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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, 
diagnosed 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. 

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 
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13 de setembro é o dia em que os avós 
são celebrados e, no Milénio Stadium 
desta semana, vamos homenagear os 
avós. Os colaboradores deste jornal 
irão engrandecer e elogiar aqueles que 
na sua maioria são a única ligação aos 
antepassados da sua família, através de 
memórias acerca dos seus avós.

O Dia dos Avós serve para homenagear 
e reconhecer o contributo dos avós 
nas nossas vidas. A sociedade e as suas 

ligações familiares providenciam uma visão 
importante do passado, assim como dos va-
lores, crenças e ideais que hoje estimamos. 

O Dia Nacional dos Avós foi fundado por 
Jacob Reingold e por Mariam McQuade em 
1973, em West Virginia e em 1978 foi assi-
nado o decreto que oficializava esse dia. O 
Presidente Carter disse, “Os mais idosos de 
cada família, têm a responsabilidade de es-
tipular o tom moral para a família e trans-
mitir os valores tradicionais aos seus filhos 
e netos”. Eventualmente, outros países 
adotaram também este dia para os honrar. 

Ao ler a frase de Carter, instala-se na mi-
nha mente um sentimento de emoções dis-
cordantes, gerando um conflito mental que 
eu gostaria que mostrasse mais empatia pelo 
meu passado. Revendo quem eu sou e de-
pois tornar-me num avô deixa-me em afli-
ção, mas com um sentimento esperançoso 
no que o futuro ainda pode oferecer. É com 
certeza que, para muitos, ser avô ou pensar 
num que já faleceu proporciona alegria pelas 
memórias afetuosas do passado. Não procu-
ro empatia na minha história, pois somos 
aquilo que fazemos da nossa vida. Tornar-
-me a fruta das sementes que os meus avós 
plantaram não foi sempre uma experiência 
inspiradora, mesmo que exista um senti-
mento de orgulho na família de onde vim. 
Estou zangado pela perda de oportunidades 
de abraçar os meus netos. A vida ensina ig-
norância a muitos que acreditam ser justi-
ficável fazer do amor refém para o utilizar 
como princípio de raciocínio. A tristeza de 
não abraçar os meus netos pode ser substi-
tuída pela esperança e satisfação que tenho 
ao ver que são boas pessoas. 

O livro Avós, Raízes e Nós será apresenta-
do na Casa do Alentejo no domingo, 13 de se-
tembro de 2020, às 15h. Uma colaboração de 
Aida Batista, Ilda Januário e Manuela Marujo 
que carinhosamente agregaram histórias de 
várias pessoas com memórias para partilhar. 

Quando o livro estava a ser concebido, a 
minha amiga Aida Batista pediu-me que es-
crevesse uma história acerca dos meus avós. 
Este pedido criou uma luta interna que me fez 
examinar cada aspeto da minha vida, o que 
continuo a fazer ainda hoje. 

Emoções conflituosas e o avaliamento 
de memórias resultaram na decisão de não 
escrever a história, pois o trabalho, ain-
da a decorrer, para decifrar a aceitação da 
minha história requer ainda mais trabalho 
para perceber quem “eu sou”. 

Não são muitas as memórias que tenho 
dos meus avós e das suas dificuldades. O 
infortúnio de ser pobre, com muitas crian-
ças, numa época de imbecilidade política, 
criava uma atmosfera onde o amor não era 
a prioridade. 

O principal foco era a sobrevivência e 
assim vejo os meus avós através de olhos 
ensombrados pelas areias das dunas da 
praia de Castelo do Neiva. A areia está a ser 
removida lentamente, grão a grão, mas a 
aceitação levará tempo. 

A flor oficial dos avós é a flor “forget-
-me-not”. Nunca irei esquecer os meus e 
irei honrar o seu legado, pétala por pétala, 
até ao momento de aceitação total. 

Honre os seus. 

Celebre o Passado
Manuel DaCosta
Editorial
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“Avós: Raízes e Nós”
O que nos diz um título?
Numa publicação que vai ser apresen-
tada neste domingo (13), “Dia dos Avós” 
no Canadá, reunimos textos de cerca de 
sessenta autores, que se dispuseram a 
partilhar testemunhos sobre uma avó ou 
avô cuja lembrança estivesse presente 
no seu espírito. Chegaram-nos textos 
muito diversos, evidenciando, contudo, 
um denominador comum – os avós não 
se apagam da memória, e deixam mar-
cas indeléveis nas vidas dos netos mes-
mo que o relacionamento tenha sido de 
breve duração, ou até nulo.

A escolha de um título tem como ob-
jetivo remeter o leitor para um con-
junto de ideias nele apresentadas. 

Na obra referida “AVÓS: RAÍZES E NÓS”, 
parece-nos ter ficado claramente implícita 
a relevância do relacionamento intergera-
cional que todos, organizadoras e autores, 
muito valorizamos. 

Pese a individualidade de cada um de 
nós, não podemos ignorar nem as caracte-
rísticas físicas, nem os traços de caráter que 
herdamos da nossa família mais próxima. É 
fundamental abraçar a ideia de que temos 
as mesmas “raízes”, é precioso que os des-
cendentes reconheçam que, para além dos 
sinais deixados pelos genes dos avós, falam 
mais alto as questões de identidade, per-
tença e cultivo da sua memória como ma-
neira de os homenagear.  À palavra “nós”, 
de duplo significado, associamos não só o 
pronome pessoal que nos inclui, mas tam-
bém o substantivo que significa laços que 
unem as duas gerações. 

Parecem-me ser igualmente expressivos 
os títulos das narrativas contidas no livro, 
pois cada autor pretendeu chamar a atenção 
para o assunto principal que desenvolveu. 
Assim, como exemplo, indico aqui os títulos 

selecionados pelos dezanove netos-autores 
a viver no Canadá, acreditando que tradu-
zem a diversidade de abordagens e, ao mes-
mo tempo, revelam um enfoque comum – a 
figura da avó predomina sobre a do avô. 

Por ordem alfabética, seguem-se os tí-
tulos e indicação dos respetivos autores: “A 
avó que deixou de cantar” (Manuela Maru-
jo), “A memória que não morre” (Madalena 
Balça), A minha avó dentro da minha mãe, 
dentro da minha tia” (Irene Marques), “A 
minha avó: uma biografia desbotada pela 
memória” (Humberto da Silva), “À procu-
ra de Aurora e de Raul” (Ilda Januário), “As 
velas de Novembro” (Paulo da Costa), “Avó 
Lucila de Jesus” (César da Silva), “Avó Ma-
riana” (Teresa Roque), “Carta à avó” (Lu-
ciana Graça), “Carta à minha avó Valdomi-
ra” (Alexandra Silva), “Lendo com o meu 
avô” (Emanuel Melo), “Minha avó, Mãe 
Maria” (Martinho Silva), “Minha Avó e Mãe 
Luísa” (Joaquina Pires), “O caderninho de 
capa preta” (Maria da Conceição Nunes), “O 
linho da minha avó” (Milai Sousa), “O mau” 
(Fernando Nunes), “Preso no dia 1o Maio” 
(Aida Jordão), “Vento, chuva e os comboios 
a passar” (Michael da Silva) e “Uma avó 
adotiva” (Carmen Carvalho).

Melhor do que quem pensou e organizou 
esta antologia, será o leitor a julgar o seu 
interesse. Não foi a primeira vez que nos 
propusemos publicar um livro deste teor. 
No seguimento dum congresso dedicado 
a esta nossa área de pesquisa, em 2010, a 
Aida Baptista e eu reunimos em “Passos de 
Nossos Avós”, editado pela Publiçor, trinta 
e três textos de características semelhantes. 

Desta vez, o confinamento a que temos 
sido forçados, os muitos artigos lidos sobre  
o isolamento a que os avós foram sujeitos, 
as queixas que fomos ouvindo sobre a sepa-
ração forçada dos netos, serviu de pretexto 

para se pensar numa outra publicação. 
Dedicámos as três muitas horas ao proje-

to e, em tempo recorde, conseguimos levar 
a bom termo a publicação. A fada-madri-
nha foi a Sandra Paula Barradas da editora 
AlmaLetra que não hesitou em nos incenti-
var, e se disponibilizou para publicar esta 
obra  em que muito acredita. 

O livro “AVÓS: RAÍZES E NÓS”, organi-
zado por mim, Aida Baptista e Ilda Januá-
rio, será apresentado ao público no dia 13 
de setembro, na Casa do Alentejo de To-
ronto. Esperamos que seja recebido com o 
mesmo carinho com que foi criado. 

Manuela Marujo/MS
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Ser avô ou avó é muito mais do que uma ligação de ADN. Há um amor novo, diferente, que nasce quando um neto nasce – assim o garantem aqueles que ocupam esse 
lugar. A experiência que a vida lhes deu, a leveza com que, entretanto, preferem encarar as situações, a paciência que chega em dose dupla e o tal amor, que é duplo, ou 
desmedido, que vem aconchegar os dias deles – os dos avós e dos netos.

Há, quase sempre, e para sempre, uma ligação especial e de gratidão quase geral, dos netos para com os avós. Porque na verdade também eles sentem que esse cargo 
de se ser “mãe duas vezes” ou “pai duas vezes” é de tal forma importante, que fica registado e lhes traça o caminho na construção da identidade.

Nesta edição do jornal Milénio Stadium, tivemos a oportunidade de conversar com o avô Jorge Ribeiro, que tem três netos a viver nos Estados Unidos e uma neta aqui 
mais perto dele, no Canadá, e ainda com a avó São Oliveira, com três netos bem por perto, mas que viveu tempos estranhos já que o mais novo nasceu em plena pan-
demia da Covid-19. Quisemos saber como é ser avô/avó e eles partilharam a experiência de cada um.                                       

Catarina Balça/MS

Avós de hoje, avós para sempre

O que significa para si ser avô?
Para mim ser avô é uma extensão dos fi-
lhos… É o sentir tudo aquilo que nós demos 
aos nossos filhos, com uma maior disponi-
bilidade de podermos acarinhar e dar-lhes 
tempo, tentando retificar tudo aquilo que 
fizemos mal com os nossos filhos.

Que tipo de avô se considera? Mais rigoro-
so ou se defende que as regras ficam para os 

pais e os avós para a parte “boa”?
Eu sou um avô que “estraga” de certo 
modo os meus netos – mais a minha neta 
que está mais próximo de mim, porque 
os meus netos estão nos Estados Unidos 
e por isso o meu tempo com eles é mais 
limitado. Mas então com a minha neta 
eu sou um avô a tempo inteiro – quando 
estamos em Toronto levamo-la à escola, 
vamos buscá-la, etc. 

Têm, então, um contacto próximo e fre-
quente... 
Tenho uma ligação mais direta com ela do 
que propriamente com os meus netos. Com 
eles, por estarem longe, o contacto é limita-
do. A última vez que estivemos juntos foi em 
fevereiro, nos meus anos. De fevereiro até 
agora não os vi porque também agora com 
a Covid-19 e eles sendo dos Estados Unidos, 
torna-se mais difícil ainda. A minha neta, 
por outro lado, está sempre connosco.

Como viveram os tempos de confinamen-
to? Estiveram com ela?
Nós tomámos conta dela sempre que ne-
cessário. Avós a tempo inteiro – quando 
é preciso, estamos lá. Nessa fase da Covid 
e respetivo confinamento, ela passava o 
tempo connosco enquanto os pais estavam 
a trabalhar. Eu e a minha esposa revezáva-
mos – quando eu precisava de ir a algum 
lado, ela ficava com a menina, quando a 
minha esposa precisava sair, ficava eu com 
a minha neta, e muito contente com isso. 
Os nossos netos connosco são mais “fáceis 
de aturar” do que quando temos os pais. 
Eu dou-me muito bem com a minha neta 
e nesses tempos de confinamento nós criá-
mos uma ligação maior – íamos ao parque 
juntos, fazíamos várias coisas... 

Acha que o confinamento vos uniu mais ainda?
Claro. Essa temporada fortaleceu a nossa 

ligação. A minha neta tem quatro anos, faz 
cinco em novembro... E eu recordo-me de 
coisas que aconteceram com os meus avós 
com essa idade, recordo-me vivamente, 
tenho memórias muito agradáveis. E eu 
procuro dar à minha neta lembranças se-
melhantes. A educação que nós (avós) tive-
mos é diferente da que eles hoje têm e isso 
às vezes torna-se um bocadinho difícil de 
lidar, mas eu penso que estou a ter suces-
so! Vamos lá ver o que é que vai dar! (Ri-
sos) Pelo menos que ela fique com uma boa 
ideia do avô.

Era precisamente isso que lhe ia perguntar 
agora: Como gostaria que os seus netos o 
recordassem, um dia mais tarde?
Eu gostava que me recordassem com ca-
rinho... Como um avô presente. Terei di-
ficuldade com os meus netos dos Estados 
Unidos porque eles não estão comigo e é 
mais difícil, mas que me recordem de for-
ma positiva. Que se lembrem de mim da 
mesma forma que eu lembro os meus avós: 
ter amor, carinho, compreensão. Sentir-
-me aconchegado. Ainda hoje, sempre que 
vou às campas dos meus avós, choro... Por-
que consigo ir atrás e recordar os bons mo-
mentos que nós passámos juntos. Por isso, 
basicamente, gostava que também os meus 
netos tivessem uma recordação agradável a 
meu respeito. Que um dia pensem “o meu 
avô já não está cá, mas deixou-me alguma 
coisa positiva”.

Jorge Ribeiro e os netos

O que significa para si ser avô?
Significa ser uma segunda mãe. É um amor 
muito grande. Eu amo os meus filhos, mas 
os meus netos... É diferente, um amor 
muito forte. Talvez porque agora eu te-
nho mais tempo para estar com eles, estou 
mais calma, com mais paciência... Quan-
do tive os meus filhos era o início da vida, 
era uma correria, agora é diferente, mais 

tranquilo. É um amor que não tem limites.
Que tipo de avó se considera?
Eu sou uma avó tola (risos). Uma avó doida 
da cabeça, que adora brincar com eles, ado-
ro fazer coisas malucas (risos). A minha filha 
diz que sou pior que eles!
Então não é muito rigorosa com eles, é isso? 
Rigorosa acho que não sou. Tento ensinar-

-lhes o que está certo e o que está errado, mas 
às vezes facilito certas coisas, é verdade... 
Eu às vezes até fico com pena deles, quando 
os pais os castigam, acho que às vezes é um 
bocadinho exagerado (risos). Talvez se eu 
estivesse no lugar deles, na altura, fazia tam-
bém a mesma coisa, mas agora como sou avó 
tolero mais um bocadinho. Embora tenha 
que haver um certo limite, claro. Mas since-
ramente sou uma avó muito descontraída e 
brincalhona.
Costumam ter contacto frequente? 
Agora ultimamente, por causa da pandemia, 
não é como era, mas eu tento! Eu faço os pos-
síveis para os ver, uma, duas ou três vezes 
por semana... Vou lá vê-los ou eles vêm cá 
a casa. Tento estar presente na vida deles o 
máximo que eu posso. 
Como foi a vossa experiência durante o con-
finamento?
Foi muito difícil! Muito mesmo. A minha filha 
teve o meu terceiro neto em plena pandemia, 
eu estive mais de dois meses sem poder ver o 
meu menino. Só através do FaceTime ou en-
tão ia lá à janela de casa deles olhar para ele. 
Não podíamos arriscar, principalmente por-
que eu não queria estar próximo da minha 
filha para não a infetar caso eu estivesse com 
alguma coisa. Ela é uma sobrevivente de can-
cro da mama e eu estive sempre a trabalhar, 
sempre de casa em casa a tratar dos velhi-
nhos, e o risco de contaminação era elevado. 
Além disso, o bebé, claro... Recém-nascido 
e precisava estar o mais protegido possível. 
Mas custou-me muito... Eu não poder agar-
rar no meu neto, dar-lhe mimo... Custou-me 

mesmo. E a primeira vez que tive contacto 
com ele, assim frente a frente, foi com más-
cara e ele, coitadinho, a olhar para mim nem 
me via a cara toda... Só quando eu me afasta-
va e tirava a máscara é que ele se ria. Mesmo 
ainda hoje, ainda não tive aquele contacto 
físico com ele sabes? Aqueles beijinhos todos 
e abraços... Nem aos meus netos mais velhos, 
eu estava sempre colada a eles e agora tenho 
mais contenção. Eu ia para lá para casa deles 
ler livros e dormir com eles, agora já há me-
ses que não faço isso. Tenho medo... 
Como foi a sua relação com os seus avós? 
Tive uma relação muito chegada aos meus 
avós maternos. Principalmente à minha avó. 
A certa altura da minha vida, ali pela adoles-
cência, ela era mais uma amiga do que uma 
avó. Falávamos muito de tudo e ela dava-me 
muitos conselhos. A época era outra, a re-
lação entre avós e netos era muito à base do 
respeito e as demonstrações de carinho eram 
diferentes, não havia aquele “amo-te”, mas 
nós sentíamos o amor pelas ações. Tenho 
boas recordações. 
E, depreendo, que é assim que quer ser re-
lembrada pelos seus netos, certo? Que eles 
tenham boas recordações também...
Sim. Exatamente... Quero que se lembrem 
de mim como aquela avó maravilhosa, que 
fazia tudo por eles e para eles. Aquela avó 
doida (risos), que fazia coisas malucas, que 
brincava com eles... “A minha avó era su-
per fixe!!” (risos). Quero também que eles se 
lembrem de mim como alguém que lhes deu 
muito amor, que tentei fazer o melhor por 
eles. Mas que se recordem de mim mais por 
aquela parte “wild” (risos).

São Oliveira e os netos
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A memória que 
não morre

Tinha três anos apenas. Às vezes tenho 
inveja de quem se põe a lembrar mo-
mentos, situações, frases ditas… tudo 
quando “tinha uns dois, três aninhos…”. 
Não tenho memória de nada. Raios! 
Agora que penso nisto, quase sinto raiva 
de mim própria. O que sei vem de relatos 
ouvidos durante anos e anos – “a tua avó 
Mina adorava-te! E tu só querias estar 
com ela.”

A história familiar tem contornos dra-
máticos – a avó Hermínia (Mina para 
todos os netos) era uma doente car-

díaca crónica. Foram sucessivos, embora 
espaçados ao longo dos anos, os enfartes de 
miocárdio. O coração foi ficando cada vez 
mais fraco, incapaz de assegurar uma vida 
“normal”. O cansaço extremo obrigava-a 
a permanecer na cama nos últimos tempos 
de vida. Tinha apenas 61 anos quando um 
último enfarte conseguiu derrubar a sua 
força e vontade de viver. O avô Coelho, o 
ex-estudante de Medicina que deixou o 
curso em pleno 3º ano para se casar com o 
amor da sua vida, homem saudável, sem 
doenças conhecidas, morreu exatamente 
um mês depois – e “exatamente” é mesmo 
a expressão correta –, quando regressou a 
sua casa. Caiu quando abriu a porta, ful-
minado por um AVC e já não regressou ao 
mundo dos vivos.

Os meus avós desapareciam assim, num 
espaço de um mês, da minha ainda tão 
curta vida. E as memórias que tinha de-
les também. Tudo o que “lembro” assenta 
nos relatos de outros e nas fotos que ates-
tam o que sempre me contaram – os meus 
primeiros três anos de vida foram cheios 
de amor de avós. Da minha avó Mina em 
particular. Que me adorava - sempre me 
disseram. Era a neta mais nova, na altura, 
a menina que se deitava ao lado dela, na 
cama que lhe serviu de abrigo da doença. 
Que lhe pedia para pintar as unhas, que ou-
via as suas histórias…

É incrível como não estando fisicamente 
presentes na minha vida sempre senti que 
os meus avós me acompanharam. E não 
estou a falar da perspetiva mais mística, 
estou a referir-me ao facto maravilhoso de 
os meus pais, os meus tios, primos… nun-
ca terem permitido que a morte fosse mais 
do que ausência física. Os natais continua-
ram a ter na mesa os doces da avó Mina, as 
cantigas de louvor ao Menino Jesus do ateu 
avô Coelho, as limpezas da casa tinham o 
rigor da avó, exigente dona de casa, as toa-
lhas de renda, os bordados e as colchas que 
nasciam das suas mãos de fada ainda estão 
guardadas em minha casa, os ditos do avô 
ainda ecoam na minha mente “senta-te e 
come, que em casa de pasto é um roubo!”… 
Excelente e tão ternurento trabalho.

Não conseguiram, no entanto, apagar a 
mágoa de me sentir diferente em relação a 
todos os meus amigos. Os lanches na casa dos 
avós, os almoços de domingo, a chiclete dada 
às escondidas dos pais, os carinhos quando os 
pais ralhavam, os colos físicos ou figurados… 
nada disso existia na minha vida. 

Hoje sou avó. E tento ser espelho das mi-
nhas “memórias” da avó Mina. A avó que 
só quando nasceu a minha filha percebi a 
verdadeira dimensão do que representava 
para mim. Vou contar-vos a história mais 
profunda da minha vida – sempre fui de 
tratar por diminutivos carinhosos as pes-
soas mais chegadas e quando fui mãe, como 
imaginam essa tendência acentuou-se. Na 
intimidade, a minha Catarina passou a ser, 

para mim, a Kika. Um dia, à frente da mi-
nha mãe e da minha tia mais velha, chamei 
a minha bebé pelo nome que achei que me-
lhor condizia com ela e qual não foi o meu 
espanto quando as vi a chorar. Sim… é isso 
que estão a pensar… do alto dos meus três 
anos de vida eu abraçava a minha avó Mina 
e dizia “oh minha avó Kika!”. A memória 
do amor nunca se apaga.

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

Conversamos com Lúcia Moniz
a Maria Rosa do filme Fátima

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

Fazemos uma viagem ao coração da

Serra da Estrela com Paulo César Fajardo

Terminamos a visita com Cristina Da Costa pelo maior 

jardim oriental da Europa - o  Bacalhôa Buddha Eden

E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Apreciamos a arte nas paredes da cidade de Toronto

no  Yorkville Murals

Madalena Balça
Opinião
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Ti Irene

A Ti Irene acredita que nasceu no dia 29 
de novembro de 1936 - digo acredita já 
que na sua cédula de nascimento ha-
via um número que ninguém conseguia 
identificar com clareza. Ora parecia um 
número um a uns, ora parecia um nú-
mero nove a outros. Farta de incertezas, 
acabou por se decidir pelo dia 29 e pas-
sámos a celebrar o seu aniversário nes-
sa data. 

