portuguese speaker born in 
Toronto to Portuguese-speaking parents or 
moved from Portugal until the age of 3;
2) Have been exposed to European Portugue-
se at home since birth;
3) Have never lived in a Portuguese-speaking 
country for more than 3 months.
Testing takes place from January to March 
2020 in room 326 Carr Hall, and it requires 
approximately 60 minutes.
Participants will receive 15$.
If you meet the above criteria and are interes-
ted in participating, please write to anabela.
rato@utoronto.ca to book an appointment.

Casa do Alentejo
37.º aniversário 
1130 Dupont St
Sexta-feira, 14 de fevereiro, às 18h30
Atuações do grupo coral da Casa do Alen-
tejo e de Luís Simão

Associação Migrante de Barcelos                                                                                      
Festa S. Valentim 
1263 Wilson Ave, LIUNA Local 183
Sábado, 15 de fevereiro, às 19h
Informações: 647 949 1390/ 647 781 2061

Casa do Alentejo
Gala de Fado 
1130 Dupont St
Sábado, 15 de fevereiro, às 19h30
Atuações dos fadistas Jorge Nunes, Débora 
Rodrigues e Manuel Silva
Informações: 416 537 7766

Casa dos Açores 
Festa de S. Valentim 
1136 College St
Sábado, 15 de fevereiro
Atuação de Eddy Sousa

Casa da Madeira 
Festa de São Valentim 
1621 Dupont St W
Sábado, 15 de fevereiro, às 18h
Atuação da banda SóNós

Irmandade do Div. Esp. Santo 
- S. Maria dos Anjos 
Baile da Família 
1481 Dufferin St
Sábado, 15 de fevereiro, às 19h
Atuação da Jessica Vidal e Paulinho do Minho
Informações: 416 656 4170

Graciosa Community Centre 
São Valentim 
279 Dovercourt Rd
Sábado, 15 de fevereiro
Atuação de Raça Latina

Sporting Clube Português 
Festa do Dia dos Namorados 
1650 Dupont St
Sábado, 15 de fevereiro, às 18h

`

Para lutar contra os January Blues, o Mayor John Tory fez uma parceria 
com o Tourism Toronto para lançar a cidade como um destino de inverno. 

A promoção Toronto Spotlight apela aos turistas e aos locais a saírem 
e conhecerem a cidade. Durante os quatro fins de semana do mês de 
fevereiro, de sexta-feira a domingo, podes aproveitar dois bilhetes pelo 
preço de um. 

São mais de 35 atrações que estão a bordo desta iniciativa. Podes visitar a 
CN Tower, a Casa Loma, o Ontario Science Centre, o Ripleys Aquarium of 
Canada, o Toronto Zoo e muito mais. Podes ainda ter outras experiências 
como o Escape Tour, a Go Tours Canada, a Culinary Adventure ou o 
Haunted Walk of Toronto. 

Quando comprares o bilhete utiliza a promo “SPOTLIGHT”. Se não tens 
planos para o Dia dos Namorados podes começar já a explorar Toronto 
esta semana. 

Só tens até 1 de março para aproveitar!

`

This event will be packed with activities, performances and fun!

Kids Go Free

Feb 17, 2020 10:00 am to Feb 17, 2020 5:00 pm

Mississauga Convention Centre, 
75 Derry Road West, Mississauga

SPOTLIGHT WEEKENDS
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BOLD FEATURES. INCREDIBLE VALUE. 

To qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since January 2, 2020, or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Autho-
rization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 2020 GMC: Terrain, Acadia, Yukon, Yukon XL; delivered from January 3, 2020, to March 31, 2020. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by email, submit 
a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction survey. Please allow three weeks for Costco Shop Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; including redemption form submission, purchase 
verification and survey completion. Costco Shop Cards will be emailed to the email address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% Reward. Offer may not be redeemed 
for cash. Conditions and limitations apply to this limited time offer. For full program details and for any applicable exclusions see a participating dealer or costcoauto.ca/GM. For Costco Shop Card terms and conditions, visit Costco.ca and search “Shop Card”. Tax, title, registration and 
license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Costco Member Pricing. Offer is subject to change without notice. Void where prohibited. Costco and its affiliates do not sell automobiles nor negotiate individual transactions. 
®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.

+ STEP UP TO DENALI AWD 
+  PRO-GRADE PACKAGE WITH PANORAMIC SUNROOF AND LEATHER SEATING FOR ONLY $15/WEEKLY

19” GLOSS BLACK  
ALUMINUM WHEELS

BLACK EXTERIOR ACCENTS ALL-WHEEL DRIVE

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

COSTCO
MEMBER
PRICING

ON SELECT 2020 MODELS

500+
COSTCO SHOP CARD*

GET ALL THESE FEATURES PLUS  
•  STANDARD REMOTE START      •  HEATED FRONT SEATS     •  STANDARD APPLE CARPLAY™ & ANDROID AUTO CONNECTIVITY

GMC PRO-SAFETY  
TECHNOLOGIES:

• AUTOMATIC EMERGENCY BRAKE 
• FORWARD COLLISION ALERT 
•  LANE KEEP ASSIST WITH LANE  

DEPARTURE WARNING

LEASE FOR $188 
BI-WEEKLY, 
THAT’S LIKE

$94 1%
ATWITH

WEEKLY FOR 48 MONTHS

$0
DOWN PAYMENT 1

2020 TERRAIN AWD ELEVATION EDITION

STAND OUT
FROM THE CROWD

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



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 

Beautiful 3-bedroom with w/o 2-bedroom basement 
in the ever growing keswick. Minutes to big box shop-
ping & 404, also close to lake simcoe for fi shing in the 
summer/winter/ tenants can stay or move.

Nested on a quiet street. Completely renovated. Fea-
tures include 9 ft smooth ceilings on main fl  w/ led 
pot lights thru-out. Grand entrance foyer w/ porcelain 
tiles, espresso oak staircase,open concept living/
dining w/ hardwood fl oors, custom kitchen , center 
island, maple cabinets w/ quartz counters, updated 
washrooms w/ quartz counters, stone front, interlock-
ing walkway and concrete patio in yard. Fully fenced 
for privacy.

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! 
31 Carter St Bradford, asking $859,000

149 Oakcrest Dr, Georgina

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“

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço 
com vista para sul

CONDO FOR SALE

 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