E já que falamos em crenças, diz-se 
que quem nasceu no dia 29, seja de 
que mês for, “provavelmente tem 

o talento de conciliar pontos de vista, co-
nhecimentos, pessoas e ambientes apa-
rentemente divergentes ou simplesmente 
ser um colo reconfortante, que com a sua 
simples presença ampara e oferece segu-

rança emocional aos outros” - e não é que 
lhe assenta que nem uma luva? Afinal, que 
melhor definição haverá para uma avó? 

São o nosso colo, a nossa voz da sabedo-
ria, a nossa fonte de bondade inesgotável.

A Ti Irene é avó de três meninas (se bem 
que o tempo em que éramos meninas já lá 
vai, mas isso são outros quinhentos) que 
a um “Oh vó!!!” já sabem que vão ouvir 
um “Uuuuuh?”, que sabem também que 
para chamar pela “Sara” ela vai dizer pri-
meiro “Filipa!”, “Inês!” e só depois é que 
vai acertar, e que sabem também que têm 
sempre direito a comer aletria ao domin-
go porque “tens que comer porque estás 
muito magrinha”.

Ela sempre esteve presente nas nossas 
vidas. Mais recentemente ganhou uma 
“vida nova” com o nascimento da bisneta 
- a Maria Eduarda. Uma bebé que veio ale-
grar toda a família, mas que veio também 
acrescentar mais um capítulo à vida da 
bisavó, que não se cansa de dizer que não 
sabe se “está cá para o ano”.

Já nos pregou alguns sustos, tem proble-

mas que, com 83 anos, são completamen-
te expectáveis, mas - e como costumamos 
dizer - está “fina”! Tanto que, a título de 
exemplo, e ainda há bem pouco tempo, 
a vimos correr, a acompanhar o ritmo da 
Maria Eduarda. E acreditem que ela é uma 
pequena velocista!

Ela é uma “personagem” relativamente 
conhecida na zona onde moro já que du-
rante muitos anos, e até se reformar, tra-
balhou na Escola Secundária - e já lá tinha 
um “feitiozinho” bastante… peculiar, va-
mos chamar-lhe assim. Nem tudo rosas, 
não! Como qualquer outra pessoa, a Ti Ire-
ne também tem os seus “quês”... Gosta das 
coisas feitas à sua maneira e na maioria das 
vezes não pensa duas vezes naquilo que vai 
dizer, nem na maneira como vai dizer. 

Casou aos 19 anos, teve o seu primeiro fi-
lho aos 20 - o Luís -, a “Nela” aos 22 e aos 
24 ficou viúva. Talvez (para não dizer de 
certeza) tenha sido este cruel destino que 
lhe tenha moldado a personalidade - rígida 
na educação dos filhos, mais “mole” na dos 

netos, mas sempre a querer estar “em cima 
do acontecimento” e sempre com uma opi-
nião na ponta da língua, pronta a ser “dis-
parada”, doa a quem doer.

Ainda assim, até aqui nos consegue en-
sinar muito: que os murros no estômago 
que vamos levando durante a nossa vida, 
por mais fortes que sejam, não podem ser 
capazes de acabar com a nossa vontade de 
continuar, de sermos felizes. 

São muitos os que dizem - e com toda 
a razão - que não sabemos a sorte que te-
mos em ter os nossos avós junto de nós. 
Um amor sem barreiras, que em troca só 
“pede” uns lanchinhos aos domingos ou 
uma chamada para saber se está tudo bem. 

Acredito que os avós de todo o mundo te-
nham como “missão” terem uma influên-
cia positiva na vida dos seus netos - pois Ti 
Irene, minha avó, tenho a dizer-te que a 
tua missão foi, e continua a ser, cumprida 
com sucesso. Obrigada por tudo! 

Temos que ir comer um hambúrguer! 
Beijinhos, “vó!”!

Inês Barbosa
Opinião

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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CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

Chamava-se Arminda Moreira dos San-
tos: “Vó Arminda!”. São muitas e boas as 
lembranças que tenho da minha avó, lem-
branças que me levam para uma viagem 
a um tempo que não volta...São 6.30h 
numa manhã de agosto. Em modo capi-
tão, a minha avó Arminda acorda tudo e 
todos para ir para a terra apanhar o mi-
lho, tinha de ser cedinho para escapar ao 
tórrido sol de verão. Se existe coisa que 
não esqueço é a voz dela, peculiar, única 
e marcante a acordar-me e a dizer-me: “É 
garoto!!! Anda que conduzes o trator… 
isto não é para mim é para vocês!!!!” (isto 
dito com um alto timbre de voz). 

As terras de milho da avó eram gi-
gantes, a quantidade de milho que 
conseguia colher nelas era tanta que 

enchia a chamada “Eira da Arminda”. O 
que para o comum mortal não passavam de 
terras de cultivo, para mim eram um paraí-
so para ser explorado; havia lá um grande 
poço onde morava a “Maria da Grade”, 
essa mulher que raptava todas as crianças 
que se aproximavam do poço; era o limite. 
– “Ó garoto!!! Não chegues perto do poço, 

vem aí a Maria da Grade”. Na terra do mi-
lho chegava a hora da merenda. Havia uma 
trégua minha ali com coisas que eu não co-
mia em casa, não sei o porquê, talvez o ar 
puro da terra ou a mesa posta no chão per-
to da vala de água cristalina no sombreado 
das árvores… o cenário diferente abria-me 

o apetite. Volta e meia sinto essa voz, mas 
sem a ter por perto. 

Tenho saudades do seu meigo olhar e 
sinto falta da maneira dela dar mimo e cari-
nho, apesar de ela nunca ter sido pessoa de 
o demonstrar muito. A minha avó andava 
muito a pé, sempre por caminhos sinuo-
sos, contornando ladeiras plenas de odores 
silvestres das acácias e dos pinheiros “fe-
ridos com as latas das resinas”. Tinha uma 
pena muito grande de não saber andar de 
bicicleta, mesmo com as minhas aulas teve 
sempre medo de aprender. Antes de ter as 

mãos gretadas da vida no campo foi o mar 
o seu campo de cultivo. Foi peixeira com 
muito orgulho. Para me dar um exemplo 
de vida dizia-me sempre que ia a pé pela 
floresta e pelas encostas descalça com a 
canastra à cabeça cheia de peixe para ven-
der no concelho vizinho; a lição era mais 
ou menos assim: (atenção, ler bem alto) 
“É GAROTUUU…CANDANÁDOOOO NE-
GROOOO!!! DEVIAS ANDAR DESCALÇO 
NO TOJO COM A CANASTRA NA CABEÇA 
COMO EU ANDEI”. Na aldeia da minha avó 
havia o ritual das ordenhas. De madrugada 
e ao final da tarde as estradas transforma-
vam-se em romarias bovinas até à ordenha 
da aldeia. A Mimosa era a amiga da Armin-
da e a principal ferramenta de trabalho no 
campo. Era uma vaca muito elegante, lim-
pa, bonita e das poucas que sabia os trajetos 
todos sem auxílio da dona. Quando a Mi-
mosa dava à luz, a Arminda ficava muda e 
nervosa, muitas vezes até chorava de tanta 
alegria de ver a Mimosa a lamber o filhote, 
enquanto eu ficava a ver tudo escondido 
atrás da erguedeira de milho com o velhi-
nho amigo Quinito, o cão branco lá de casa. 
Via com espanto e alegria a Mimosa a ama-
mentar o filhote e a Arminda a preparar 
com rapão (agulhas secas dos pinheiros) a 
cama de ambos enquanto tentava, ao mes-
mo tempo, esconder os seus olhos mare-
jados de lágrimas. São apenas algumas das 
muitas lembranças da minha avó que aqui 
partilho. Quando me sinto mais apreensi-
vo olho para os retratos dela e vou visitá-la 
onde ela agora descansa. É bom olhar para 
trás. Ao escrever este pequeno texto dei por 
mim a sorrir e por breves momentos qua-
se até que senti a companhia da minha Vó 
Arminda.

Vó Arminda
Paulo Perdiz
Opinião
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É muito difícil para mim escrever sobre o 
tema de capa desta semana. Há memó-
rias que me incomodam muito: por um 
lado são as mais bonitas de sempre, por 
outro transportam-me para um lugar de 
saudade tremenda que dói no peito. Mas 
dói mesmo.

O meu avô Chico é das pessoas mais 
importantes da minha vida. Sempre 
foi, sempre será. Cuidou de mim da 

melhor forma possível. Sempre. Disponível 
a todas as horas, para tudo. Sempre. 

O meu avô Chico era só meu. Sou filha 
única e, para ele, única neta. Mas ele nun-

ca me fez sentir sozinha. Proporcionou-me 
uma infância maravilhosa e pela qual serei 
eternamente grata. 

Se eu fechar os olhos, ainda consigo ou-
vir o som da paz da eira dos meus avós, 
onde com ele construía as “cabanas dos 
índios” com os paus de madeira usados 
para puxar a corda da roupa para cima e 
uns cobertores a fazer de tenda. As minhas 
cabanas eram muito modernas porque 
ele fazia questão de me pôr um colchão 
lá dentro, para eu estar deitada enquanto 
espreitava pela frincha e o via a tratar da 
nespereira. 

O meu avô Chico adorava palavras cru-
zadas. Adorava jogar às cartas. Adorava 
ver futebol e chutar com os pés enquanto 
assistia sentado no sofá. Adorava fita cola: 
partiu a loiça? Fita cola; Precisa subir a ba-
inha? Fita cola. O carro tem uma luz liga-
da? Dois murros, apaga-se a luz, proble-
ma resolvido, e qualquer coisa: fita cola. O 

homem do verdadeiro desenrasca. 
O meu avô Chico era um ser huma-

no mesmo muito bonito. Era querido por 
mim, mas também por todos os que o co-
nheciam e, sinto muito por todos vocês que 
não tiveram oportunidade de o conhecer. 

Quando numa madrugada a minha avó 
telefona aos gritos, dizendo que o meu avô 
estava a morrer, eu não entendi o que se 
passava. Tinha 16 anos, já tinha capaci-
dade suficiente para entender. Mas creio 
que nos primeiros instantes eu esco-
lhi não entender. Quando lá chegámos, 
em pouquíssimos minutos, os meus pais 
acharam melhor eu não entrar no quarto, 
então fui eu que, naquela noite escura, fui 
para o fundo da rua para orientar a am-
bulância que estava perdida. Viver numa 
aldeia tem destas coisas. Minutos trans-
formaram-se em horas na minha cabeça. 
Uma sensação difícil de explicar, mas que 
nunca se esquece. Fui ainda a correr gritar 

para que ele me ouvisse a pedir muito para 
ele ter força, mas infelizmente ninguém 
chegou a tempo. Acho que o tempo dele 
tinha chegado. E o meu tempo, ali, parou. 

Até hoje não sei lidar com isto, mas 
lembro-me que na altura, uma psicóloga 
da minha escola me chamou e durante a 
conversa ela perguntou-me: “Acabei de 
ter um bebé, achas que devo evitar que o 
meu filho esteja com os avós para depois 
não sofrer como tu agora, ou achas que 
ele deve aproveitar ao máximo enquanto 
pode?” ... Acho que essa é a mensagem 
que se transformou no meu lema de vida: 
fazer tudo o que posso, sentir tudo o que 
posso, enquanto posso. Controlar o que 
consigo controlar. 

No final das contas, sou uma privilegia-
da. Tenho a sorte de poder sentir saudades 
de alguém que me fez tão bem. Fui eu a es-
colhida, não há maior honra que essa.

Catarina Balça, a “Kika” dele / MS
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Catarina Balça
Opinião

Vô Chico
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Nossos avós são a personificação 
do “amor em dobro”

Os dias passam, os problemas vêm e 
vão, os fatos se sobrepõem, trabalho 
para fazer, filhos para cuidar, curso para 
terminar, enfim, muita coisa para resol-
ver ao mesmo tempo. E lá estão eles, 
geralmente numa vida pacata, com os 
ombros cansados depois de anos nessa 
mesma vida frenética que estamos ten-
do agora, torcendo por nós e revivendo 
lembranças. 

Vejo a importância do tema no jornal 
Milénio Stadium e fico grata pelo fei-
to. Precisamos prestar homenagens 

e voltarmos nosso olhar com mais carinho 
e atenção para aqueles que representam 
“amor em dobro”! E escrever, relembran-
do essas pessoas que estão tão longe de 
mim, me emociona, porque de alguma for-
ma, sinto-me como se estivesse com eles 
de novo.  Revisito momentos, lugares, in-
fância, cheiros, aprendizado, texturas... é 
muito bom! 

Meus avós cuidaram muito de mim, 
porque meus pais trabalhavam muito, e às 
vezes, tinham que me deixar com eles, ou 
na época em que minha irmã mais velha 
teve que fazer uma cirurgia de alto risco 
no coração e meus pais tiveram que contar 
com a ajuda dos avós nessa empreitada, 
por isso, passei uma temporada com essas 
pessoas queridas. 

E foi um período muito importante 
porque eles fizeram de tudo para suprir a 
falta dos meus pais. Eu era muito peque-
na e apegada a minha mãe, filha caçula, 
imagina a dor que foi para ambas, essa 
separação! 

Mas a vida tem dessas coisas e, se não 
fossem meus avós amorosos, acho que 
seria um grande trauma para mim e eles 
conseguiram transformar essa situação 
difícil em um grande reduto de amor 
com toda a simplicidade do mundo, isso 
porque meus avós são pessoas humildes, 
simples e sem nenhum luxo, mas eles ti-
nham uma riqueza imensa no olhar, nos 
seus ensinamentos, nas poesias que meu 
avô fazia e recitava para mim, na bana-
na amassada com açúcar que minha avó 
preparava para fazer um docinho com o 
intuito de me deixar feliz, na liberdade de 
me deixar brincar, inclusive, com o véu 
delicado que minha avó colocava na ca-
beça para rezar. 

Enfim, tantas coisas boas que eu tenho, 
aqui, guardadas na meu porta-jóias da 
alma, para recordar com alegria. 

Relembrar tudo isso, me deu a oportu-
nidade de trazer eles comigo de novo. 

Essa vida corrida, essa busca incessan-
te pelos nossos objetivos, nos afastam 
dessas pessoas que construíram parte de 
quem somos, e ter datas comemorativas 
como essa nos dá a certeza de que os nos-
sos avós merecem mais a nossa presença, 
respeito e amor em todos os dias da nossa 
existência.

Adriana Marques
Opinião
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Os avós são 
muito mais 
que só avós

Avós não são “segundos pais”, são mais 
como uma segunda casa. A casa que 
nos acolhe e nos aconchega, para onde 
queremos ir quando o dia corre mal. E 
demora-nos bastante tempo até perce-
bermos que avós não são só avós, che-
ga até a ser injusto. 

Já foram pais e também filhos, já car-
regaram consigo vários sonhos, uns 
concretizados e outros guardados na 

memória, conformados de “que não era 
para ser”. E se em pequenos mal podíamos 
esperar que a avó nos fosse buscar à esco-
la já que era sinal que se seguia um lanche 

delicioso. Toda a gente sabe que as torradas 
da avó são melhores do que as que temos 
em casa e na maioria das vezes lá estava 
um bolo em cima da mesa porque ela sabe 
que é o nosso preferido. As tardes eram 
de brincadeira, já que os avós nos gostam 
de entreter e fazer as vontades até que os 
autoritários dos pais cheguem para nos vir 
buscar. E com os avós também se aprendia 
e muito, como coser roupa e fazer crochê, 
até se dava um jeitinho na cozinha e come-
çávamos a fazer pão e biscoitos, e ainda nos 
ensinavam a tomar conta das galinhas, dos 
gatos e dos porcos.

Quando somos adolescentes já as coisas 
ficam mais difíceis para os avós, nós ainda 
os amamos e muito, mas já estamos menos 
disponíveis. E esquecemos que os avós são 
mais que só avós. Felizmente, depois des-
sa fase, aprendemos que eles têm histórias 
incríveis para contar, muito mais interes-
santes do que as nossas, e aprendemos que 

depois destes anos todos afinal ainda não os 
conhecíamos. E é incrível o que acontece 
quando lhes damos oportunidade de falar 
mais sobre a vida e quanto podemos apren-
der com o caminho dos outros. 

Os meus dois avôs viveram embarcados 
em navios piratas - dá para imaginar viver 
anos a viajar pelo mundo? E as minhas avós 
em parte acabaram por criar os filhos qua-
se sozinhas porque os maridos estavam no 
estrangeiro. A minha avó paterna perdeu 
a mãe muito nova e foi ela que assumiu a 
responsabilidade de tomar conta dos oito 
irmãos. A minha bisavó aos sete anos já 
cuidava dos irmãos e trabalhava, nunca 
aprendeu a ler porque a vida mostrou-se 
difícil desde muito cedo e também perdeu 
o marido muito nova, o que fez com que 
criasse os três filhos sem muitas ajudas. 

E tudo o que eles viveram... numa época 
em que não se comprava roupa, fazia-se e 
quando dava. Em que se cultivava o que se 

comia. Carros, internet, telefone? O que é 
isso? E para quê? Ir de férias é um concei-
to que nunca aproveitaram e quase parece 
que não têm curiosidade. E hoje, olhamos 
para eles, ainda cheios de energia, com 
vontade de não parar de trabalhar, e ques-
tiono-me como? Têm uma força que não 
acaba e se há gene que se passe na família, 
espero que seja esse. 

E que as roupas simples – as batas, as 
camisas e as boinas – não vos enganem, 
os avós não são só avós. São prova de re-
siliência de quem já enfrentou tempos 
muito mais difíceis do que aqueles em que 
estamos. São o exemplo de que os proble-
mas da vida se superam. Os avós são muito 
mais que só avós, são fontes de sabedoria e 
aprendizagem, são erros e conquistas, são 
anos de trabalho, são a dedicação à família, 
são o passado e o presente. 
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Avô, Avó, Nono and Nona

Bacalhau com batatas (cod with pota-
toes) was the dish that brought the fa-
mily together almost every other Sunday 
at my Portuguese grandparent’s house. 
My father built a second floor on top of 
my grandparent’s place and that was my 
home where I grew up until I was nine 
years old.  Palmira de Oliveira (Avó) and 
Augusto Boturão (Avô) were originally 
from Ovar, Portugal.  

My grandmother worked at the Sa-
linas de Aveiro and had a huge 
family.  They moved to Lisbon for 

a while where my grandfather operated a 
tugboat bringing the big ships into the Rio 
Tejo in Lisbon.  When my dad was nineteen 
and his brother five, they decided to leave 
everything behind and start a new life in 
Buenos Aires, Argentina where they had 
a relative that owned a horse farm.  They 
opened a grocery store at the entrance of 
their house which they operated daily with 
a lot of hard work. 

My other set of grandparents were Ita-
lian.  My Nona, Teresa Martinelli was mar-

ried to Sabatino Cavicchia and they had 
two children, my mom and her younger 
brother.  They came from Bari, Italy and 
went to Argentina after the war, so they 
were there first.  My Nona was a seams-
tress and my Nono worked in construction 
and retired for the FIAT company located 
just around the corner of our house.  Ro-
mance started early between my parents, 
so they got married young and I was born.  
My sister came next.  I was so lucky to have 
them all on the same street, I could walk to 
Nona and Nono’s house for playtime, enjoy 
a nice Italian home-made meal of ravioli 
with tomato sauce, have a nap and walk 
back to my house on top of Avó and Avô 
to watch the FIAT cars being tested in the 
runway from the terrace.  In Christmas, 
which was during the Summer, we always 
had a large barbeque “asado” with all sorts 
of meats, salad, red wine, watermelon and 
“helado” (Icecream).  The preparation of 
this meal was a whole day event!  They set 
up a huge table outside and the whole fa-
mily came. 

It was funny to listen to both sets of 
grandparents, they had both adapted to 
speaking in Spanish, but with their own 
dialects in between.  I grew up with Portu-
guese and Italian words all around me.  My 
Avó used to say “Menina, vem cá, queres 
una galletita?” (girl, come here (Portugue-
se), would you like a cookie? (Spanish).  

My Nona used to say “Que linda la nena, 
vamos a lavar tu faccia sporca” (what a 
beautiful girl, lets wash your (Spanish), 
dirty face (Italian).

My world was complete surrounded by 
loving people and entertaining events.  
When I was nine, my father moved us to 
Lisbon, Portugal in search of a better life, 
and we did accomplish a lot as a family, 
but we were alone.  I will never forget the 
tears of loneliness that my sister and I sha-
red for many years missing our family that 
we left behind.  Ten years after, my father 
immigrated our family to Canada and only 
then we were able to afford plane tickets to 

visit our family in Argentina.  The choices 
our parents make for us are always in the 
best intentions, but leaving the loved ones 
is very painful.  I only spent nine years of 
my life with my grandparents and I truly 
regret that.  Even though we were so far 
apart, I always felt that they were watching 
over me, and still are, as I see them in every 
tree.  Exactly today was my Nona Teresa’s 
Birthday, September 11.  Happy Birthday 
Nona!  I dedicate the cover illustration to 
my grandparents and all the loving gran-
dparents around the world. 

Augusto Boturão e Palmira de Oliveira Sabatino Cavicchia e Teresa Martinelli

Inês Carpinteiro
Opinião

Stella Jurgen
Opinião
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September 13th is the day that grandparents are 
celebrated and, in this week’s Milénio Stadium, we 
honor grandparents. Contributors to this newspaper 
dignify and praise those who for the most part are 
the only connection to their family’s background by 
writing personal memories about their grandparents. 

Grandparents Day serves to pay tribute and rec-
ognize the contributions of grandparents in our 
lives. Society and its family ties provide an im-

portant view of the past and about the values, beliefs 
and ideals we treasure today. 

National Grandparents Day was founded by Jacob Re-
ingold and Mariam McQuade in 1973 in West Virginia 
and in 1978 a bill was signed officializing the day. Presi-
dent Carter said, “The elders of each family have the re-
sponsibility for setting the moral tone for the family and 
for passing the traditional values to their children and 
grandchildren”. Eventually other countries adopted this 
day to honor them. 

In reading Carter’s phrase, a sense of conflicting emo-
tions permeated my mind creating mental strife which I 
wish engaged more empathy for my past. Looking back 
at who I am and then becoming a grandparent, leaves 
my being in affliction but with a fervor of what the future 
may still offer. It is with certainty that for most, being a 
grandparent or thinking of one who may have passed 
away provides joy in the current sense or warm memo-
ries of the past. There is no empathy being sought by my 
story as we are what we make of our lives. Becoming the 
fruit of the seeds that my grandparents planted has not 
always been an inspirational experience even if there is 
a sense of pride about the family I came from. I’m angry 
about the loss of opportunity to embrace my grandchil-
dren. Life teaches ignorance to many who may feel that 
making love a hostage to be used for principled reason-
ing can be justified. The sadness of not embracing my 
grandchildren can be substituted by hope and the satis-
faction that they are good people. 

Avós, Raízes e Nós is a book to be presented at Casa do 
Alentejo on Sunday September 13th, 2020 @ 3:00pm. It’s 
a collaboration of Aida Batista, Ilda Januário and Manu-
ela Marujo who have lovingly stitched together stories 
of several individuals with memories to share. When the 
book was being conceived, my friend Aida Batista asked 
if I would write a story about my grandparents. This re-
quest created an internal struggle that made me exam-
ine every aspect of my life, which is still on-going today. 

Conflicting emotions and assaying memories resulted 

in a decision not to write the story as the work in progress 
to decipher the acceptance of my history requires more 
work to understand why “I am”.

The hardships of my grandparents and the memories 
I have are not many. The misfortune of being poor, with 
too many children at a time of political goonery created 
an atmosphere where love was not a priority. 

Survival was the main endeavor and thus I see my 
grandparents through eyes being shaded by the blow-

ing sand of the beach sand dunes in Castelo do Neiva. The 
sand is slowly being removed grain by grain, but accep-
tance will take some time. 

The official flower of the grandparents is “forget-me-
not”. I will never forget mine and will honor their legacy 
petal by petal until full embrace. 

Honor yours. 
Manuel DaCosta

Editorial English version

Celebrar quem nos segura na mão. 
Avós. Pais duas vezes.

Caro leitor/a.
Espero-os bem

O ano vai passando a passos larguíssi-
mos. E setembro cá está, já a meio. 
Incrível este ano. Lembrando-nos 

do janeiro. Do frio. Do fevereiro.  Do frio. 
Depois...? Uma imensa névoa e quase a 
chegar a dezembro. E o que é Este ano e o 
que é ano bissexto no seu pior.

Não obstante, existem celebrações que não 
requerem distanciamento social e ainda bem.

Celebra-se neste próximo fim de sema-
na o dia dos avós.  Desses seres magníficos 
que nos seguram a mão. Nos beijam quatro 
vezes ao invés de duas. Nos protegem e bei-
jam as nossas feridas. Diz-se em bom dita-
do português que “ser avó ou avô é ser pai e 
mãe duas vezes”.

No entanto, eu devo ser uma exceção a 
essa regra que soa tão deliciosa.

Quando ouço  alguém falar dos avós com 
tanto carinho, até as minhas filhas, prin-

cipalmente dos meus pais que foram um 
marco muito importante  na vida delas, 
mais ainda sendo a que mais beneficiou, 
fico com a alma triste.

Não tenho memórias de nenhum deles. 
Tudo porque faleceram todos muito preco-
cemente. Inclusive, a minha mãe ficou órfã 
de mãe com apenas 13 meses, tendo sido 
criada por uma madrasta má - estilo Cruel-
la de Ville (:( ) -, e o meu pai, órfão de mãe 
com apenas sete anos de idade, ficando a 
cargo de um pai à moda antiga, com regras 
estritas e cruéis. 

Recordo-me vagamente da cerimónia fú-
nebre do meu avô materno, quando eu tinha 
apenas três anos de idade. Uma imagem de 
um rodopio de adultos que nunca me saiu 
da memória. E o meu avô paterno, faleceu 
quando eu já tinha oito anos de idade. Situa-
ção atípica, mas real. Quem tem avós sinta-
-se privilegiado/a. Não maltrate quem lhes 
quer bem. Ensine isso aos seus filhos - que 
os seus pais são avós deles. Têm um lugar de 
destaque. Por eles, nós existimos. A delica-
deza, boa educação, o carinho, e o partilhar 
de boas maneiras é uma mais valia.

Por enquanto ainda não sou e até já po-
deria ser, mas creio que quando isso acon-

tecer serei uma avó babada e vou estragar 
os meninos e meninas com mimo e tam-
bém com histórias de bem saber. É o que 
felizmente nos ensina a vida. Passar o que 
temos de geração em geração.

Respeito, acima de tudo.
Então, e humildemente, conte histórias 

aos seus avós, segure-lhes na mão quan-
do eles já não conseguirem manter a mão 
tranquila. Beije-os. Abrace-os. E lembre-
-se de que, quando era pequenino/a, foram 
eles que muitas e muitas vezes deixaram de 
fazer coisas que gostariam, para educarem 
os filhos e, em muitos dos casos também os 
netos. Que deixavam de comer ou de com-
prar algo porque alguém que mora dentro 
dos seus corações, teria mais necessidade.

Assim segue o nosso mundo. Mesmo em 
tempo de Pandemia, principalmente em 
tempo de Pandemia. O respeito pelos de-
mais. Pelos mais maduros e mais idosos. É 
uma ordem. Nem deveria de haver discus-
são. Ou ser isto tema de conversa. Quan-
tas e quantas vezes são os idosos, os nossos 
queridos idosos maltratados no seu núcleo 
familiar? Tornam-se num empecilho. En-
fim.  Tristes realidades.

Ame a quem lhe deu vida e o ajudou a dar 

os primeiros passos.
O carinho é a palavra-chave. Quando se 

chega a idoso é-se criança duas vezes.
Bom fim de semana e muita saúde.
Até breve.

Cristina Da Costa
Opinião
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A identificação do sucessor e mes-
mo a motivação da geração mais nova 
para assumir o negócio de família são 
os maiores desafios para os líderes 
das empresas familiares e em Portugal 
o problema está na formação de quem 
virá a seguir. Dados da KPMG Portugal 
recolhidos em 2019 mostram que 43% 
das empresas nacionais, lideradas por 
famílias, assume que quer passar a ges-
tão para a próxima geração, mantendo o 
rumo dentro do seio familiar. 

Ao pensar no futuro, 78% das empre-
sas familiares canadianas desejam 
proteger os seus negócios como o 

ativo familiar mais importante. Segundo 
um estudo da PwC Canada desenvolvido 
em 2018, cerca de 60% das empresas fami-
liares canadianas querem manter a família 
ligada ao sucesso dos seus negócios e dei-
xar um legado. Quando se trata de planear 
a sucessão, apenas 19% destas empresas 
têm um plano delineado e 71% admite que 
já discutiu a questão com outros familiares. 

Esta semana o Milénio Stadium ouviu os 
fundadores e proprietários de três empresas 
familiares bem conhecidas da comunidade 
portuguesa que reside em Toronto. Escolhe-
mos empresas de setores diferentes que em 
comum têm o facto da sua continuidade ser 
assegurada pela próxima geração. 

Churrasqueira Bairrada

A Churrasqueira Bairrada, fundada em 
1989, continua hoje nas mãos do fundador 
que se recorda bem das dificuldades quan-
do abriu o primeiro dos seus restaurantes. 
“Posso dizer que já vinha com a ideia no 
avião (risos), quando emigrei para Toron-
to em 1973 não sabia falar inglês, mas tinha 
muita vontade de abrir o meu próprio res-
taurante. Trabalhei 14 anos na construção 
civil, juntei dinheiro e quando abrimos na 
College Street a comida portuguesa era 
pouco conhecida e o primeiro ano foi muito 
difícil”, contou Carlos Pires ao nosso jornal. 

Pires diz que o seu lema de vida é “lutar, 
trabalhar e vencer” e lamenta que as no-
vas gerações não tenham a mesma força de 
vontade. “Nasci em Oiã, uma freguesia do 
concelho de Oliveira de Bairro, no distrito 
de Aveiro, e estudei apenas até à quarta-
-classe. Éramos 11 irmãos e alguns emigra-
ram para a Venezuela e outros para o Brasil 
e tiveram sucesso com padarias e bares. Os 
novos imigrantes hoje não vêm dispostos 
para trabalhar, ninguém quer fazer horas 
extra. Eu começo a trabalhar cedo e nunca 
tenho hora para sair”, explicou.

Hoje com 73 anos, o empresário assume 
que vendeu um dos seus restaurantes em 

Mississauga “na altura certa” e hoje man-
tem três localizações em atividade: St Clair, 
Dundas e College. Ambos os filhos cresce-
ram nos restaurantes e mantêm a paixão 
pelo ramo. “O Nilton e o Denis começaram 
como gerentes, mas sempre lhes transmiti 
que um gerente tem de dar o exemplo aos 
seus funcionários, o que implica ser dedi-
cado e dinâmico. Quando o meu filho mais 
velho (Nilton) começou a trabalhar comigo 
dei-lhe 30% do restaurante em Mississau-
ga, achei que era um incentivo para ele se 
esforçar. Entretanto fechámos esse espaço 
porque no ano passado tivemos uma pro-
posta de compra irrecusável. O Denis for-
mou-se em Administração de Empresas e 
penso que com o conhecimento que adqui-
riu vai ser capaz de fazer com que a empre-
sa cresça”, referiu.

O empresário acredita que os filhos vão 
continuar com a Churrasqueira Bairrada e 
apesar da sua idade avançada continua a 
apoiar na empresa. Questionado pelo Milé-
nio Stadium se os filhos tinham escolhido 
voluntariamente continuar com a empresa 
da família, Pires admite que foi um pro-
cesso muito pacífico. “Quando comprei o 
restaurante de Mississauga o Nilton já tra-
balhava comigo e o Denis quando acabou 
a universidade teve duas propostas de tra-

balho, mas disse que preferia trabalhar na 
empresa da família. Nunca fiz pressão para 
que continuassem com a nossa empresa, 
mas quando eram jovens fiz questão que 
me acompanhassem no restaurante para 
perceberem o que a vida custa. O nosso ob-
jetivo sempre foi ter preços baixos, servir 
bem a nível de quantidade e tratar bem o 
cliente, espero que continue a ser assim nos 
próximos anos”, informou.

Quando tinha quatro restaurantes a 
Churrasqueira Bairrada empregava cerca 
de 65 pessoas, mas a pandemia e o encerra-
mento do restaurante de Mississauga obri-
garam a reduzir funcionários e hoje empre-
gam apenas 20 pessoas. “Fizemos lay-off 
a 45 funcionários e o CERB também nos 
trouxe algumas dificuldades porque alguns 
funcionários preferiram ficar em casa a re-
ceber o subsídio federal de $2,000 mensais. 
Não exijo dos meus filhos porque eles já são 
crescidos, mas sempre tentei dar o exem-
plo para os estimular. Hoje sou avô e não 
vejo nenhum dos meus netos a continuar 
com esta empresa porque o mundo está 
muito diferente e eles parecem já ter outros 
interesses profissionais quando crescerem. 
Tentei transmitir aos meus filhos a mesma 
educação que recebi e acho que eles como 
empresários têm a possibilidade de con-

tinuar a crescer, mas agora tudo depende 
deles”, adiantou. 

Macedo Winery

A Macedo Brothers começou em 1971 
com um supermercado fundado pelos ir-
mãos António e Francisco Macedo. Mais 
tarde o irmão mais novo, David Macedo, 
juntou-se à empresa familiar e em 1972 foi 
a vez de um outro irmão, João Macedo, se 
juntar ao Macedo Brothers Supermarket. 
Em 1977 a empresa começou a vender uva 
e em 1985 os irmãos decidem vender o su-
permercado, mas David Macedo decide 
continuar a vender uva e mosto no 30 da 
Ossington Avenue. A família Macedo é na-
tural da ilha Terceira, nos Açores, e David 
Macedo emigrou para o Canadá com ape-
nas 13 anos. Em 1998 abre a segunda em-
presa no 50 da Caledonia Park Road e em 
2012 criaram a Macedo Winery, um espaço 
onde vendem vinho engarrafado de Por-
tugal, Itália, Argentina, Canadá e Califór-
nia. Em 2019 abre a Downtown Winery, 
uma adega onde os mais jovens podem 
beber um copo de vinho num ambiente 
descontraído. 

Em entrevista ao Milénio Stadium, Ivone 
Macedo, esposa de David Macedo e conta-
bilista na Macedo Wine, explicou-nos que 
esta é a altura em que a empresa tem mais 
trabalho e contou-nos que a adega surgiu 
graças a uma mudança no mercado.  “As 
comunidades portuguesa e italiana que 
residem em Toronto estão muito envelhe-
cidas e os novos imigrantes não têm esta 
cultura do vinho que os europeus tinham. 
Para além disso os mais novos já não fazem 
o seu próprio vinho.

Nos nossos melhores anos, quando a 
comunidade portuguesa era mais jovem, 
chegámos a encomendar cerca de 100 tre-
las de uva por ano, agora importamos da 
Califórnia apenas metade porque os hábitos 
dos nossos clientes mudaram”, disse.

Em 2011 a Macedo Winery começou a 
importar vinhos de Portugal das regiões do 
Alentejo e da Beira Interior e em breve pre-
para-se para importar também da região 
do Douro. Em 2008 as duas filhas entraram 
para a empresa depois de estudarem no 
Culinary Institute of America em Napa Val-
ley, São Francisco, Califórnia. O interesse 
de Aimee e Daisy Macedo surpreendeu os 
pais porque esperavam que ambas apostas-
sem noutras áreas profissionais. “Sempre 
quisemos que elas estudassem, mas não nos 
passou pela cabeça que fossem ambas para 
esta área. Pela minha própria experiência, 
sei que para uma mulher é difícil conciliar 
a vida profissional com a maternidade. Mas 
claro que apoiamos porque esse é o papel da 

Carlos Pires, com os filhos Nilton e Denis

Quando os filhos  
continuam com  
as empresas
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família”, avançou.
Mais recentemente as duas irmãs, que 

têm apenas um ano e meio de diferença, 
concluíram na George Brown o WSET de 
nível 2, um certificado em vinhos e bebidas 
espirituosas. Hoje são a continuidade da 
empresa familiar e Aimee Macedo é dire-
tora da Downtown Winery, o último pro-
jeto do grupo, enquanto que Daisy Macedo 
ocupa a direção da Macedo Winery. 

Ivone Macedo antecipa mudanças neste 
setor a curto prazo e defende que é preci-
so ser inovador para sobreviver. “Cada vez 
menos pessoas fazem o seu vinho em casa e 
acredito que as adegas são o futuro. Os por-
tugueses e os europeus já não emigram para 
o Canadá e os que vivem cá estão envelheci-
dos. Nós sempre transmitimos as nossas tra-
dições aos nossos filhos, mas os novos imi-
grantes que vêm de outros continentes não 
têm esta cultura do vinho. Julgo que o futuro 
deste setor passa por adegas como a Macedo 
Winery e a Downtown Winery. São espaços 
recentes que precisam de mais tempo para 
se consolidarem no mercado, mas estou 
confiante que vamos ter sucesso. A Down-
town Winery demorou mais algum tempo a 
abrir do que esperávamos porque este tipo 
de licença é difícil de conseguir”, antecipou. 

A Downtown Winery aceita reservas 
para pequenas festas até 25 pessoas e para 
além dos vinhos é possível petiscar neste 
bar onde não falta a célebre sardinha portu-

guesa. A Macedo Wine tem 10 funcionários 
a tempo inteiro e os valores da empresa são 
a excelência do atendimento ao cliente e 
um produto de grande qualidade. A próxi-
ma geração da família compromete-se a dar 
continuidade aos valores do grupo Macedo. 

Senso Group

Jack Prazeres fundou o grupo Senso em 
2011, uma empresa especialista em material 
de construção civil e aluguer de equipamen-
to. Hoje os dois filhos trabalham na empresa 
e o empresário garante que não fez pressão 
para que isso acontecesse. Cynthia Prazeres 
tem 30 anos e é formada em Biologia pela 
Carleton University e Jason Prazeres tem 27 
anos e estudou Economia na Universidade 
de Toronto. “Quando eles acabaram a uni-
versidade não sabiam o que queriam fazer. A 
Cynthia não gostou do seu curso e começou 
a trabalhar no Senso provisoriamente, já lá 
vão sete anos. Os dois adoram o que fazem 
e a Cynthia está mais envolvida com as ven-
das e o Jason está na contabilidade. O Jason 
só começou a trabalhar connosco em 2016. 
Nunca fiz pressão para que nenhum dos dois 
viesse para o Senso, mas foi o que acabou 
por acontecer”, contou.

Questionado sobre os desafios de traba-
lhar diariamente com a família, Prazeres 
assegura que é uma mais valia. “É muito 
mais fácil porque às vezes nem precisamos 
de falar, basta apenas um gesto e é mais 

do que suficiente para nos entendermos. 
Os nossos funcionários dizem que gostam 
do ambiente familiar porque há mais res-
peito e entreajuda.  Mas temos uma regra, 
em casa não falamos de negócios porque já 
chegam as horas que passamos juntos du-
rante o dia”, informou.

Sobre o futuro da liderança o grupo Senso 
tem três candidatos de peso: “Nunca pen-
sei nisso, mas tanto os meus filhos como o 
gerente Mário Nunes são excelentes opções 
para assumir o meu lugar quando me refor-
mar (risos). Se bem que acho que a reforma a 
100% nunca vai acontecer. Talvez nos pró-
ximos três anos reduza as horas de trabalho 
diárias e as responsabilidades...”, adiantou.

Independentemente de quem assumir 
os destinos da empresa, Prazeres vai con-
tinuar disponível para aconselhar e ajudar 
na tomada de decisões. “Sou apologista de 
que duas cabeças juntas pensam melhor do 
que uma. Claro que nem sempre acerta-
mos, mas quando pensamos em conjunto 
a margem de erro diminui. Para já estamos 
com três localizações, se incluirmos os nos-
sos escritórios em Mississauga, mas acho 
que um dia imagino o Senso a crescer para 
cidades como Milton, Guelph ou Innisfill, 
talvez mais duas localizações, quem sabe. 
Mas a pandemia veio mudar tudo e estamos 
a contar com um primeiro semestre de 2021 
muito difícil para este setor”, avançou.

Os valores do grupo Senso são o cumpri-

mento dos prazos de entrega, a qualidade 
dos produtos, bons preços, material em 
stock e honestidade. “Costumo dizer que se 
o cliente não comprar cá vai a outro lugar 
qualquer. Por isso temos a obrigação de ser 
honestos e de informar bem o cliente sobre 
o que está a adquirir. Por isso é que aposta-
mos muito na formação dos nossos funcio-
nários. A entrega dos produtos nos prazos 
estipulados também é muito importante, se 
bem que é cada vez mais difícil numa cida-
de como Toronto porque uma entrega que 
antes demorava três horas agora demora 
seis porque temos muitas ruas encerra-
das”, enumerou.

Desde que os filhos entraram na empresa 
o empresário reconhece melhorias signifi-
cativas em algumas áreas. “A Cynthia e o 
Jason ajudaram a melhorar o nosso posi-
cionamento nas redes socias, apostámos 
mais em informatização e melhorámos 
o marketing. Acredito que esta inovação 
permitiu melhorar os nossos serviços e 
captar mais o interesse do cliente na nossa 
empresa. Tenho duas netas e não sei se elas 
vão dar continuidade a esta empresa, mas 
acredito que as pessoas devem escolher um 
trabalho numa área que gostem e onde se 
sintam realizadas”, revelou.

O Senso está localizado no 150 da Rock-
cliffe Court e no 6 da Hyde Ave em York. 

Joana Leal/MS

David e Ivone Macedo com as filhas  Aimee e Daisy Macedo. Jack Prazeres e a esposa Otília, ao lado os filhos Cynthia e Jason Prazeres.
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Quando as bibliotecas falavam

A primeira biblioteca da minha vida foi 
toda ela construída a partir de vozes que 
se ergueram dos caboucos da minha an-
cestralidade, muitos anos antes de o au-
diovisual ter sido inventado. Foi a partir 
delas, das vozes de meus pais e avós, 
que consegui percorrer as mais impor-
tantes estantes de um saber que, de-
sordenadamente catalogado, contribuiu 
para a formação da minha identidade. 

Criança ainda, e muito a sul de to-
dos os lugares de onde provinham 
as minhas raízes, comecei por ter 

noções básicas de geografia de cada vez 

que meus pais falavam da sua remota al-
deia, perdida numa das sinuosas estra-
das que rasgavam as encostas talhadas 
em socalcos a desaguar no Douro vinhateiro.

Relatos de pobreza congénita, muita 
fome e injustiças saltaram dos compêndios 
de sociologia que tudo me ensinaram sobre 
as desigualdades sociais, as diferenças en-
tre as elites e os mais pobres, ditando um 
servilismo mudo perante o poder que faci-
litava a luta pela sobrevivência. 

A renúncia ao supérfluo e o saber viver 
com o essencial foram práticas que aprendi 
desde o berço, quando as contas de subtrair 
e de dividir eram o forte da aritmética que 
me habituei a ouvir. Dividir uma sardinha 
por três irmãos, distribuir nacos de pão 
com cebola acompanhados de azeitonas 
retalhadas na barrica da miséria, cortar um 
tomate ao meio demarcando a fronteira de 
cada metade com o sal da solidariedade, 

represar regos de água por frações de ho-
ras para que esta chegasse às leiras de onde, 
apesar de pequenas, se subtraía o sustento 
de cada um, foram histórias de vida ou de 
morte tatuadas na memória de pais e avós 
de outros tempos. 

Amiúde falavam das tradições que lhes 
haviam preenchido a curva apertada da 
juventude: as desfolhadas na eira, onde as 
cantigas ao desafio revelavam exímios re-
pentistas da métrica e da rima, sem nunca 
terem estudado poesia; os cachos vindima-
dos por entre a folhagem que tantos beijos 
roubados testemunhara, sempre que a lin-
guagem do desejo falara mais alto do que 
as cepas retorcidas rente ao chão; a pisa 
da uva nos lagares onde os homens, numa 
cadência de marcha militar, podiam sentir 
a embriaguez do mosto; a apanha da azei-
tona por entre cantares que ajudavam a 
aquecer as mãos engadanhadas pelo frio: 
“A azeitona já está preta/ já se pode armar 
aos tordos/ Diz-me lá, ó cara linda, como 
vais d’amores novos”. 

Sem me dar conta, etnografia, litera-
tura e figuras de estilo abriam-me janelas 
de conhecimento rasgadas por seres com 
poucos anos de escola. Depois, foram-me 
contando os seus sonhos, a vontade de sair, 

de explorar mundos diferentes daqueles 
em que haviam vivido limitados pela ca-
pacidade de irem mais longe. Analfabetos 
de aprendizagens fechadas em programas 
curriculares, falavam-me de ambição, da 
construção de utopias, de arquitetar futu-
ros risonhos para os filhos que haviam de 
chegar, numa tela assente no cavalete das 
intenções por cumprir. 

E se a nossa memória é a biblioteca de um 
tempo que temos sempre à mão, a minha 
foi-se abastecendo de saberes aprendidos 
também numa outra língua, sem estatuto, 
porque praticada de ouvido em brincadei-
ras de sanzala. Por isso, fomos viver para 
a cidade, onde mais tarde vim a conhecer 
o mundo das bibliotecas feitas de paredes, 
onde os livros cheiram a papel e nos ob-
servam a partir das prateleiras a que nem 
sempre chegava. 

E sonhei um dia ver também meu nome 
inscrito na lombada de um livro que habi-
tasse a prateleira de uma biblioteca, e me 
olhasse tal como durante tantos anos eu 
havia olhado para eles. Consegui, porque 
toda a vida ouvi as vozes da minha primeira 
biblioteca a dizerem-me que nunca desis-
tisse dos sonhos.

Aida Batista
Opinião

Os livros (...). Em si mesmos, nada têm de mágico.
A magia está no que eles nos dizem, em como nos apresentam 
uma única peça feita da costura de vários bocados do universo. 
Ray Bradbury, Fahrenheit 451
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Neste fim de verão, que ninguém ima-
ginava com tanto calor, os portugueses 
amornados pelas elevadas temperaturas 
para a época, continuam embalados em 
direção às praias, mas crescentemente 
preocupados com: a aproximação daqui-
lo a que se vulgarizou chamar a “segunda 
vaga pandémica” e o decretar do “esta-
do de contingência”, previsto para 15 de 
setembro; igualmente temerosos com o 
fim programado das ajudas sociais do 
Governo às dificuldades originadas pela 
Covid-19, mas e ao que parece, “maravi-
lhados” por poderem manter o “bronze” 
que o aquecimento global lhes tem pro-
porcionado. São assim os portugueses 
(entre outros…)! Lutadores incansáveis 
quando as desgraças lhes batem à por-
ta, mas descontraídos, despreocupados 
e relaxados até que isso lhes aconteça.

Embora isto seja uma caraterização 
muito minimalista e sem qualquer 
validade científica, feita pela simples 

observação empírica do comportamento de 
muitos dos nossos cidadãos, em relação ao 
presente e a muitos dos factos constantes na 
nossa história, às vezes “o que parece é’!...

Entretanto e porque o Sol continua a bri-
lhar na cabeça de alguns e a escurecer na 
cabeça de outros, a atualidade portuguesa é 
marcada por situações assimétricas, herda-
das do passado recente e por circunstâncias 
relativas ao presente.

Neste último caso enquadra-se a tão pro-
palada “Festa do Avante”, promovida pelo 
PCP e que decorreu no passado fim de se-
mana. No meio de tantas críticas políticas 
e sociais à realização do evento, por poder 
contrariar as normas de segurança contra a 
Covid, a “Festa” aconteceu, não sem ter pro-
vocado um certo alarme social e até algum 
desaguisado dentro do próprio PCP e seus 
militantes. O evento concretizou-se dentro 
das normas sanitárias possíveis, mas sem o 
sucesso dos anos anteriores, ficando longe 
de obter a quantidade de participantes que 
estava prevista pelos seus organizadores, 
mesmo após o corte para metade dos auto-
rizados pelas autoridades sanitárias. Assim, 
os prejuízos económicos desta “Festa do 
PCP” (a acumular aos dos anos anteriores) e 
a crítica social e política a que foi sujeita, tor-
naram o acontecimento numa má decisão 
dos seus promotores, quer na natureza dos 
ganhos políticos ou dos económicos. Resta 
saber se o que aconteceu está na origem do 
serenar da anterior irritação de Jerónimo de 
Sousa, tornando-o mais flexível para apro-
var o próximo Orçamento de Estado e evitar 
uma crise política ao país!?...

No regresso aos “velhos” problemas, con-
tinua a saga do julgamento dos antigos res-
ponsáveis do Banco Espírito Santo (nomea-
damente Ricardo Salgado), agora recheada 

de mais detalhes que vão fazer perdurar esta 
ação judicial por tempo indeterminado, fa-
zendo com que aguardemos (im)paciente-
mente que a justiça possa ser feita antes do 
falecimento de todos os prejudicados!... 

Na mesma senda, os milhares de milhões 
de euros investidos no Novo Banco (que 
substituiu o BES) pelo fundo de amortização 
bancária, através do Estado português, co-
meça a fazer sentir aos nossos deputados e 
a toda a opinião pública que o Novo Banco, 
originalmente criado como o “Banco Bom”, 
está a tornar-se num poço sem fundo para 
o erário público, pelos prejuízos acumulados 
e pela venda em regime de “saldos” do seu 
património. Após mais uma auditoria que 
mantém secretas as revelações da identida-
de dos seus devedores, contra a vontade de 
“quase” (…) toda a gente, surge agora uma 
ideia luminosa, vinda de algumas “cabeças 
pensantes”: como o Estado é credor do di-
nheiro que tem vindo a emprestar tempo-
rariamente ao fundo de resolução bancária, 
fundo que é pertença das instituições de cré-
dito com atividades em Portugal e que inje-
ta dinheiro no Novo Banco, para não criar 
grandes problemas financeiros aos mesmos, 
com a devolução de tamanhas quantias já 
emprestadas e a emprestar (…) pelo Estado, 
o ideal seria que ele transformasse os seus 
créditos em ações do Novo Banco!...Passan-
do assim a deixar de ser credor do sistema 
financeiro, para vir a ser um dos responsá-
veis pelas dívidas do privado Novo Banco, 
ou seja, de mais um “Banco Mau”! Os ban-
queiros pensam e nós pagamos!?...

E a propósito de julgamentos, corrupção 
sistemática e de escândalos financeiros que 
atingem e atingiram a nossa sociedade, de-
corre igualmente o julgamento de Rui Pinto, 
o “pirata informático” que acedeu ilegal-
mente a ficheiros “interditos”, tornando-os 
públicos e pelos quais está a ser julgado. In-
formações cedidas por este apelidado hac-
ker que colocaram a nu muitas manigâncias 
do mundo do futebol (“Football Leaks”) e 
das engenharias financeiras utilizadas por 
Isabel dos Santos (filha do antigo Presidente 
de Angola, Eduardo dos Santos), destinadas 
a aumentar a sua enorme riqueza pessoal, 
além de outras denúncias feitas por este sim-
pático e tecnicamente dotado puto das Caxi-
nas. Um julgamento com segurança reforça-
da ao réu, por receio que “alguém”, a mando 
de outro “alguém”, queira acabar com o ra-
paz e que tem merecido uma atenção espe-
cial por parte de uma opinião pública que lhe 
agradece as revelações de alguns podres do 
nosso sistema, cujos resultados nunca foram 
obtidos pela nossa polícia judiciária (com a 
qual Rui Pinto agora colabora…), enquanto 
outros o condenam em nome da prevalência 
de uma “cega” justiça. Em síntese, uns gos-
tariam de lhe erigir uma estátua à frente do 
tribunal e outros vê-lo nos calabouços pelo 
seu atrevimento!...

E é assim o quotidiano de uma socieda-
de banhada por um mar de contradições, 
dilatadas por um Sol mediático que per-
siste, mas que resiste à vontade de nela 
continuar a viver.

Enquanto o calor persiste!

Luís Barreira
Opinião
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Sharing our stories of surviving sexual 
abuse is important because every survi-
vor’s story matters, regardless of gender, 
status, or how much time has passed. 
For an individual to heal, what you and 
I think about their actuality is irrelevant 
- it is what they think and feel that justly 
matters and leads to a person’s healing 
- if they are ready to share. Listen to sur-
vivors and allow us to speak our truth as 
we see it, not forcing someone into a box 
that makes you more comfortable.

The stages of sexual abuse and reco-
very are ongoing, which can sound 
daunting, but I look at it differently. 

In the healing phase of my journey, I have 
had the opportunity to give a voice to my 
story and a way to live authentically. Yes, 
it is hard work to trust, to live vulnerably 
and to connect with others, but not a path 
I follow alone. The more I speak up for my-
self, the more strength I provide to those 
who cannot speak up yet. The more I listen 
to others tell their story, the more I learn 
that I never need to be alone… that is worth 

the hard work, every time.
Sexual abuse is something no one deser-

ves. What is meant to be an action of love… 
it becomes tainted. Traumatized, one has 
difficulty to it see the same way. In situa-
tions of continued abuse, the severity of 
it can overwhelm a person.  We’ve alrea-
dy been through the abuse, yet, survivors 
(including myself) are judged as if we have 
committed a crime: by families, friends, 
and if we’re vocal and visible, by readers on 
social media, etc. People audaciously ask, 
“Why didn’t you report it? If you did re-
port it, why didn’t you do so sooner? Why 
didn’t you fight back? What did you do to 
invite it? Why did your abuser pick you?” 
They make ignorant statements, such as, 
“Get over it already. It happened when you 
were a kid.  Stop being a perpetual victim. 
Nobody cares. You’re just doing this for at-
tention. Stop whining.” 

This may come as a shock to many who 
haven’t survived sexual trauma, but here’s 
our truest truth: survivors minimize their 
suffering, distress and pain constantly, 
despite non-survivors’ habit of so kindly 
doing it for us. We question every moment 
of it, ask ourselves why it happened, won-
der what we did to ‘cause’ it. Logically, we 
know we are not responsible for the abu-
ser’s criminal behaviour. Yet, there it is.

As if the shame, humiliation, anxiety, 
depression, post-traumatic stress disorder 

in many cases, and body dysmorphic di-
sorder isn’t already enough of a burden to 
carry on our slight shoulders - when we did 
nothing wrong! Think about this: sexual 
abuse/assault/rape is the only crime where 
the victim (in the legal sense of the word) 
has to prove both their own innocence and 
the guilt of the abuser; and if they do speak 
their truth, can be accused of slander. If 
we don’t understand by now why indivi-
duals don’t eagerly and immediately come 
forward to report such abuse and crimes, 
we aren’t paying close enough attention.  
The Brett Kavanaughs and Brock Turners 
and Ray Rices and Bill Cosbys of the world 
so often receive more empathy and bene-
fit-of-the-doubt than do the people they 
hurt.  Their victims so often receive more 
ridicule and reproach than do the criminals 
who hurt them.

Victim-blaming continues to be a pro-
blem in part because the blamers are 
usually louder than the supporters.  The 
epidemic of abuse thrives on silence.  Each 
of us has an opportunity, within our social 
circles, to be more vocal than the blamers.  
You don’t have to do battle or spout statis-
tics, and shouldn’t be a bully yourself.  You 
could say, “None of that matters more than 
the fact that this person assaulted that per-
son.”  Re-center the victim in considera-
tions of wrongdoing.  You don’t even have 
to engage a victim-blamer; your “speaking 

up” could be simple as talking directly to 
the survivor, at a gathering or Facebook 
thread, and expressing empathy.

When a survivor breaks their silence, 
that person gives light to other people, to 
know you are not alone. I, for the longest 
time, had become the prison guard to my 
own feelings, the protector feeding my 
fear.  Shame is like a spider web on oursel-
ves…to be fragile actually makes you more 
powerful.  Exposing our vulnerabilities 
feels as if we are stripping naked in front 
of the whole world.  I realized either I stay 
in fear and always worried what people 
will say, or do to me, “This is who I am… 
I am doing it for myself.” Something, so-
mewhere inside us cracks us open and the 
words vomit out. Often, it’s an emotional 
breakthrough of some sort - marriage, a 
break-up, the death of a loved one, a birth, 
a new home or job - some sort of trauma-
tic life event (positive or negative) that 
triggers this opening within us.

In summary, the circumstances of the 
abuse are not our choice… what a survivor 
decides to do with their story, is a personal 
choice! The acceptance of it, the release of 
it… when the shame goes… then the free-
dom arrives. The truth, I embrace in my 
daily life…to speak the truth, to live truth 
and to be my truth….so everyday I try to 
do that…the journey of truth is hard but 
the taste of it is so delicious that it becomes 
addictive.  When we acknowledge and see 
injustice happening in front of us, when we 
turn our faces, we are invariability legiti-
matize it and allow for the corruption of our 
own values. So, when I say I have a respon-
sibility to speak up, it is about me but also 
remember that survivors are the best ex-
perts on our own experiences.  Listen to us!

Sexual abuse
Every survivor’s story matters

Sara Isabel Dias
Opinion
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This coming weekend and the start of 
next week may just be one of the most 
stressful time for many of us. Whether 
you have children, grandchildren or 
know families with kids or you may be a 
teacher or staff working in the education 
system…. these are stressful times.

The education system and how it mo-
ves forward will have a huge impact 
on the phycology of many of us and 

the economy will be affected as well de-
pending on whether parents need to stay 
home. This chain reaction has a devasta-
ting impact on many of us and how we are 
able to cope with this additional stress.

The COVID-19 crisis has forced school 
closures all over the world, heavily disrup-
ting the learning process of many children, 
youth, and their families. During this time, 
distance-learning solutions were imple-
mented to ensure education continuity, 
and much of the current debate focuses 
on how much students have learnt du-
ring school closures. However, while this 
potential learning loss may only be tem-
porary, other elements that happen in the 

absence of traditional schooling, such as 
the curbing of education aspirations or the 
disengagement from the school system, 
will have a long-term impact on students’ 
outcomes.

As students went off the grid during the 
school closures many bad habits started to 
form with many students often linked to 
their socio-economic background, leading 
to a withdrawal from the school system 
that can induce a long-term impact on stu-
dents’ outcomes. Such elements encom-
pass for instance the struggle some stu-
dents face to maintain their learning pace 
from home due to inadequate resources, 
the erosion of their basic academic skills 
due to lack of practice.

Doug Ford has repeatedly said he wants 
to see full-time school resume, because he 
also realizes the fall out of keeping kids’ 
home and the impact on the economy. 
High level officials at SickKids Hospital and 
other high-ranking authorities have called 
for children to return to class full-time. 
Education Minister Stephen Lecce has been 
very weak on communicating his plan and 
he has aggravated many parents, teachers 
and school unions. He has been uncertain 
of his position and has turned off a large 
group of Ontarians with his wishy-washy 
answers on reopening schools.

The Ontario government and school 
boards across the province are still in the 
process of developing guidelines on how 
schools should reopen, with some conside-

ring a hybrid system where half the students 
attend for part of the week and the other 
half for the other. Also kicking in the online 
teaching where you have a shared approa-
ch within school and online teaching. Ei-
ther approach does not sit right with most 
teachers and their mental state is not good. 
When you have uncertainty and teachers 
who are not happy …. What do you get?

Chaos…
Opting out is an option that many pa-

rents have…l personally know of many 
families that are keeping their children 
home. However, many parents do not have 
that luxury of keeping their kids’ home. 
This week parents are having this stres-
sful discussion on do l opt my kids out of 
school. As schools reopen, the onus is on 
individuals to determine how much risk 
they are willing to take, yet people are ge-
nerally not great at assessing risk.

Whether parents decide to send their 
children to school or keep them at home, 
they still need to be vigilant and consider 
who they and their children interact with, 
as well as who those individuals interact 
with and what they do outside of the time 
they spend together.

School closures due to COVID-19 have 
left all students hanging and with much 
uncertainty to their future and how educa-
tional systems may look like in the near fu-
ture. Governments are pursuing a variety 
of approaches to mitigate school closures. 
At the same time, all countries are under-

going the largest economic contradictions 
of our lifetime, reducing public budgets 
and household incomes. What effect might 
this storm have on schooling attainment 
and learning?

Minister Lecce has not put out any effec-
tive policy responses when students return 
to school.

His misguided approach has left teachers 
and parents out in the cold with not kno-
wing what to expect when kids finally do 
get back to school. Minister Lecce, was 
quoted as saying…

“We believe that online learning pro-
vides a multitude of benefits for students, 
particularly when it comes to diversifying 
the course offerings and really embracing 
21 st century learning. But at the end of the 
day, we have listened and heard that pa-
rents want to be in the driver’s seat of that 
decision.” A lot of fluff and no clear plan.

Ontario teacher’s unions are saying that 
back to school plans violate health and safety 
laws and they will try and stale the return to 
classes by all means. I know these are un-
chartered waters but at times when we are 
in a pandemic, we look for leadership, espe-
cially when it comes to our children. 

My prediction moving forward is that in 
class lessons will be shut down by Thanks-
giving Day…. 

I hope l’m wrong.

What will education 
look like moving 
forward?

Vincent Black
Opinião

No decurso dos últimos anos o acervo 
bibliográfico sobre o fenómeno migra-
tório nacional tem sido profusamente 
enriquecido com o lançamento de um 
conjunto diversificado de estudos que 
ampliam o conhecimento sobre a his-
tória da emigração portuguesa.

Neste conjunto diversificado de 
trabalhos, destaca-se recente-
mente a investigação levada a 

cabo pelo historiador e professor uni-
versitário venezuelano, Froilán Ramos 
Rodriguez, sobre a emigração portugue-
sa, grande parte dela madeirense, para a 
cidade de Barquisimeto na Venezuela, e 
que está na base do livro “Travesía de la 
esperanza. La inmigración portuguesa 
en Barquisimeto (1948-1958)”.

Atualmente docente na Universida-
de Católica da Santíssima Conceição 
(UCSC), no Chile, Froilán Ramos Ro-
driguez, tendo como estudo de caso 
Barquisimeto, capital e cidade mais po-
pulosa do estado de Lara, onde existem 
dois relevantes clubes portugueses com 
raízes madeirenses, mormente o Cen-
tro Luso Larense e o Centro Atlântico 
da Madeira, revisita a história dos emi-
grantes portugueses na Venezuela.

Uma história analisada a partir da se-
gunda metade do séc. XX, período em 
que os emigrantes portugueses na Ve-
nezuela, maioritariamente oriundos da 
Madeira, passaram a dedicar-se ao co-
mércio de produtos alimentares, como 
padarias, pequenas mercearias, lugares 
de venda de sandes e sumos, e inclusi-
vamente à pequena e média indústria, 
especialmente no setor das manufatu-
ras. Contexto que firmou a comunidade 
portuguesa, que hoje será composta por 
aproximadamente meio milhão de luso-
-venezuelanos, num pilar estruturante 
do desenvolvimento urbano, económico 
e sociocultural da sociedade venezuelana.

Numa época em que a Venezuela 
vive uma situação complexa do ponto 
de vista económico, politico e social, 

que se agravou ainda mais devido à 
pandemia de coronavírus, a “viagem 
da esperança” de Froilán Ramos Ro-
driguez ao reconstruir a memória do 
passado da comunidade portuguesa 
na pátria de Simón Bolívar, representa 
também um sinal de coragem no pre-
sente e de esperança no futuro de uma 
comunidade, que nas palavras do in-
vestigador “se ha identificado por su 
laboriosidad, (…) su trabajo constan-
te en su establecimiento, su silencio y 
reserva, su devoción por la Virgen de 
Fátima y su gusto por el fútbol”. 

A viagem da esperança 

A imigração portuguesa para Barquisimeto (1948-1958)

Daniel Bastos
Opinião

C
ré

di
to

s:
 D

R
 

1711 a 17 de setembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  OPINIÃO



4

50 Caledonia Park Road  416-652-0416 

1381  Dufferin St
416-535-0416

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

MACEDO WINERY &
FERMENT ON PREMISE MACEDO

WINE GRAPE JUICE LTD.

As uvas Já Chegaram

temos disponível todo o equipamento necessário
e máquinas de esmagamento nas nossas instalações

30 Ossington ave
16-537-0416

downtown
winery

4

50 Caledonia Park Road  416-652-0416 

1381  Dufferin St
416-535-0416

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

MACEDO WINERY &
FERMENT ON PREMISE MACEDO

WINE GRAPE JUICE LTD.

As uvas Já Chegaram

temos disponível todo o equipamento necessário
e máquinas de esmagamento nas nossas instalações

30 Ossington ave
16-537-0416

downtown
winery

C
ré

di
to

s:
 D

R

Inaugurada esta semana, a exposição 
“Diário de Uma Pandemia”, patente na 
Galeria CC11 em Lisboa, narra-nos o re-
trato da vida quotidiana dos portugueses, 
desde o início da pandemia de Covid-19. 

Através dum extenso trabalho de fo-
tógrafos e fotojornalistas, videógra-
fos e documentaristas, a exposição 

conta com a participação de mais de 130 
profissionais.  

Para além do registo e exposição duma 
realidade que causou grande impacto, pre-
tende-se também, celebrar a dedicação, de 
todos aqueles, que durante os últimos seis 
meses, não pousaram as suas câmaras para 

poder registar e documentar momentos 
públicos e privados. 

A organização da exposição foi realizada 
pela associação cultural CC11, fundada em 
Lisboa, no início de 2020, com a finalida-
de de divulgar e promover o trabalho no 
âmbito da fotografia e o fotojornalismo em 
Portugal. 

O aparecimento do surto provocou uma 
pausa na agenda da associação, mas os fo-
tógrafos continuaram a trabalhar e a regis-
tar testemunhos do impacto da pandemia.

A exposição Diário De Uma Pandemia é 
constituída por quatro módulos, nomea-
damente o projeto EverydayCovid, Retratos 
De Portugal Pelas Agências De Notícias, Dias 

De Pandemia Pela Imprensa Nacional e Claro 
e Escuro. 

EverydayCovid é um projeto fotográfico 
criado na rede social do Instagram, que 
contou com cerca de 119 fotógrafos e foto-
jornalistas de nacionalidade portuguesa.

Retratos De Portugal Pelas Agências De 
Notícias é um módulo que expõe uma sele-
ção de fotografias das agências Associated 
Press, France-Presse, Getty Images, Lusa/
EPA e Reuters, e que fazem o retrato visual 
da realidade pandémica em Portugal.

O módulo Dias De Pandemia Pela Impren-
sa Nacional apresenta, através das capas 
dos jornais e das revistas portuguesas, sele-
cionadas pelo jornalista e editor João Paulo 

Cotrim, um timeline contido entre o mês 
de março e o mês de julho deste ano.

O quarto e último módulo - Claro e Es-
curo, debruça-se sobre um olhar crítico 
da artista visual Luísa Ferreira, autora de 
livros e dezenas de exposições individuais 
sob a temática da pandemia.

A exposição, ficará patente até ao dia 31 
de outubro, na galeria da associação em Al-
valade, seguindo posteriormente para ex-
posição em Tondela, entre novembro a ja-
neiro de 2021, e por fim, para o Taguspark, 
em Oeiras, entre março e abril de 2021.

Amelie Bonsart

Diário de uma pandemia
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especiais
desta semana
bifes selecionados 

vaca para assar
sem osso

vitela para cozer 
com osso

peito de galinha
sem osso

$4,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h

7/9/2020 a 13/9/2020
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Food distribution
As life continues in today’s complicated 
world, earth angels continue to help one 
another unselfishly. Thursday, Septem-
ber 10, 25 meals were distributed to nee-
dy families lovingly prepared by Jannette 
Costa of ACS Sound and Lighting. Thank 
you Jannette for thinking of others at 
this time of need. Distribution of the food 
continues to be organized by other an-
gels led by Jose Dias and Luis Miguel de 
Castro.

God bless you all.

Enquanto a vida continua no complica-
do mundo de hoje, os anjos da terra conti-
nuam a ajudar-se uns aos outros, de forma 
altruísta. Na quinta-feira, dia 10, 25 refei-
ções foram distribuídas para famílias ca-
renciadas, cuidadosamente preparadas por 
Jannette Costa da ACS Sound and Lighting. 
Obrigado Jannette por pensar nos outros 
neste momento de necessidade. A distri-
buição da comida continua a ser organiza-
da por outros anjos liderados por José Dias 
e Luís Miguel de Castro.

Deus abençoe todos vocês.
Manuel DaCosta

2ª TEMPORADA

Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio 

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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Mais de uma dúzia de contas foram cria-
das neste verão para que alunos e ex-
-alunos compartilhem experiências.

Cassandra Pascal formou-se no King’s 
College na Western University em 
Londres, Ont., há cinco anos. Ouvir 

um professor branco usar a palavra com 
“N” na aula enquanto era estudante de so-
ciologia é apenas um dos vários incidentes 
racistas na escola que a acompanham.

Após os assassinatos de George Floyd e 

Breonna Taylor pela polícia este ano - e de 
Pascal saber que sua mãe teve experiên-
cias semelhantes no Western há mais de 
20 anos - ela tomou medidas para mudar a 
cultura da escola.

Pascal criou a conta de Instagram Black 
at Western no início de julho como parte do 
seu trabalho com um grupo de ex-alunos 
negros. Ela permite que alunos e ex-alunos 
negros compartilhem histórias de racismo 
e abuso que dizem ter sofrido na escola, de 
forma anónima, se quiserem, com mais de 

700 seguidores.
A conta de Pascal é uma de mais de uma 

dúzia de contas do Instagram deste tipo 
criadas por alunos e ex-alunos negros em 
várias universidades e escolas de ensino 
médio em todo o Canadá nos últimos meses.

Muitos criadores de contas citam a conta 
Black at Harvard Law como a sua inspira-
ção. Foi uma das primeiras contas america-
nas no Instagram criadas após os protestos 
do Black Lives Matter em maio e junho para 
expor o racismo.

No Canadá, as contas estão a apoiar 
alunos da Queen’s University, York Uni-
versity, McGill University, Concordia 
University, Dalhousie University, Uni-
versity of Ottawa e University of British 
Columbia. Existem também contas para 
algumas escolas particulares de segundo 
grau em Ontário.

CBC/MS

Amazon com mais centros 
de distribuição em Ontário

A Amazon vai abrir dois novos centros 
de distribuição em Ontário. Os centros 
de Hamilton e Ajax vão criar 2,500 pos-
tos de trabalho a tempo inteiro. 

A Amazon fez o anunciou esta quarta-
-feira (9) e garantiu que as posições 
vão ter salários e benefícios compe-

titivos. O centro de distribuição da Amazon 
de Hamilton vai empregar mais de 1,500 
pessoas que vão ser responsáveis por sele-
cionar, embalar e enviar produtos peque-
nos como livros, equipamento eletrónico 
e brinquedos. Já a estrutura de Ajax vai 
concentrar-se em produtos maiores como 

equipamento desportivo, mobiliário de jar-
dim e utensílios domésticos.  

A Amazon também informou que recen-
temente criou cinco estações de entrega em 
Stoney Creek, Kitchener, Vaughan, Etobi-
coke e Scarborough. A estação em Etobico-
ke já foi lançada e a de Kitchener deve abrir 
ainda este ano. As outras estacoes vão abrir 
em 2021 e estima-se que criem centenas de 
postos de trabalho a tempo inteiro. 

Com os dois novos centros de distribui-
ção, a Amazon soma agora 16 centros deste 
género em todo o país.

CP24/MS

Mais de 18.000 pessoas tentaram visitar, 
fazer compras e passear no Canadá
Apesar das rígidas restrições de via-
gens impostas para impedir a trans-
missão da COVID-19, mais de 18.000 
cidadãos estrangeiros, a maioria ci-
dadãos americanos, tiveram acesso 
negado na fronteira depois de tenta-
rem entrar no Canadá para fazer com-
pras, passear ou visitar pessoas. 

Antes do fim de semana grande, 
uma altura em que muitos apro-
veitam para viajar para fora do 

país, a Agência de Serviços de Fronteiras 
do Canadá relembrou as pessoas que a 
fronteira continua encerrada para via-
gens não essenciais para reduzir a trans-
missão da COVID-19.  

Segundo a Agência mais de 18,000 

pessoas tiveram entrada negada no Ca-
nadá entre 22 de março e 2 de setembro 
porque as suas viagens não foram consi-
deradas essenciais. Cerca de 16,000 pes-
soas vinham dos EUA enquanto que os 
outros passageiros chegaram ao Canadá 
por via aérea.

A fronteira entre o Canadá-EUA vai 
continuar encerrada para viagens não 
essenciais pelo menos até 21 de setem-
bro. As exceções para passar a frontei-
ra são apenas para alguns trabalhado-
res, estudantes e casais, mas estes estão 
obrigados a isolar-se durante 14 dias e a 
seguir as regras de saúde pública da pro-
víncia e dos territórios.

CBC/MS
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Estudantes universitários canadianos usam 
Instagram para revelar racismo nos campus

CANADÁ
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Liberais estendem programa 
de apoio ao arrendamento 
comercial pela última vez
O governo federal estendeu o seu pro-
grama de apoio ao arrendamento co-
mercial pela última vez. O projeto visa 
ajudar as pequenas empresas com os 
seus custos de atividade durante a pan-
demia e agora os liberais vão procurar 
outro tipo de opções para ajudar as pe-
quenas empresas na recuperação eco-
nómica. 

O programa de apoio ao arrendamen-
to comercial paga metade da renda 
a pequenas empresas elegíveis e 

exige que os proprietários perdoem ¼ do 

valor da renda. No entanto, este apoio tem 
gerado algumas críticas porque só pode ser 
ativado através do proprietário do imóvel. 

A adesão ao programa ficou abaixo das 
expetativas porque poucos proprietários 
pediram a ajuda do governo federal. Ota-
va tinha projetado gastar com este apoio 
quase 3 mil milhões de dólares, mas fontes 
governamentais referem que o programa 
forneceu apenas 1,32 mil milhões de dóla-
res em ajuda a mais de 106.000 inquilinos 
com pequenas empresas.

CBC/MS

Criança que se recusou a usar 
máscara cancela voo da WestJet
A WestJet diz que cancelou esta ter-
ça-feira (8) um voo de Calgary para 
Toronto depois de uma família se ter 
recusado a obedecer à regra de que 
todos os passageiros com mais de 
dois anos têm de usar máscaras. 

O passageiro explicou que a equi-
pa da companhia aérea estava 
a tentar forçar a sua filha de 19 

meses a usar uma máscara, embora ela 
não seja obrigada a fazê-lo nessa idade. 
Mas a WestJet diz que foi a sua filha mais 
velha, de três anos, que não queria usar 
a máscara. O passageiro garante que 
a sua família cumpriu com os regula-
mentos e explicou que a sua filha mais 
nova foi identificada como uma criança 
no seu cartão de embarque e que a filha 
mais velha estava a usar máscara. No 
entanto, a Westjet diz que a tripulação 
tem uma versão diferente do passagei-
ro. Segundo a companhia aérea não foi 

exigido que a criança usasse máscara. A 
Westjet pediu apenas à outra passagei-
ra, com mais de dois anos, para colocar 
máscara durante o voo. 

A WestJet tem uma política de to-
lerância zero em relação à utilização 
de máscara durante os voos para fazer 
cumprir a regulamentação da Trans-
port Canada que torna obrigatório que 
todos os viajantes com mais de dois 
anos usem máscaras durante os voos. 

O passageiro lamenta a atitude da 
Westjet e gostava de receber um pedido 
de desculpas. O passageiro diz que um 
comissário de bordo informou que ia 
chamar a polícia e ameaçou a sua espo-
sa com prisão. A polícia acabou por ser 
chamada ao local e disse que se a crian-
ça não colocasse a máscara a família ia 
ser retirada do avião. Os passageiros 
ficaram indignados com a situação e o 
voo acabou por ser cancelado. 

CBC/MS

A Unifor anunciou que a Ford é a pri-
meira das três grandes fábricas onde 
o sindicato pode avançar com uma 
greve, porque segundo a Unifor os 
trabalhadores da fábrica de Oakville 
são os mais vulneráveis.

O maior sindicato privado do país 
está a pressionar as três maio-
res montadoras automóveis do 

país para que revejam os contratos co-
letivos de trabalho para os próximos 
quatro anos. 

Jerry Dias defendeu, esta terça-fei-
ra (8) numa conferência de imprensa 
em Toronto, que quer que as marcas se 
comprometam a criar novos produtos 
nas fábricas canadianas e pede ao Go-
verno para criar uma estratégia nacio-
nal de veículos elétricos. 

As negociações com a Ford vão servir 
de exemplo para as outras unidades fa-
bris e a Unifor espera que o novo acordo 
a nível de salários, pensões e benefícios 
seja estendido para a Fiat Chrysler e 
para a General Motors. A Ford do Ca-
nadá diz que tem uma longa história de 

trabalho com a Unifor e espera chegar a 
um acordo coletivo para manter os pos-
tos de trabalho no Canadá.

CBC/MS

Unifor anuncia que vai 
começar greve com 
a Ford de Oakville

Restrições da COVID-19 vão 
continuar em Ontário por 
causa de aumento de casos
A província de Ontário não vai conside-
rar qualquer abrandamento nas restri-
ções colocadas por causa da COVID-19 
no próximo mês devido a um aumento 
recente no número de infeções diárias. 

A decisão foi avançada terça-feira 
(8) em conferência de imprensa no 
Queen’s Park pela ministra da Saúde 

que explicou que a decisão foi tomada de 
acordo com as recomendações do diretor 
médico de saúde. 

Inicialmente o Governo tinha admitido 
a hipótese de aumentar o número de ele-
mentos permitidos em cada grupo, mas o 
aumento de casos dos últimos dias obriga a 
província a manter os grupos limitados em 
espaços interiores a 50 pessoas e em espaços 
exteriores os grupos não podem exceder as 
100 pessoas. Para já os círculos sociais man-
tem-se também iguais. Casas de diversão 
noturna e parques de diversões são algumas 
das empresas que permanecem também fe-
chadas pelo menos até outubro. 

A ministra da Saúde elogiou a criativida-
de dos empresários para manter os espaços 
seguros, mas explicou que é muito impor-
tante não comprometer o esforço que foi 
feito até agora para conter a transmissão da 
Covid-19.  Na terça-feira, dia 8, Ontário re-

gistou 190 novos casos, a maior contagem 
diária desde 24 de julho.

CBC/MS
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Carlos Teixeira
Managing Partner

TORONTO
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)

219 Main St. W.
HAMILTON 416-535-8846

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
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Bill Morneau violou a lei eleitoral 
antes da eleição de 2019

Ex-ministro das Finanças deve pagar 
multa de $300

Bill Morneau violou uma parte da Lei 
Eleitoral do Canadá no verão passado 
quando promoveu candidatos libe-

rais durante as preparações para as eleições 
federais enquanto atuava na qualidade de 
ministro, disse o comissário das eleições do 
Canadá.

O oficial independente, que é responsá-
vel por garantir o cumprimento da lei, pos-
tou uma cópia de suas conclusões online na 
manhã de quinta-feira (10).

De acordo com a declaração acordada, 
Morneau fez um discurso na Câmara de Co-
mércio de Oakville em 29 de julho de 2019, 
enquanto ministro das Finanças.

Após este evento, Morneau participou 
numa mesa redonda com proprietários de 
negócios e residentes locais, visitou uma 
fábrica de roupas e reuniu com líderes da 
comunidade muçulmana com a então can-
didata Anita Anand.

Anand venceu a corrida de Oakville e 
desde então foi promovida a um cargo de 
gabinete.

No dia 27 de agosto, apenas duas sema-
nas antes do início oficial da campanha de 
2019, Morneau visitou uma empresa na 
área de Caledon – novamente enquanto 
ministro - onde posou para fotos com Mi-
chele Fisher, a candidata liberal de Duffe-
rin-Caledon. O comissário eleitoral Yves 
Côté disse que também infringiu o ato.

As suas descobertas indicam que a promo-
ção de Morneau de ambos os candidatos sig-
nifica que as despesas relacionadas aos even-
tos beneficiaram o Partido Liberal do Canadá.

Morneau, que anunciou a sua renúncia 
ao cargo de ministro das Finanças e MP 
do Toronto Centre no mês passado, deve 
pagar uma multa de US $ 300. A sua asso-

ciação eleitoral já pagou os custos dos dois 
eventos - cerca de US $ 1.661.

Morneau também deve publicar uma 
cópia das conclusões do comissário no seu 
site pessoal ou canais de media social.

O comissário diz que não há indícios de 
que Morneau pretendia usar recursos pú-
blicos para fins partidários ou de que estava 
envolvido no planeamento das viagens.

WE - investigação ética 
continua

Não é a primeira vez que Morneau é exa-
minado por um oficial do Parlamento - um 
facto que os conservadores da oposição 
exaltaram.

“Mais uma vez, outro Trudeau Liberal 
foi considerado culpado de infringir a lei”, 
disse o MP Michael Barrett.

“Quer se trate de violações de ética ou de 
eleições, os liberais claramente não acham 
que a lei se aplica a eles. É hora de trazer de 
volta um bom governo ético sob a liderança 
de Erin O’Toole.”

O comissário de Ética, Mario Dion, está a 
investigar a participação de Morneau e do 
primeiro-ministro Justin Trudeau numa 
decisão do gabinete de conceder um con-
trato multimilionário de bolsas de verão 
para a WE Charity.

A oposição pressionou a investigação, 
dizendo que nem Trudeau nem Morneau se 
recusaram a negociar o acordo com o gabi-
nete, apesar de ambos terem laços familia-
res estreitos com a organização.

A WE Charity anunciou na quarta-feira 
(9) que está a diminuir a sua atividade no 
Canadá após um verão passado sob os ho-
lofotes políticos.

CBC/MS
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Foram formuladas diversas teorias para 
explicar a baixa progressão do corona-
vírus. Um hospital sul-africano planeava 
uma experiência que poderia desvendar 
o mistério, mas foi traído por um proble-
ma técnico.

A comunidade científica mundial está 
surpreendida com as baixas taxas de 
infeção e mortalidade causadas pelo 

covid-19 no continente africano.
De acordo com a BBC News, há mesmo 

um enigma difícil de decifrar quando se 
tenta arranjar explicações para o facto de 
haver tão poucos casos em comparação, 
por exemplo, com a Europa ou os Esta-
dos Unidos, num continente com eleva-
dos níveis de pobreza, higiene deficiente, 
com bairros e casas sobrelotadas e, como 
tal, impossibilidade de se cumprir o dis-
tanciamento social.

No início da pandemia, foram muitos os 
especialistas que anteciparam o pior cená-
rio para África, tendo em conta os factos 

que favoreciam uma rápida disseminação 
do novo coronavírus. “Achei que está-
vamos a caminhar para um desastre, um 
colapso completo”, disse Shabir Madhi, o 
principal virologista da África do Sul. A esta 
ideia juntava-se a perceção de que mesmo 
o sistema de saúde sul-africano, o mais de-
senvolvido do continente, iria ficar rapida-
mente sobrecarregado.

Só que nada disso aconteceu e a África do 
Sul tem, por exemplo, uma taxa de morta-
lidade por covid-19 sete vezes mais baixa 
do que a do Reino Unido, apesar de a possi-
bilidade de algumas mortes não ter entrado 
nos registos oficiais.

“A maioria dos países africanos não tem 
pico de infeções. Não percebo porquê. Es-
tou completamente perdido”, admitiu Sa-
lim Abdoul Karim, chefe da equipa con-
sultiva do Ministério da Saúde sul-africano 
para o covid-19. “É um enigma. É absolu-
tamente inacreditável”, concordou Madhi.

Várias teorias foram colocadas em cima 
da mesa. Uma delas tinha que ver com 

o facto de a esperança média de vida em 
África ser cerca de metade daquela que se 
verifica na Europa e, como tal, poucos são 
aqueles que vivem até aos 80 anos, por 
exemplo. “A idade é o fator de risco mais 
alto nas infeções de covid-19. E a popula-
ção jovem de África é uma barreira”, disse 
Tim Bromfield, diretor regional do Institu-
to Tony Blair para a Mudança Global.

Contudo, à medida que a pandemia evo-
luiu, esta teoria foi sendo abandonada e Sa-
lim Abdoul Karim já veio desvalorizá-la: “A 
idade não é um fator assim tão importante.”

Houve ainda quem tivesse defendido que 
o vírus tinha menor impacto devido à al-
titude ou às temperaturas mais altas, mas 
essas explicações também depressa foram 
abandonadas.

No entanto, há quem considere que o 
facto de África ser um continente grande 
e com ligações deficientes poderia estar a 
favorecer um atraso no pico de infeções, 
uma vez que o vírus circularia de forma 
mais lenta. Ainda assim, Karim prefere não 

dar muita importância a essa teoria porque 
“não há a certeza se algum dia o vírus irá 
disseminar-se como um louco em África”.

Uma nova teoria foi recentemente desen-
volvida pelos cientistas da unidade de Aná-
lise de Doenças Infecciosas e de Vacinas, 
do hospital Baragwanath, no Soweto, que 
aponta no sentido de a resposta a este enig-
ma poder estar num certo grau de imunida-
de ao covid-19 desenvolvido pela população 
africana por ter estado exposta a outros co-
ronavírus, responsáveis pelas gripes co-
muns. “É uma hipótese”, admitiu Shabir 
Madhi, acrescentando haver dados forne-
cidos por cientistas dos Estados Unidos que 
também parecem suportar esta hipótese.

Os cientistas sul-africanos questionam, 
no entanto, a razão pela qual a Índia, que 
também tem bairros pobres sobrelotados 
onde há maior possibilidade de exposição a 
outros coronavírus, não apresentar resulta-
dos semelhantes aos de África, ou seja, bai-
xas taxas de infeção e morte por covid-19.

“A proteção pode ser muito mais intensa 
em áreas densamente povoadas, em con-
textos africanos. Isso pode explicar por que 
em grande parte do continente existam in-
feções assintomáticas ou leves”, justificou 
o Madhi, considerando os dados de África 
“completamente inacreditáveis”.

A ironia é que a pobreza enraizada em Áfri-
ca possa estar, pela primeira vez, a funcionar 
a favor da sua população. Contudo, essa ideia 
é negada pelos mais céticos, que dão como 
exemplo o Brasil, onde existem altas taxas de 
infetados nas favelas sobrelotadas.

A unidade de Análise de Doenças Infec-
ciosas e de Vacinas do hospital Baragwa-
nath, na África do Sul, procurou encontrar 
uma explicação mais concreta através de 
amostras de sangue humano recolhidas 
há cinco anos, conservadas numa câmara 
frigorífica a 180 graus negativos. O objeti-
vo era analisar as células dessas amostras 
sanguíneas, conhecidas como PBMC, que 
serviram de ensaio para uma investigação 
de uma vacina para uma gripe no Soweto.

O problema é que quando os cientistas se 
preparavam para testar essas amostras em 
laboratório verificaram que a temperatura 
das câmaras frigoríficas tinha oscilado du-
rante esses cinco anos, o que afetou de ime-
diato a fiabilidade dessa experiência. “Es-
tamos muito dececionados”, disse Gaurav 
Kwatra, o líder da equipa de investigação, 
que promete ainda assim procurar novas 
amostras para que sejam testadas.

Enquanto isso não acontecer, irá man-
ter-se o enigma em torno dos baixos casos 
de covid-19 no continente africano.

DN/MS

Cientistas sem explicação para poucas 
mortes por covid-19 em África

Angola reabre espaço aéreo a 
voos internacionais a partir 
de 21 de setembro

Ministra da Educação angolana 
pede “bom senso” aos pais no 
regresso às aulas presenciais
O Governo angolano anunciou, ter-
ça-feira (8) o regresso às aulas pre-
senciais, de forma faseada para os 
diferentes graus de ensino, a partir de 
05 de outubro, mas os pais poderão 
optar por manter os filhos em casa.

“Os pais são livres, os pais não são 
obrigados a levar os seus filhos à 
escola, mas esperemos que o bom 

senso reine por que se as crianças não 
assistirem as aulas, as avaliações são 
presenciais, a prova é presencial, não é 
à distância”, destacou Luísa Grilo numa 
conferência de imprensa em Luanda.

Segundo a ministra, o modelo adota-
do é semi-presencial, já que nos dias em 
que os alunos não estão nas aulas pode-
rão assistir pela televisão e pela rádio, 

acompanhando também as aulas atra-
vés de exercícios.

A 05 de outubro começam as aulas 
para os alunos da 6ª, 9ª, 12ª e 13ª classes, 
bem como para os universitários.

No dia 19 de outubro, regressam às 
aulas as restantes classes e só a 26 de 
outubro está previsto o reinício das au-
las para o ensino primário e pré-escolar, 
com turmas repartidas em turnos rota-
tivos e sem os intervalos habituais, mas 
antes “pequenas pausas”.

Luísa Grilo assinalou que o Governo 
tem estado a acompanhar o que se passa 
no mundo e os exemplos de outros paí-
ses para “acautelar ao máximo que as 
nossas crianças não sejam atingidas de 
alguma forma”.

A21/MS

Angola vai reabrir o espaço aéreo a voos 
internacionais a partir de 21 de setembro 
e voos domésticos a partir de 14 de se-
tembro, deixando de ser necessária au-
torização para entrar no país, anunciou o 
Governo.

O anúncio foi feito pelo ministro-chefe 
da Casa Civil do Presidente da Repú-
blica, Adão de Almeida, que atualizou 

as medidas no âmbito de um novo decreto 
presidencial, depois de uma reavaliação da 
situação epidemiológica.

“Pretende-se, de acordo com a progra-
mação, começar com voos regulares, não 
ainda comerciais no sentido estrito da pa-
lavra, a partir de 14 de setembro para voos 
domésticos e internacionais a partir de 21 
de setembro”, dispensando-se autorização 
formal das autoridades angolanas desde que 
se faça um teste de despistagem da covid-19 

pré-embarque, anunciou.
As novas regras “visam permitir criar um 

espaço maior para que alguns cidadãos pos-
sam regressar com menos constrangimen-
tos”, justificou. Mantém-se a quarentena 
domiciliar para os cidadãos nacionais e resi-
dentes em território angolano, enquanto os 
não residentes estão sujeitos ao princípio da 
quarentena institucional.

Também são consideradas exceções, as 
viagens oficiais de responsáveis angolanos 
para o exterior ou a entrada de delegações 
estrangeiras, complementou Adão de Al-
meida. Continua a ser necessário assinar 
um termo de responsabilidade e podem ser 
aplicadas multas de 150 a 250 mil kwanzas 
(206 a 343 euros) para quem violar as nor-
mas. Angola fechou as suas fronteiras aé-
reas em 20 de março.

A21/MS

ÁFRICA

11 a 17 de setembro de 202024 mileniostadium.comMILÉNIO |  ÁFRICA

C
ré

di
to

s:
 D

R
 



2511 a 17 de setembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  BRASIL

Detido criador de um dos maiores 
fóruns de pornografia infantil em 
português
A Polícia Federal (PF) brasileira de-
teve, esta quarta-feira (9), o suspeito 
da criação e manutenção de um dos 
maiores fóruns em língua portugue-
sa de pornografia infantil na internet, 
informaram fontes oficiais.

Em causa está a “Operação Des-
velada” desencadeada na manhã 
de quarta-feira (9) pela PF, que, 

através de cooperação policial interna-
cional, investigou pessoas envolvidas 
na partilha de imagens pornográficas 
envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com as investigações, um 
brasileiro seria o responsável pela cria-
ção e manutenção de um dos maiores 
fóruns em língua portuguesa de por-
nografia infantil da ‘deep web’, nome 
dado para uma zona da internet que 
não pode ser detetada facilmente pelos 
tradicionais motores de busca, garan-
tindo privacidade e anonimato para os 
seus utilizadores.

“Além de disponibilizar a platafor-
ma para utilizadores em todo o mundo, 
o investigado ainda publicava grande 
quantidade de vídeos e fotos de si próprio 
violando vítimas diversas. As idades das 
meninas variavam entre os 5 e 12 anos”, 
indicou a PF em comunicado, referindo-
-se à atividade do sujeito hoje detido.

Segundo as autoridades, trata-se 
de um brasileiro que reside no estado 

de São Paulo, “de aproximadamente 
50 anos, solteiro, com uma filha e um 
neto”. O fórum, assim como outras pla-
taformas criadas pelo suspeito, já eram 
conhecidos das polícias de vários países.

“Até ao momento, não há indicação 
da participação de terceiros, o que 
será ainda esclarecido pela análise do 
material apreendido no local e pela 
audição dos envolvidos (agressor, ví-
timas e familiares)”, acrescentou a PF 
em comunicado.

A Polícia Federal investiga ainda a 
“provável comercialização” de parte 
do acervo criminoso produzido pelo 
investigado.

O crime de publicação de imagens 
de pornografia infantil prevê pena de 
três a seis anos de prisão no Brasil. Já a 
violação sexual de vulneráveis prevê de 
oito a 15 anos de cadeia.

A operação policial em causa foi assi-
nalada pelo ministro da Justiça do Bra-
sil, André Mendonça, que deu os para-
béns aos agentes envolvidos.

“Excelente trabalho de investigação 
cibernética da Polícia Federal e coo-
peração internacional que resultou na 
prisão de acusado de violação de vul-
neráveis e exploração sexual na inter-
net. Parabéns aos polícias envolvidos”, 
escreveu o governante da rede social 
Twitter.

JN/MS

DiCaprio apela a boicote 
a Bolsonaro e Governo insta 
ator a investir na Amazónia
Leonardo DiCaprio apoiou nas redes so-
ciais uma campanha de boicote finan-
ceiro ao Presidente do Brasil, Jair Bolso-
naro, devido à destruição da Amazónia, 
o que não agradou ao Governo, que ins-
tou o ator norte-americano a investir na 
floresta.

Em causa está a campanha #Defun-
dBolsonaro (“corte o financiamento 
a Bolsonaro”, na tradução para por-

tuguês), que foi iniciada por ativistas bra-
sileiros com foco no público internacional.

Na quarta-feira (9), na rede social Twit-
ter, o ator norte-americano publicou um 
vídeo da Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil (APIB), que chama a atenção para 
os incêndios que consomem a Amazónia 
brasileira, apelando à sociedade civil, em-
presas e Governos que se questionem: “De 
que lado você está? Amazónia ou Bolsona-
ro?”.

Além do vídeo, DiCaprio, que se tem des-
tacado pelo seu ativismo ambiental, parti-
lhou ainda os marcadores “#DefundBolso-
naro #AmazonOrBolsonaro (Amazónia ou 
Bolsonaro) #WhichSideAreYouOn (De que 
lado estás)”.

O Governo de Bolsonaro reagiu na ma-
nhã de quinta-feira (10) ao posiciona-
mento do ator, com o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, a instar Di-
Caprio a investir o seu próprio dinheiro 
na preservação da Amazónia, através do 
projeto “adote um parque”.

“Querido Leonardo DiCaprio, o Bra-
sil está a lançar o projeto de preservação 
“Adote um Parque”, que permite a você 
ou a qualquer outra empresa ou indivíduo 
escolher um dos 132 Parques da Amazónia 
e patrociná-lo diretamente a 10 euros por 
hectare por ano. Você vai colocar o seu di-
nheiro onde está sua boca?”, questionou o 
governante.

O executivo brasileiro lançou ainda um 

vídeo negando que a Amazónia esteja em 
chamas, e indicando que o “Brasil é o país 
que mais preserva as suas florestas nativas 
em todo o mundo”.

“Essas queimadas na Amazónia são cul-
turais e de pequena proporção”, indica o 
vídeo difundido pelo Governo, um argu-
mento que tem sido recusado por ambien-
talistas e observadores vários.

Esta não é a primeira vez que DiCaprio se 
refere à situação da Amazónia brasileira, o 
que levou Bolsonaro a acusar a ‘estrela’ de 
Hollywood de financiar queimadas na flo-
resta, em 2019.

No mês passado, DiCaprio voltou a criti-
car a postura do chefe de Estado brasileiro 
perante os incêndios naquela que é a maior 
floresta tropical do mundo.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
está sob pressão internacional para conter 
os incêndios, mas ele duvidou publicamen-
te da gravidade dos mesmos no passado, 
alegando que opositores e comunidades in-
dígenas foram os responsáveis”, escreveu o 
ator na rede social Instagram.

A Amazónia brasileira registou cerca 
de 30.000 focos de incêndio em agosto, o 
segundo maior número para o mês em 10 
anos, superando apenas em 5% os números 
contabilizados no mesmo período de 2019, 
quando as imagens das chamas na maior 
floresta tropical do planeta circularam pelo 
mundo e geraram indignação.

Os dados são do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro.

A Amazónia é a maior floresta tropical 
do mundo e possui a maior biodiversidade 
registada numa área do planeta, com cerca 
de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, 
e inclui territórios do Brasil, Peru, Colôm-
bia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, 
Suriname e Guiana Francesa (pertencente 
à França).

JN/MS

Especialista em povos indígenas 
morre atingido por flecha no Brasil
Um funcionário da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), órgão de proteção dos 
povos originários do Brasil, morreu na 
quarta-feira (9) após ser atingido por 
uma flecha disparada por índios isola-
dos que habitam a Amazónia, informa-
ram fontes oficiais.

Avítima é Rieli Franciscato, de 56 
anos, funcionário da Funai que se 
dedicava há mais de três décadas à 

proteção de índios isolados do Brasil.
Franciscato era coordenador da Frente 

de Proteção Etnoambiental Uru Eu Wau 
Wau e morreu pouco depois de ser atingido 
por uma flecha no peito na cidade de Serin-
gueiras, no estado amazónico de Rondônia.

“Rieli dedicou a vida à causa indígena. 
Com mais de três décadas de serviços pres-
tados na área, deixa um imenso legado para 
a política de proteção desses povos”, afir-
mou o coordenador-geral de Índios Isola-
dos e de Recente Contacto da Funai, Ricar-
do Lopes Dias, numa nota de pesar.

A Funai também lamentou “profunda-
mente a perda” e manifestou “solidarieda-
de aos familiares e colegas do servidor”.

“As equipas da Coordenação Geral de 
Índios Isolados e de Recente Contacto 
(CGIIRC) e das Frentes de Proteção Et-
noambiental se despedem de Rieli com ca-
rinho, respeito e admiração”, acrescentou, 
no mesmo texto. Segundo a organização 
não-governamental (ONG) Kanindé, Fran-
ciscato foi uma referência nos esforços de 
proteção dos povos originários do Brasil e 
um ferrenho defensor da total ausência de 
contacto de não indígenas com os povos 
indígenas isolados do país.

O indigenista também atuou em diver-
sas ocasiões para evitar conflitos entre os 

indígenas e a população local de Seringuei-
ras, segundo a ONG, que acrescentou que 
os povos isolados do Brasil “estão em pe-
rigo”, mas “não sabem quem são seus de-
fensores”. A Polícia de Rondônia explicou 
aos ‘media’ locais que Franciscato estava 
a participar numa missão na região com o 
apoio de agentes militares justamente para 
verificar a existência e possível contacto 
recente de um grupo de indígenas que vi-
vem isolados naquela área com moradores 
do local. Em junho passado, um grupo de 
índios isolados foi avistado pelo proprie-
tário de uma fazenda na cidade, que veio 
trocar com os índios uma galinha e um ma-
chado por um pedaço de carne de caça.

Atualmente a Funai reconhece 114 co-
munidades ou etnias que nunca foram con-
tactadas ou que optaram por se isolar de 
não índios para fugir de massacres, epide-
mias e agressões.

Entre essas 114 comunidades ou etnias, a 
existência de 28 já foi confirmada por meio 
de expedições oficiais, enquanto de outras 
26 já existem informações documentadas, 
mas ainda não confirmadas por expedi-
ções. Os outros 60 são registos para os quais 
há informações, mas não há mais estudos 
aprofundados.

NM/MS
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CDS diz que Governo dos Açores 
deixa legado de impreparação e 
caos nos transportes
O líder do CDS nos Açores, Artur Lima, 
considerou que o executivo regional, so-
cialista, “falhou nas políticas de acessi-
bilidades e transportes”, deixando neste 
campo um legado de “impreparação, 
desorientação e, muitas vezes, caos”.

“Os açorianos sabem que este governo 
falhou nas políticas de acessibilida-
des e transportes. Este governo e esta 

maioria não foram, em mais de 20 anos, 
capazes de concretizar uma estratégia inte-
grada de transportes que garantisse a mo-
bilidade dos açorianos e respondesse aos 
desafios da nossa economia. Nos transpor-
tes e acessibilidades o legado deste governo 
foi, ao longo dos anos, a impreparação, a 
desorientação e, muitas vezes, o caos”, de-
clarou o centrista.

Artur Lima falava no parlamento dos 
Açores, na cidade da Horta, no arranque de 
um debate de urgência sobre transportes e 
acessibilidades requerido pelo CDS-PP.

Para o CDS, “os transportes e as acessibi-
lidades são vitais para garantir o desenvol-
vimento económico e social” dos Açores 
e “constituem um pilar fundamental” das 
“políticas públicas e de um bom governo”.

Contudo, disse Artur Lima, os açorianos 
“desesperam diariamente com os constran-
gimentos que afetam as suas vidas”, a diás-
pora “sofre com a supressão das suas rotas” 

e as associações representativas de comér-
cio, os empresários “e agora o Conselho 
Económico e Social reclamam desesperada-
mente a necessidade de procurar soluções 
de transporte marítimo e aéreo que respon-
dam aos desafios do presente e do futuro”.

E prosseguiu: “Os açorianos sabem hoje 
que esta governação falhou nas políticas 
públicas de transportes e legitimou mode-
los de gestão e de operação que conduziram 
ao descalabro financeiro do setor”.

No que refere à transportadora aérea 
regional, a SATA, o CDS diz que “este Go-
verno, pela sua ação e omissão, colocou 
em risco a mobilidade dos açorianos” e 
“colocou em risco a sobrevivência de uma 
empresa que representa 5,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB)” da região.

“Com um montante de 464 milhões de 
euros de passivo, com uma perda continua 
de resultados líquidos desde 2014, a SATA 
depende agora de um auxílio de emergên-
cia para manter a sua viabilidade nos próxi-
mos seis meses, de forma a fazer face a um 
défice de caixa de 169 milhões de euros até 
ao final de janeiro de 2021. É preciso que os 
açorianos saibam. Este auxílio financeiro é 
uma emergência. Não se trata de um plano 
de restruturação”, prosseguiu Artur Lima.

As próximas eleições na região estão 
marcadas para 25 de outubro.

AO/MS

Operação da Ryanair para 
a ilha Terceira mantém-se 
para além de 2020
A secretária regional da Energia, Am-
biente e Turismo anunciou, esta quar-
ta-feira (9), que, fruto dos trabalhos 
desenvolvidos conjuntamente com o 
Governo da República e com o Turis-
mo de Portugal, “foi possível manter 
as condições”, no âmbito dos com-
promissos do Plano de Revitalização 
Económica da Ilha Terceira (PREIT), 
reforçados pelo atual contexto de pan-
demia, para que “a Ryanair continue 
a operar da ilha Terceira para o conti-
nente português” para além de 2020.

Citada em nota do executivo, Marta 
Guerreiro, manifestou satisfação 
pela continuidade da operação, que 

se irá manter na mesma modalidade, ou 
seja, seis ligações por semana, com qua-
tro rotas para Lisboa e duas para o Porto.

 “Temos assegurada esta operação, que, 
para nós, é determinante”, frisou a secre-

tária regional, sendo que os voos estão, a 
partir de agora, disponíveis para comer-
cialização no site da companhia aérea.

 “Fica confirmado que as supostas e 
alegadas informações de que a operação 
seria descontinuada não passavam, efe-
tivamente, de mera especulação”, subli-
nhou Marta Guerreiro.

 Para a secretária regional, o investi-
mento no setor turístico na Terceira tem 
sido “uma aposta vencedora”, onde, a 
par de outras companhias que operam 
para esta ilha, “os voos da Ryanair têm, 
de facto, tido um impacto determinante 
no desenvolvimento económico da ilha”.

 “Tudo continuaremos a fazer para 
que assim seja, para continuarmos a 
ter desenvolvimento económico por 
esta via, com criação de riqueza e tam-
bém de postos de trabalho”, assegurou 
Marta Guerreiro.

AO/MS

Taxas de transição escolar nos 
Açores acima de 90% em todos 
os ciclos de ensino
O secretário regional da Educação e 
Cultura disse que as taxas de transi-
ção registadas na região no ano letivo 
2019/2020 foram as “mais altas de sem-
pre”, situando-se acima dos 90% em to-
dos os ciclos de ensino.

“No ano letivo passado, obtivemos as 
taxas de transição mais altas de sem-
pre, de 96,9% no primeiro ciclo, em 

98% no segundo ciclo, de 94,3% no tercei-
ro ciclo e de 91,9% no secundário”, decla-
rou Avelino Meneses.

O governante falava por videoconferên-
cia, na abertura do quarto encontro regio-
nal de tecnologias na educação, em Angra 
do Heroísmo. Avelino Meneses destacou 
que “todas estas taxas” de transição escolar 
estão “acima das metas estabelecidas para 
o termo do programa de promoção do su-
cesso escolar” na região, o ProSucesso.

O secretário regional realçou que o ano 
letivo passado foi “um ano atípico” devi-
do à pandemia da covid-19, que obrigou à 
adoção do ensino à distância.

Tendo em conta essas circunstâncias, Ave-
lino Meneses frisou que “importa” verificar a 
“consistência” das taxas de transição escolar 
no futuro.

Na ocasião, o titular da pasta da Educação 
sublinhou a utilidade da plataforma criada pelo 
Governo Regional em 2015 para a disponibili-
zação digital de conteúdos educativos (REDA), 
afirmando que o “ano atípico” provocado pela 
covid-19 colocou em “evidência” a “indispen-
sabilidade das tecnologias” no ensino.

O ano letivo 2020/2021 irá iniciar-se em 
15 de setembro de forma presencial, mas, 
em nota de imprensa, o executivo açoriano 
refere estar “preparado para voltar, caso 
a situação sanitária se altere, ao ensino à 
distância, tendo, entre outros aspetos, re-
forçado a aquisição de equipamentos in-
formáticos a ceder aos alunos a título de 
empréstimo”. Segundo dados da Pordata, 
referentes a 2019, os Açores têm a taxa de 
abandono escolar precoce mais elevada do 
país (27%), quando a média nacional se si-
tua nos 10,6%.

AO/MS

Passageiros desembarcados nos aeroportos dos 
Açores até agosto caíram 64%
O total de passageiros desembarcados 
nos aeroportos dos Açores passou, en-
tre os primeiros oito meses do ano e 
igual período em 2019, de 1,2 milhões 
para 428 mil, uma diminuição de cerca 
de 64%.

“De janeiro a agosto de 2020, o núme-
ro de passageiros desembarcados nos 
Açores foi pouco mais de um terço do 

número de passageiros desembarcados no 
mesmo período de 2019. Nos voos interna-
cionais tivemos uma diminuição acentuada 
do número de passageiros desembarcados, 
na ordem dos 81%. Nos voos territoriais, uma 
redução de 66% e, no interilhas, uma dimi-
nuição de 59%”, declarou a secretária regio-

nal com a tutela dos Transportes, Ana Cunha.
A governante falava em sessão plenária 

do parlamento dos Açores, na Horta, num 
debate sobre transportes e acessibilidades 
agendado pelo CDS-PP.

A “todos os imprevistos”, a transporta-
dora aérea regional, a SATA, “tem sabido 
adaptar-se e responder às necessidades dos 
Açores e dos açorianos”, advogou a secre-
tária regional.

A situação financeira da transportado-
ra e o seu “extraordinário agravamento 
em função” da covid-19, assim como a 
sua importância “para a economia da re-
gião”, justificaram o pedido de um auxílio 
de emergência, que “foi objeto de decisão 
favorável no passado dia 18 de agosto de 

2020 e que está previsto assumir a forma de 
garantia de Estado a um empréstimo de 133 
milhões de euros”.

Sendo este o último plenário antes das 
próximas eleições no arquipélago, Ana 
Cunha declarou que, no campo dos trans-
portes, a legislatura ficou “violentamen-
te marcada pelas alterações impostas por 
dois acontecimentos imprevistos, ex-
traordinários: um a nível regional, o fura-
cão Lorenzo, e um a nível mundial, a pan-
demia de covid-19”.

“Tanto o Lorenzo, como esta pandemia, 
que ainda atravessamos, fizeram com que o 
Governo dos Açores tivesse de ajustar a sua 
ação, reinventar-se, de forma a atender às 
necessidades que, de um momento para o 

outro, surgiram. Foi o que fizemos. É o que 
continuamos a fazer. Mas não deixámos 
para trás o que estava planeado”, disse.

Ana Cunha lembrou ainda que as liga-
ções das nove ilhas açorianas envolvem 
13 portos e nove aeroportos, “com perma-
nentes necessidades de manutenção, ope-
racionalidade e desenvolvimento, o que, 
a par dos mercados regionais pequenos, 
dispersos e sem grande atratividade co-
mercial, impulsiona a definição de obriga-
ções de serviço público que só conseguem 
ser asseguradas com compensação finan-
ceira do erário público”.
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“Ano escolar arranca com 
medidas de segurança”, 
Miguel Albuquerque
Miguel Albuquerque agradeceu esta 
quarta-feira (9) o trabalho e disponi-
bilidade de professores e funcioná-
rios na implementação de medidas de 
segurança nos estabelecimentos de 
ensino. O presidente do Governo Re-
gional, garantiu, à margem de uma vi-
sita a uma exploração vitivinícola, que 
estão reunidas as condições para que 
o novo ano escolar, que agora se ini-
cia, decorra com todas as condições 
de segurança.

Para tal que tal esteja assegurado, 
Miguel Albuquerque relevou a dis-
ponibilidade e o trabalho “muito 

grande” logístico e funcional realizado 
por professores, em conjunto com as di-
reções das escolas e com a colaboração 
dos demais funcionários dos estabeleci-
mentos de ensino.

O líder do Executivo elencou, de for-
ma sintética, as principais medidas e 

adaptações implementadas para este 
início de aulas, designadamente:

“- Dilatação do horário escolar;
- Horários diferenciados à entrada e 

saída, sobretudo nos estabelecimentos 
de ensino com maior número de alunos;

- Diminuição do número de alunos 
por turma;

- Criação de Planos de Contingência. 
Cada estabelecimento de ensino tem o 
seu Plano de Contingência;

- Uso obrigatório de máscara, distan-
ciamento social e higienização”.

Miguel Albuquerque congratulou-se 
ainda com a disponibilidade dos profes-
sores e demais colaboradores das escolas 
da Região em realizar o teste PCR para 
despiste da covid-19, realçando ainda o 
papel e também a colaboração dos en-
carregados de educação no assegurar 
das condições de segurança.

JM/MS

Contratações de docentes idênticas 
ao ano passado mas insuficientes 
na pandemia

O Sindicato dos Professores da Madeira 
mantém a convicção de que há falta de 
professores e funcionários nas escolas, 
apesar de o número de docentes ser o 
mesmo do ano passado.

Em conferência de imprensa, Francis-
co Oliveira defendeu que a pandemia 
obriga a regras mais apertadas e a mais 

professores nas escolas, mesmo havendo 
menos 1.800 alunos e menos turmas, como 
assegura a Secretaria Regional de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia. “Sim, há menos 
turmas e alunos, mas há mais necessida-
des”, reagiu o sindicalista, referindo que o 
atual contexto de pandemia é “totalmente 
diferente. São contratações idênticas ao 
ano passado, mas são insuficientes face ao 
atual cenário”, questionando-se sobre se a 
não contratação de mais docentes não será 
por questões de dificuldades financeiras do 
Governo.

É preciso, por exemplo, recuperar os 
“prejuízos” ao nível das aprendizagens 
dos alunos no ano letivo que terminou. E 
isso seria com mais docentes a trabalha-
rem com pequenos grupos de alunos, ou 
tutorias, “para debelar os problemas cau-
sados pelo confinamento e pelo ensino à 
distância”. Para além disso, para garantir 
o distanciamento social, que não é possível 
por todas as escolas, também é preciso um 

reforço de docentes. A seu ver, as escolas 
estão a ser a exceção no cumprimento da 
distância social, quando deveriam ser das 
principais instituições a garantir esse afas-
tamento. Proteger os professores e alunos 
que fazem parte dos grupos de risco obriga 
ainda a mais docentes, apontou ainda.

Por outro lado, a conferência realizada 
na quarta-feira (9) visou também transmi-
tir as preocupações dos professores contra-
tados, que estarão reunidos ao final do dia 
em plenário. Há profissionais com vários 
anos de serviço que “continuam a ser mui-
to injustiçados”. Isso porque têm os anos de 
serviço, mas são mudados de grupo de re-
crutamento após quatro anos de serviço e, 
voltam ao início. “Os professores contrata-
dos estão cansados de voltar à estaca zero”.

Há incerteza até ao dia 17, último dia para 
a reabertura das escolas. Quem não for co-
locado até essa data, “já não lhe é contado o 
tempo para efeitos de vinculação”.

Nesse sentido, o Sindicato volta a exigir 
que a tutela vincule os professores após três 
anos de serviço completo no mesmo grupo 
e que, para além disso, também haja uma 
vinculação extraordinária para os profis-
sionais com mais de seis anos de serviço, 
sucessivos ou não, independentemente de 
mudarem ou não de grupo.

JM/MS

PSD diz que Calheta valoriza as 
tradições e a cultura da região
O grupo parlamentar do PSD visitou, 
esta quarta-feira (9), o Grupo de Folclore 
da Calheta, que representou o Bailinho 
da Madeira nas 7 Maravilhas da Cultura 
Popular, tendo sido eleito como um dos 
finalistas do concurso.

“Devemos enaltecer o trabalho e dedi-
cação que este grupo teve em todo o 
desenvolvimento do processo de can-

didatura a este galardão”, afirmou o depu-
tado Nuno Maciel, salientando que “em boa 
hora, a Câmara Municipal da Calheta apre-
sentou e patrocinou toda a candidatura do 
Bailinho da Madeira ao projeto 7 Maravi-
lhas da Cultura Popular”.

“Para além do patrocínio e apoio logís-
tico-financeiro, a Câmara da Calheta teve 
a capacidade de envolver entusiastas da 
cultura popular, onde se destacam Eugé-
nio Perregil e Alberto Sousa, padrinho da 
candidatura, e a participação do Grupo de 

Folclore da Calheta que veio dar corpo, 
forma e brilho às diferentes etapas da can-
didatura, desde a fase regional até aos três 
momentos das etapas nacionais.”, disse.

O grupo parlamentar do PSD lembrou 
que esta vitória do Bailinho da Madeira é o 
reconhecimento de uma das mais impor-
tantes tradições da nossa cultura regional 
e, apesar de a candidatura ter sido apresen-
tada pela Câmara da Calheta, representa 
todos os grupos da Madeira, que têm con-
tribuído para a preservação deste patrimó-
nio imaterial regional.

Um trabalho que, segundo Nuno Ma-
ciel, deve ser valorizado, sublinhando que 
a preocupação com a salvaguarda da nossa 
cultura, tradições e património tem sido 
uma constante ao nível regional, com um 
avultado investimento do Governo Regio-
nal nas suas diferentes vertentes.

JM/MS

Secretário da Economia pede a parti-
dos que intercedam na resolução dos 
problemas da Madeira

O secretário regional da Economia da 
Madeira, Rui Barreto, pediu esta terça-
-feira (8) aos partidos com influência no 
Governo da República para que inter-
cedam na resolução dos problemas do 
arquipélago.

“Nós recebemos bons contributos, mas 
também pedimos aos partidos que 
têm influência no Governo da Repú-

blica ou que lideram o Governo da Repú-
blica que ajudem a desbloquear assuntos 
que são do interesse da Madeira”, disse o 
governante.

Rui Barreto (CDS) fez este apelo após ter 
reunido com delegações do PS e do PCP 
para acolher ideias para o Plano de Recu-
peração da Economia da Região (PERAM), 
cujos trabalhos decorrem sob a alçada do 
Conselho Consultivo de Economia (CCE).

O secretário regional responsável pela 
pasta da Economia lançou assim um repto 
aos partidos, nomeadamente ao PS, para 
que “possam exercer a sua boa influência 
na República”, pois, segundo referiu, “até 
agora tudo tem sido ‘arrancado a ferros’”.

“Não só a autorização para a região se po-
der endividar, mas também do tão necessário 
aval para que a região possa obter as melho-
res condições de financiamento”, lembrou.

A delegação do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista, encabeçada pelo deputa-
do Sérgio Gonçalves, e o deputado único do 
PCP, Ricardo Lume, manifestaram ao secre-
tário regional preocupação com o aumento 
do desemprego e a situação laboral na região 
devido à pandemia da cvid-19 e apelaram ao 
reforço dos apoios às empresas.

Face a estas preocupações, o secretário 
regional recordou que todas as linhas de 
apoio às empresas que o Governo imple-
mentou até ao momento tiveram sempre 
“o objetivo da manutenção dos postos de 
trabalho”.

“Nós queremos manter as empresas vi-
vas, mas queremos proteger o emprego 
junto dessas empresas, até ao momento em 
que esta pandemia nos possibilite alguma 
normalidade”, afirmou.

Depois de ter ouvido os partidos, o se-
cretário regional da Economia, Rui Barre-
to, ouviu as uniões sindicais na quarta (9) e 
quinta-feira (10).

Todos os contributos serão sistematiza-
dos e o CCE irá produzir um documento que 
será “alinhado” com o PERAM, “tendo em 
conta os meios financeiros que o Governo 
vai dispor”, nomeadamente o instrumen-
to de recuperação e resiliência e o Quadro 
Plurianual de Investimentos.

JM/MS
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António Costa apresenta novas medidas 
da situação de contingência
O primeiro-ministro afirmou que o re-
forço das medidas preventivas contra 
a covid-19, com o território continental 
em situação de contingência a partir de 
terça-feira (15), visa evitar um aumento 
exponencial de contágios com a gradual 
retoma da atividade.

“É absolutamente decisivo manter a 
pandemia controlada. Não podemos 
dar este jogo por ganho, porque não 

está ganho”, advertiu António Costa no fi-
nal do Conselho de Ministros em que anun-
ciou as medidas contra a covid-19 no âmbi-
to da situação de contingência. 

Na sua intervenção inicial, o primeiro-
-ministro defendeu que a batalha contra 
a convid-19 “continua e depende funda-
mentalmente de cada cidadão”.

“O acompanhamento desta pande-
mia exige uma leitura dinâmica de forma 
a permitir aquilo que é essencial: Manter 
a pandemia controlada, possibilitando a 
recuperação económica e social do país”, 
justificou.

António Costa rejeitou depois qualquer 
tipo de dualismo entre os objetivos de pro-
teção da economia e a proteção da saúde.

“A nossa vida é só uma. E é tanto feita do 
emprego que temos ou perdemos, como 

da saúde que temos ou que não temos. Por 
isso, é condição essencial para a proteção 
do rendimento das famílias e para a pro-
teção do emprego que a pandemia esteja 
controlada”, alegou o líder do executivo.

Numa mensagem que dirigiu a quem 
perdeu o emprego, ou a quem esteve em 
“lay-off” e perdeu rendimentos, António 
Costa salientou a ideia de que o controlo 
desta pandemia “depende em primeiro e 
em último lugar do comportamento indi-
vidual de cada um”.

“Sabemos que temos um Serviço Nacio-
nal de Saúde robusto e fortalecido, que te-
mos excelentes profissionais de saúde, mas 

a melhor forma de os ajudar é evitar estar-
mos doentes, adotando todas as medidas 
preventivas que podemos adotar e que de-
pendem exclusivamente de nós”, reforçou 
o primeiro-ministro.

De acordo com António Costa, se as re-
gras de prevenção contra a covid-19 fo-
rem cumpridas, “embora a pandemia se 
mantenha - e até possa registar um cresci-
mento, o que é provável com o regresso à 
atividade normal -, será possível que esse 
crescimento se conserve sob controlo”.

JN/MS

Contingência

PORTUGAL

Contingência traz horários limitados 
e ajuntamentos até 10 pessoas
“Desde o início de agosto que tem ha-
vido um aumento de novos casos” de 
covid-19 e na base deste aumento estão 
“as relações familiares e atividade so-
cial”.

O primeiro-ministro António Costa 
considera que “o crescimento de no-
vos casos que se tem verificado - 646 

novas infeções na quarta-feira (9) e 585 esta 
quinta-feira (10) - “está abaixo do que seria 
um crescimento exponencial”.

No final da reunião de Conselho de Mi-
nistros, que analisou as medidas a vigorar 
a partir de 15 de setembro, quando todo o 
país voltar à fase de contingência, Costa 
frisou que “o aumento de novos casos se 
verifica desde o fim do confinamento, no 
início de maio” mas em relação ao “risco 

de transmissibilidade nunca nos afastamos 
muito do 1”.

Fazendo foco “nas últimas semanas, 
desde o início de agosto que tem havido 
aumento de novos casos” em grande medi-
da “devido a relações familiares e atividade 
social”, acrescentou.

Os novos casos de infeção dizem res-
peito, essencialmente, a pessoas na faixa 
etária dos 20-39 anos, pelo que, apesar do 
aumento de infeções verifica-se “uma es-
tabilização no número de pessoas interna-
das” e igualmente no número de óbitos.

Com o regresso das férias de verão e a 
reabertura das escolas para o ano letivo 
2020/2021 “entramos numa nova fase e 
é preciso adotar medidas preventivas”, 
anunciou o primeiro-ministro.

Assim, enumerou as medidas que vão vi-

gorar a partir de 15 de setembro para todo o 
país, e que já vigoram na Área Metropolita-
na de Lisboa (AML), relativas ao estado de 
contingência.

• Ajuntamentos limitados até 10 pes-
soas.

• Estabelecimentos comerciais - com 
exceção de cafés, pastelarias, cabe-
leireiros e ginásios - só podem abrir a 
partir das 10 horas.

• Municípios definem o horário de encer-
ramento dos estabelecimentos, entre 
as 20 horas e as 23 horas.

• Não pode haver grupos de mais de 
quatro pessoas nas zonas de restaura-
ção dos centros comerciais.

• Consumo de álcool proibido na via 
pública, para evitar ajuntamentos.

• Proibição de venda de álcool, a partir 
das 20 horas, exceto nos restaurantes.

• Recintos desportivos continuam sem 
público

• Brigadas distritais de intervenção rápi-
da para contenção e estabilização de 
surtos em lares

• Readaptação do funcionamento das 
escolas à nova realidade sanitária

• Planos de contingência em todas as 
escolas

• Distribuição de EPIs
• Referencial de atuação perante caso 

suspeito, caso positivo ou surtos
• Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 

300 metros das escolas, limite máximo 
de 4 pessoas por grupo

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R
 



Register now at  MississaugaConvention.com

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920

STYLE  |  LUXURY
IMPECCABLE SERVICE

2911 a 17 de setembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  PORTUGAL

André Ventura faz ataque 
pessoal a Marisa Matias
O líder do Chega voltou, esta quarta-fei-
ra (9), a fazer ataques pessoais aos seus 
adversários na corrida presidencial, 
considerando que Marisa Matias prota-
goniza a “candidatura Marijuana” e cha-
mando-lhe “espécie de Madre Teresa de 
Calcutá comunista”

Um dia depois de classificar Ana Go-
mes de “candidata cigana”, o que 
mereceu protestos de associações 

representativas daquela comunidade, An-
dré Ventura veio a terreiro comparar Ma-
risa Matias a Marinho e Pinto e a madre Te-
resa de Calcutá.

O líder e deputado único do partido de 
extrema-direita Chega foi o primeiro a 
apresentar publicamente a sua intenção de 
concorrer ao mais alto cargo da nação, em 
29 de fevereiro, em Portalegre. Depois sur-
giram mais sete pré-candidatos a Belém.

JN/MS

Presidencias

Colégio diferenciou portas de entrada, 
apostou em materiais de desinfeção e 
contratou 18 funcionários.

São 8.30 horas e Hélder Oliveira chega à 
entrada principal do colégio D. Diogo 
de Sousa, em Braga, com os três filhos. 

Despede-se dos dois mais velhos, Duarte e 
Eduardo, a frequentar o 5.º e 7.º anos, res-
petivamente, e mantém a mão agarrada 
a Gonçalo, do 1.º ano. O mais pequeno há 
de entrar, minutos depois, na escola pelo 
acesso das traseiras.

Diferenciar as portas de entrada e saída 
por ciclos é umas das mudanças mais visí-
veis do colégio para fazer face à pandemia. 
Mas o maior investimento, de 300 mil eu-
ros, foi feito em material de desinfeção e 
purificação do ar nas salas de aula, biblio-
teca e refeitório.

Saber que a escola tem tapetes e desinfe-
tantes à entrada, mas também maquinaria 
de ponta, deixa Hélder Oliveira “muito se-
guro” na hora de deixar os filhos. “O colé-
gio organizou-se bastante bem e tem todos 
os procedimentos de higienização”, refere 
Adriana Moreira, mãe de uma aluna do 5.º 
ano, que também se assume “tranquila”.

INTERVALOS REDUZIDOS 

Para minimizar os riscos de contágio 
da covid-19, o administrador do colégio, 
António Araújo, explica que a opção foi 
selecionar a entrada sul para as crianças 
da pré-escolar e primeiro ciclo, para onde 
foram alocadas cinco funcionárias que re-
cebem os mais pequenos.

Depois, a cada intervalo, os professores 

têm que assegurar que os corredores estão 
livres na hora da saída da sala e há portas 
específicas para cada bloco, que estão assi-
naladas por cores.

O recinto do bar só tem lotação para 100 
alunos ao mesmo tempo, os matraquilhos 
estão proibidos e os intervalos foram redu-
zidos para dar mais tempo para a hora de al-
moço. “Criarmos barreiras de acrílico é uma 
possibilidade para podermos juntar quase 
mil alunos nos dois refeitórios”, explica An-
tónio Araújo. Outra ideia em cima da mesa 
é a colocação de túneis de desinfeção, com 
medidor de temperatura integrado.

DEIXARAM DE MEDIR FEBRE

“Em maio, fazíamos a medição de tem-
peratura, mas era impraticável”, conta o 
responsável, ressalvando que os investi-
mentos, a que se junta a contratação de 
mais 18 funcionários para reforço de lim-
pezas, não implicaram um aumento das 
propinas, mas poderá ter repercussões no 
futuro. “É incompreensível que o Governo 
tenha isentado de IVA os produtos de higie-
nização só nas escolas públicas. Não devia 
haver discriminação”, considera António 
Araújo, admitindo que, à parte dessa insa-
tisfação, “o mais difícil” no arranque das 
aulas foi mesmo ver a tristeza das crianças 
por se separarem dos pais à porta. “Doía a 
alma”, confessa.

Já para professores e alunos, a maior di-
ficuldade é aguentar a máscara durante 
várias horas. “Mas, mesmo assim, é muito 
melhor vir à escola do que estar em casa”, 
defende a professora Elisabete Pacheco.

JN/MS

Investimento de 300 mil euros 
em proteção tranquiliza pais

Regresso às aulas
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PJ alerta para campanha de roubo 
de dados em seu nome
A Polícia Judiciária alertou esta quinta-
-feira (10) para a existência de uma cam-
panha de roubo de dados (“phishing”) 
através de e-mails enviados em massa 
em nome da PJ. 

A PJ, através da Unidade Nacional 
de Combate ao Cibercrime e à Cri-
minalidade Tecnológica (UNC3T), 

informou que detetou a existência da 
campanha de “phishing” depois de ter re-
cebido e-mails de pessoas que foram alvo 
dos e-mails fraudulentos.

Segundo a UNC3T da PJ, os e-mails usa-
dos para o roubo de dados referem-se a 
uma alegada necessidade de comparência 

do destinatário na Polícia Judiciária.
“Alertam-se os destinatários para o fac-

to de os mails suspeitos apresentarem fal-
samente o domínio da Polícia Judiciária 
(xxxxxx@policiajudiciaria.pt), o qual não 
corresponde ao legítimo domínio de cor-
reio eletrónico desta Polícia”, acrescenta o 
comunicado da UNC3T.

A PJ sublinha que “não deverão os des-
tinatários, em momento algum, abrir ou 
seguir os ‘links’ (ligações) constantes dos 
referidos e-mails suspeitos”.

A Polícia Judiciária adianta que está a in-
vestigar a origem dos e-mails fraudulentos.

JN/MS
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Ana Gomes: “Não me candidato 
contra ninguém, candidato-me 
pelos portugueses”

A diplomata e ex-eurodeputada Ana 
Gomes anunciou oficialmente a candi-
datura à presidência da República, esta 
quinta-feira (10), prometendo a defesa 
“da igualdade e da democracia”. “Não 
me candidato contra ninguém, candida-
to-me pelos portugueses”, garantiu.

A candidatura de Ana Gomes, anun-
ciada na terça-feira (8) mas só ofi-
cializada na quinta-feira (10), na 

Casa da Imprensa, em Lisboa, serve a “li-
berdade” e a “democracia” e apresenta-se 
“contra as desigualdades, contra a lenti-
dão na justiça, a corrupção e a frouxidão 
no combate ao crime económico e finan-
ceiro”. Por uma presidência “diferente” e 
“livre”, mais “independente”, “que sirva o 
interesse nacional e não tenha medo de ir 
contra poderes instalados”, que “escruti-
ne” e “colabore” com os Governos, que não 
seja “refém de qualquer estratégia partidá-
ria”, tanto de quem está no poder, como de 
quem está na oposição.

“Não me candidato contra ninguém, 
candidato-me pelos portugueses”, asse-

gurou a ex-eurodeputada socialista, afas-
tando eventuais quezílias pessoais com 
outros candidatos. Ana Gomes considerou 
“inaceitável” a “desvalorização” das Presi-
denciais que acusa o seu partido de ter de-
monstrado ao não apresentar um candidato 
“saído das suas fileiras”. “Como pode o so-
cialismo democrático não participar nesta 
eleição? Como pode dispensar-se de estar 
genuinamente representado numa com-
petição democrática para o mais alto cargo 
do país? Ainda para mais quando vivemos 
tempos estranhos (...) que anunciam de-
semprego, tensões sociais e políticas, de-
sigualdades e insegurança...”, questionou 
Ana Gomes, assumindo-se representante 
do “socialismo democrático e progressis-
ta”. “Não quero dividir o PS nem o país”.

“Não devo nem posso desertar deste 
combate pela democracia”, insistiu, acres-
centando que só esta trará “esperança e 
progresso” aos “milhares de portugueses 
desiludidos e deixados para trás pela crise, 
pelo desemprego e pela exclusão”.

JN/MS

Privados estão a transferir grávidas 
infetadas com covid-19 para o SNS
Mulheres grávidas com partos marca-
dos em hospitais privados que testem 
positivo ao novo coronavírus estão a 
ser reencaminhadas para unidades do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). A 
Entidade Reguladora da Saúde rece-
beu queixas sobre este tipo de proce-
dimento e está a analisá-las.

Segundo avançou a edição desta quin-
ta-feira (10) do Público, a CUF, por 
exemplo, assegura garantir a pres-

tação de cuidados de saúde a grávidas 
infetadas apenas em situações clínicas de 
emergência. No caso dos partos progra-
mados, as pacientes são transferidas “para 
as unidades de referência covid-19”.

Uma grávida citada pelo mesmo jor-
nal e acompanhada na CUF Descobertas, 
em Lisboa, revela só ter sido avisada pela 

obstetra sobre o procedimento semanas 
antes do parto. As maternidades CUF ga-
rantem, ainda assim, que, dos 2117 nas-
cimentos realizados desde março, só foi 
preciso transferir três grávidas.

Já o grupo Luz Saúde aceita fazer par-
tos a grávidas que testem positivo apenas 
numa das suas seis maternidades: a da Luz, 
em Lisboa, única que, no final de março, 
ficou sinalizada pela DGS como hospital 
Covid. O mesmo acontece no grupo pri-
vado Lusíadas, com os partos (quer de ur-
gência quer programados) a serem efetua-
dos apenas na unidade de Lisboa.

De referir que a DGS afirma desconhe-
cer a situação concreta dos privados que 
estão a fazer as transferências das grávi-
das, “não podendo por isso ser emitido 
um parecer formal”.

JN/MS
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AVÓS: RAÍZES E NÓS
um livro organizado por

Aida Batista, Ilda Januário e Manuela Marujo

Para assistir ao lançamento, ligar para (416) 417-8859 ou 
enviar e-mail para  manuela.marujo@utoronto.ca.. 
A Casa do Alentejo apenas receberá um número limitado de 
pessoas devido às regras impostas pela Covid-19. 

LANÇAMENTO A 13 DE SETEMBRO
(DIA DOS AVÓS) - 3PM

Casa do Alentejo de Toronto | 1130 Dupont Street



No Timeline desta semana, Adriana Mar-
ques e Catarina Balça mostram-nos um 
possível OVNI, falam-nos da queda de 
e-scooter de Rihanna, contam-nos os 
desabafos de Justin Bieber nas redes so-
ciais e levam-nos pelos ares em balões 
de hélio.

Timeline – a sua rede social agora na tele-
visão.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Joana Vicente é a convidada de Manuel Da-
Costa no Here’s the thing desta semana. A 
produtora de cinema que assumiu há cerca 
de um ano os destinos de um dos maiores 
festivais de cinema do mundo, TIFF, fala da 
sua carreira, da sua ligação a Portugal e do 
Festival que teve que se adaptar aos tem-
pos difíceis da pandemia.

Sat 9pmDom 17h

Seg-Sex 11h

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

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: José Carlos Silva 
     e Madalena Balça

Dia dos Avós – as memórias e a importância 
na construção das nossas personalidades. O 
impacto da Covid-19 na vida dos mais velhos 
– o afastamento forçado dos filhos e netos. 

Recentemente estreou em Toronto o filme 
“Fátima, a história de um milagre”. Os 
atores Joaquim de Almeida e Lúcia Moniz, 
(no filme, Padre Ferreira e Maria Rosa, 
a mãe da pastorinha Lúcia) falaram com 
Telma Pinguelo acerca deste trabalho. 

Sex 18h

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

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

A Berlenga, a ilha do Farol - este docu-
mentário de Paulo Cesar Fajardo mostra a 
fragilidade de um ecossistema que tenta 
alcançar o equilíbrio entre o Homem e a 
Natureza. 

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

Seg-Sex 18h

No Body&Soul desta semana regressa-
mos com um dos nossos temas favoritos: 
o Yoga. Vamos esclarecer dúvidas básicas 
sobre esta prática e teremos ainda uma 
mini-aula com a professora Ana Silva. Por 
isso prepare o seu tapete e junte-se a nós 
neste episódio!

Dom 16h

This Sunday, our host Stella Jurgen features 
the Yorkville Murals 3-day event, a song 
“Concentrated on You” by George Grosman 
and a feature on Genevieve Lahens (Iris), 
artist from Montreal that is locked down in 
Dordogne, France. A special announcement 
and a new video from Oxala.

Sun 9pm

Esta semana, no Espaço Mwangolé, va-
mos conversar com o Padre Diniz Bezer-
ra, membro consagrado da comunidade 
Obra de Maria em Angola. Teremos tam-
bém o nosso momento musical e o Top 
10 das músicas mais tocadas.

Dom 18h30

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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com
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Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
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ques e Catarina Balça mostram-nos um 
possível OVNI, falam-nos da queda de 
e-scooter de Rihanna, contam-nos os 
desabafos de Justin Bieber nas redes so-
ciais e levam-nos pelos ares em balões 
de hélio.

Timeline – a sua rede social agora na tele-
visão.

Sab 18h
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curtem a boa música, com os clássicos dos 
anos 80, 90 e 2000, e os hits do momento.
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Joana Vicente é a convidada de Manuel Da-
Costa no Here’s the thing desta semana. A 
produtora de cinema que assumiu há cerca 
de um ano os destinos de um dos maiores 
festivais de cinema do mundo, TIFF, fala da 
sua carreira, da sua ligação a Portugal e do 
Festival que teve que se adaptar aos tem-
pos difíceis da pandemia.
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do entretenimento, passando pela ciência, 
tecnologia, cinema e estilo de vida.
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Convidados: José Carlos Silva 
     e Madalena Balça
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– o afastamento forçado dos filhos e netos. 

Recentemente estreou em Toronto o filme 
“Fátima, a história de um milagre”. Os 
atores Joaquim de Almeida e Lúcia Moniz, 
(no filme, Padre Ferreira e Maria Rosa, 
a mãe da pastorinha Lúcia) falaram com 
Telma Pinguelo acerca deste trabalho. 
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Destaques do dia, notícias de Portugal, dos 
países da lusofonia e ainda economia, negócios, 
finanças e curiosidades interessantes.
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A Berlenga, a ilha do Farol - este docu-
mentário de Paulo Cesar Fajardo mostra a 
fragilidade de um ecossistema que tenta 
alcançar o equilíbrio entre o Homem e a 
Natureza. 

Muita animação, juntando a melhor música 
para o seu regresso a casa e uma variedade 
de informações que não pode perder.
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No Body&Soul desta semana regressa-
mos com um dos nossos temas favoritos: 
o Yoga. Vamos esclarecer dúvidas básicas 
sobre esta prática e teremos ainda uma 
mini-aula com a professora Ana Silva. Por 
isso prepare o seu tapete e junte-se a nós 
neste episódio!

Dom 16h

This Sunday, our host Stella Jurgen features 
the Yorkville Murals 3-day event, a song 
“Concentrated on You” by George Grosman 
and a feature on Genevieve Lahens (Iris), 
artist from Montreal that is locked down in 
Dordogne, France. A special announcement 
and a new video from Oxala.
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Esta semana, no Espaço Mwangolé, va-
mos conversar com o Padre Diniz Bezer-
ra, membro consagrado da comunidade 
Obra de Maria em Angola. Teremos tam-
bém o nosso momento musical e o Top 
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Igreja Católica

MUNDO

Papa apela à melhoria de processos para receber migrantes
O Papa Francisco disse, esta quinta-fei-
ra (10), que nunca será possível aceitar 
que “os migrantes morram no mar sem 
receber ajuda” e apelou ao desenvolvi-
mento de melhores processos para os 
receber e integrar.

O Papa recebeu uma delegação do 
projeto europeu “Instantâneos das 
fronteiras”, co-financiado pela 

União Europeia, que chegou ao Vaticano 
acompanhada de Totó Martello, presidente 
da Câmara de Lampedusa, a pequena ilha 
italiana considerada uma das principais 
portas de entrada dos migrantes na Europa.

O pontífice da Igreja Católica disse à co-
mitiva que “ninguém pode ficar indiferen-
te às tragédias humanas que continuam em 

diferentes regiões do mundo”, referindo 
especificamente a área do Mediterrâneo, 
“pela qual passam aqueles que fogem da 
guerra ou saem das suas terras em busca de 
uma vida digna”.

No que se refere ao atual cenário migra-
tório “complexo e por vezes dramático”, 
Francisco considerou que “um acolhimen-
to e uma integração digna são etapas de um 
processo nada fácil”, mas disse que “é im-
pensável enfrentá-lo construindo paredes”.

O Papa criticou a comunidade interna-
cional por se ter “limitado a intervenções 
militares, embora deva criar instituições 
que garantam oportunidades iguais e luga-
res onde os cidadãos tenham a oportunida-
de de assumir o comando do bem comum”.

“Ao mesmo tempo, não podemos aceitar 

que quem busca esperança no mar morra 
sem receber ajuda”, concluiu Francisco.

Neste momento, o petroleiro dinamar-
quês Etienne está há 38 dias na costa de 
Malta com os 27 imigrantes que resgatou, 
esperando por uma solução política para o 
problema.

Enquanto isso, o navio da organiza-
ção não-governamental espanhola Open 
Arms, com 83 migrantes a bordo, também 
espera ajuda no Mediterrâneo central, após 
ter sido resgatado na terça-feira (8).

Da mesma forma, para o Papa, é também 
essencial “mudar a forma como vemos e fa-
lamos sobre as migrações, já que se trata de 
colocar pessoas, rostos e histórias no cen-
tro”, tendo aplaudido projetos como este 
que “procuram propor diferentes aborda-

gens, inspiradas na cultura do encontro”.
Francisco pediu aos habitantes das cida-

des e territórios fronteiriços para “serem os 
primeiros atores desta mudança, graças às 
contínuas oportunidades de encontro que a 
história lhes oferece”.

“As fronteiras, que sempre foram con-
sideradas barreiras divisórias, podem ser, 
inversamente, janelas, espaços de conhe-
cimento mútuo, de enriquecimento mú-
tuo, de comunhão na diversidade, locais 
onde se testam modelos para ultrapassar 
as dificuldades que os recém-chegados co-
locam às comunidades autóctones”, con-
cluiu o Papa.

JN/MS

AstraZeneca admite ainda ser 
possível ter vacina este ano
O grupo farmacêutico britânico AstraZe-
neca admitiu esta quinta-feira (10) ain-
da ser possível ter uma vacina contra a 
covid-19 este ano, apesar da suspensão 
dos ensaios do seu projeto desenvolvido 
com a Universidade de Oxford.

“Podemos ainda ter uma vacina até ao 
fim do ano, início do próximo ano”, 
disse o diretor-geral do grupo, Pascal 

Soriot, durante uma conferência ‘online’ 
organizada pelo grupo de media Tortoise. 

O patrão do laboratório explicou, no en-
tanto, que a decisão de retomar os ensaios 
não depende do seu grupo, mas de um co-
mité de peritos independentes.

Nesta conferência, o dirigente francês 
repetiu que a pausa nos ensaios não é anor-
mal, mas que teve mais repercussão devido 
ao interesse na vacina, considerada uma 
das mais promissoras do mundo.

A interrupção dos ensaios foi decidida 
após surgir uma “doença potencialmente 

inexplicável”, que pode ter um efeito se-
cundário grave, num participante nos tes-
tes, no Reino Unido.

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca 
e a universidade britânica de Oxford é um 
dos projetos ocidentais mais avançados, 
testado em dezenas de milhares de volun-
tários no Reino Unido, no Brasil, na África 
do Sul e, desde 31 de agosto, nos Estados 
Unidos. Os ensaios estão na denominada 
fase 3, a última, para verificar a segurança 
e eficácia da vacina.  No último balanço de 
quarta-feira (9), a OMS tinha registo de 35 
“vacinas candidatas”, avaliadas em ensaios 
clínicos no homem através do mundo.

Nove estão já na última etapa ou prestes a 
entrar. A Agência Europeia do Medicameto 
(EMA, na sigla em inglês) estima que pode 
demorar, pelo menos, até ao início de 2021 
“até uma vacina contra a covid-19 estar 
pronta, aprovada e disponível em quanti-
dade suficiente” para uso mundial.

JN/MS

Covid-19
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As autoridades norte-americanas alerta-
ram esta quinta-feira (10) que o número 
simultâneo de incêndios nos estados de 
Washington e Oregon, no noroeste do 
país, cujo clima é normalmente fresco e 
húmido, não tem precedentes.

A governadora do Oregon declarou 
que os incêndios que lavram naquele 
estado norte-americano provoca-

ram uma substancial destruição e alertou 
que poderá haver um número sem pre-
cedentes de mortes causadas pelos fogos. 

Kate Brown afirmou que o Oregon pode ter 
a maior perda de vidas e propriedades em 
incêndios florestais da história do estado.

A governadora disse que as comunidades 
foram “substancialmente destruídas”. No 
Estado de Washington, um incêndio quei-
mou mais de 480 mil acres de floresta, dis-
se o governador de Washington, Jay Inslee, 
na quarta-feira (9), após fazer uma visita de 
30 minutos pela área do incêndio em Sum-
ner, a leste de Tacoma. Jay Inslee disse que 
a baixa humidade, as altas temperaturas e 
os ventos provavelmente farão deste um 

dos “incêndios mais catastróficos na his-
tória do Estado”. Devido ao seu clima frio 
e húmido, o noroeste dos Estados Unidos 
raramente experimenta uma atividade de 
fogo tão intensa. No entanto, as alterações 
climáticas devem continuar a aquecer a re-
gião, com a maioria dos modelos a prever 
verões mais secos, de acordo com a Facul-
dade do Meio Ambiente da Universidade 
de Washington. Pelo menos seis pessoas já 
morreram devido aos incêndios que devas-
tam o noroeste dos Estados Unidos.

Os incêndios florestais continuam des-

controlados na costa oeste dos Estados 
Unidos, com ventos fortes a alimentarem 
as chamas. Os fogos estão a afetar Estados 
como a Califórnia, Washington, Oregon, 
Idaho, Colorado e Montana.

Os meteorologistas preveem uma mu-
dança nas condições do tempo nos próxi-
mos dias, que pode ajudar a combater os 
fogos, nomeadamente uma queda de tem-
peratura até 15 graus.

JN/MS

Incêndios “sem precedentes” no frio 
e húmido noroeste dos EUA

“Por favor, mais não”. Homem morre após 
uso repetido de “taser” pela polícia

A morte de um advogado após o uso 
repetido de um “taser” por dois polícias 
em Bogotá, na Colômbia, desencadeou 
violentos protestos na capital colombia-
na e no resto do país, com registo de fe-
ridos e danos materiais.

Javier Ordoñez, de 46 anos, foi imobili-
zado no chão por dois agentes e sujeito 
a repetidos choques elétricos, um inci-

dente filmado por testemunhas que causou 
indignação no país, fazendo lembrar o caso 
do afro-americano George Floyd, sufocado 
por agentes da polícia, nos Estados Unidos.

Um vídeo de quase dois minutos mostra 
dois agentes da polícia colombiana admi-
nistrarem choques elétricos ao advogado 
Javier Ordoñez, enquanto este implora 
“por favor, mais não” e “agentes, peço-
-vos”, com testemunhas da cena a pedirem 
também à polícia que pare. Pediu 17 vezes 
aos agentes que parassem com os choques 
elétricos. Acabaria por morrer horas depois 
de ser transportado para um hospital.

Javier Ordoñez tinha saído do seu apar-
tamento, onde convivia com alguns ami-
gos, para ir comprar bebidas. A sua morte 

originou uma onda de indignação.
Os protestos começaram no posto onde 

trabalham os dois polícias envolvidos na 
morte e espalharam-se a vários locais em 
Bogotá e a outras cidades do país, com re-
latos de esquadras incendiadas pelos ma-
nifestantes, segundo a agência de notícias 
espanhola Efe.

Na capital colombiana, multidões in-
cendiaram postos de polícia (os chamados 
“comandos de ação imediata”) em vários 
bairros, além de veículos da polícia e do 
Ministério Público.

Pelo menos dois homens terão ficado 
gravemente feridos durante confrontos 
entre os manifestantes e a polícia, segundo 
a agência Efe.

Nas redes sociais, manifestantes divul-
garam vídeos de alegados abusos policiais.

O ministro da Defesa, Carlos Holmes 
Trujillo, que passou parte da noite numa 
reunião urgente de segurança, disse que os 
dois agentes que atacaram o advogado “já 
são objeto de uma investigação disciplinar 
e criminal”.

JN/MS

Colômbia

Incêndio

Um rapaz de 13 anos, autista, foi atingi-
do a tiro várias vezes por um agente da 
Polícia, no Utah, EUA, depois de a mãe 
ter ligado para o 112, pedindo ajuda 
para o filho.

O caso aconteceu na cidade de Glen-
dale, na passada sexta-feira (4). 
Linden Cameron, diagnosticado 

com Síndrome de Asperger, uma for-
ma de autismo, estava a sofrer uma crise 
porque a mãe voltava ao trabalho naquele 
dia, ao fim de quase um ano em casa. Gol-
da Barton contactou o 911, na tentativa 
de ajudar o filho a lidar com a “ansiedade 
provocada pela separação”, contou à im-
prensa local, garantindo ter dito ao ope-
rador que a atendeu que Linden precisava 
de ser transportado urgentemente para o 
hospital. “Eu disse que ele não estava ar-
mado, que não tinha nada em seu poder, 
que só ficava incomodado e começava a 
gritar. É uma criança, precisa de atenção, 
não sabe ter controlo”, explicou.

Um dos agentes da Polícia mobilizados 
disparou várias vezes contra o rapaz que, 
diz a mãe, está internado no hospital em 
estado grave. Citada pela imprensa local, 

Golda Barton disse que acreditava que as 
autoridades iriam usam “a mínima força 
possível” para controlarem a crise que o 
jovem estava a sofrer.

A atuação dos polícias já está a ser in-
vestigada a nível interno. Em conferência 
de imprensa, o responsável pela Polícia 
de Salt Lake City, Keith Horrocks, garan-
tiu que as autoridades foram chamadas 
para um “episódio psicológico violen-
to” envolvendo um rapaz que teria feito 
“ameaças a algumas pessoas com uma 
arma”, embora não houvesse sinal de que 
estaria armado quando os agentes chega-
ram ao local. O jovem foi atingido a tiro 
por um agente quando tentava fugir a pé, 
acrescentou. De acordo com a página de 
angariação de fundos online, entretanto 
criada para arrecadar dinheiro para pagar 
as despesas médicas do rapaz, Linden Ca-
meron sofreu “ferimentos no ombro, tor-
nozelos, intestinos e bexiga”. “Os efeitos 
de longo prazo dos seus ferimentos ainda 
são desconhecidos, mas é provável que a 
recuperação seja longa e exija vários tipos 
de tratamento”, pode ler-se na página, 
criada por um amigo da família.

JN/MS

Jovem autista baleado pela Polícia 
depois da mãe pedir ajuda ao 911
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OFFER AVAILABLE BETWEEN SEPTEMBER 1-30, 2020.

REPRESENTATIVE FINANCE EXAMPLE BASED ON A NEW 2020 ROGUE S FWD. SELLING PRICE IS $29,458 FINANCED AT 0% APR EQUALS 84 MONTHLY PAYMENTS OF $351 MONTHLY FOR A 84 MONTH TERM. $0 
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LEASE OR FINANCE SUBVENTED RATES OR ANY OTHER OFFER. NO CASH SURRENDER OR OTHER VALUE. CANNOT BE APPLIED TO PAST TRANSACTION. CERTAIN CONDITIONS APPLY. MODELS SHOWN 
$36,178/$39,958/$48,458/$26,058 SELLING PRICE FOR A NEW 2020 QASHQAI SL PLATINUM/2020 ROGUE SL/2020 MURANO PLATINUM/2020 KICKS SR. ALL PRICING INCLUDES FREIGHT AND PDE CHARGES 
($1,950/$1,830/$1,830/$1,830), AIR-CONDITIONING LEVY ($100/$100/$100/$100), APPLICABLE FEES, TIRE CHARGE (IN ONTARIO THIS FEE COVERS THE COST TO NISSAN CANADA OF COLLECTING AND RECYCLING 
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CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
Real Estate Broker

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Beautiful home fully renovated in and out with 
quality materials and craftsmanship. Natural 
stone front steps, foyer closet, amazing open 
concept living/dining, crown molding, oak 
staircase, modern kitchen granite counters, 
natural stone ceramic backsplash and fl oor, 
walk out to a large concrete deck. Master with 
closets + two generous bedrooms with dou-
ble closets, modern washroom with quartz 
counter. Finished basement.

Fully renovated home top to bottom with 3 
separate one bedroom apartments. Main 
open concept kitchen granite counters, 
walkout to a private patio, large bedroom. 
Second fl oor open concept kitchen dining/
living w/marble counters, modern kitchen 
walkout to a private deck generous bed-
room. Basement - large one bedroom. Sep-
arate coin laundry. Main $1,500, 2nd fl oor 
$1,400, basement $1250 all inclusive.

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers

SOLD

Na segunda jornada da fase de grupos 
da segunda edição Liga das Nações não 
assistimos a grandes surpresas nos re-
sultados finais das partidas.

Podemos salientar, no entanto, o em-
pate sem golos entre Dinamarca e 
Inglaterra (mas convenhamos que 

a seleção dinamarquesa esteve à altura e 
conseguiu aguentar o nulo até ao apito fi-
nal) e a vitória da Itália sobre os Países Bai-
xos - uma vitória que, em boa verdade, po-
deria ter sorrido a ambos os lados.

Mas vamos focar-nos na partida de Por-
tugal: a seleção das quinas vinha com bom 
embalo, após uma vitória expressiva frente 
à Croácia (4-1, com golos de João Cancelo, 
Diogo Jota, João Félix e André Silva) e deci-
dida a conseguir mais uma vitória. 

Pela frente tinha a Suécia que, por seu 
lado, vinha de uma derrota, por 0-1, frente 
à atual campeã mundial, a França.

Em Solna, Fernando Santos construiu o 
onze inicial com Anthony Lopes, Raphael 
Guerreiro, Pepe, Rúben Dias, João Cance-
lo, Danilo, João Moutinho, Bruno Fernan-
des, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano 
Ronaldo. Já a Suécia alinhou com Olsen, 
Krafth, Helander Jansson, Augustinsson, 
Olsson, Svensson, Kulusevski, Forsberg, 
Isak e Berg.

A partida seria ainda marcada pelo re-
gresso de Cristiano Ronaldo, que havia fa-
lhado o jogo da primeira jornada devido a 

uma infeção num pé. Totalmente recupe-
rado, Ronaldo voltou, viu, venceu… e ainda 
ultrapassou a barreira dos 100 golos marca-
dos. Mas já lá vamos!

Os suecos mostraram-se mais imponen-
tes nos primeiros minutos da partida e até 
ficaram perto de abrir o marcador, mas as 
tentativas acabaram anuladas pela defesa 
portuguesa.

Foi ao minuto 20 que surgiu a primeira 
oportunidade para Portugal, quando Ber-
nardo Silva cruzou (e acabou lesionado na 
sequência deste lance), Danilo não con-
seguiu o cabeceamento e Pepe falhou por 
muito pouco o desvio. 

Por esta altura já o jogo já estava mais 
equilibrado, e aos 26 minutos foi a vez de 
Cristiano Ronaldo, após canto cobrado por 
Bruno Fernandes, rematar de primeira e 
obrigar Olsen a defender com os pés.

Aos 45’, Svensson acabou expulso por 
acumulação de amarelos. Na sequência do 
lance que valeu o segundo amarelo ao defe-
sa sueco, Ronaldo foi chamado a converter 

o livre.. E fez magia: um livre direto colo-
cadíssimo sem hipóteses para Robin Ol-
sen - uma belíssima maneira de celebrar o 
centésimo golo pela seleção nacional (foi o 
segundo jogador a transpor esta barreira). 
Para além disso, ainda se tornou no único 
jogador a fazer dois golos de livre direto na 
Liga das Nações.

Ainda que com um jogador a menos, a 
Suécia foi tentando dar a volta ao resulta-
do. Esforço inglório, já que aos 72’ Cristiano 
Ronaldo voltou a fazer das suas na Friends 
Arena: Cancelo desmarcou Félix, que por 
sua vez colocou a bola no capitão. Novo 
“tiro” colocado e mais um golo que dá gos-
to ver!  

Com 101 golos marcados, Cristiano Ro-
naldo fica assim a oito de igualar o iraniano 
Ali Daei, que fez balançar as redes em 109 
ocasiões, e que é, para já, o melhor marca-
dor de sempre.

No mesmo dia, e num género de reedição 
da final do Mundial 2018, a França voltou a 
vencer a Croácia… e com o mesmo resul-
tado!  Tal permitiu que a França igualasse 
Portugal na liderança do Grupo 1 da Liga 
A - no entanto, a equipa de Fernando San-
tos está em vantagem, já que tem mais um 
golo marcado que os gauleses e menos um 
sofrido. Estas duas seleções medirão forças 
no próximo dia 11 de outubro. Que vença o 
melhor… e que o melhor seja Portugal!

Supremacia lusitana 

Inês Barbosa
Opinião

LIGA A

Espanha 4-0 Ucrânia

Suíça 1-1 Alemanha

Bósnia e Herzegovina 1-2 Polónia

Holanda 0-1 Itália

Dinamarca 0-0 Inglaterra

Bélgica 5-1 Islândia

Suécia 0-2 Portugal

França 4-2 Croácia

LIGA B

País de Gales 1-0 Bulgária

Hungria 2-3 Rússia

República da Irlanda 0-1 Finlândia

Sérvia 0-0 Turquia

Irlanda do Norte 1-5 Noruega

Áustria 2-3 Roménia

Israel 1-1 Eslováquia

República Checa 1-2 Escócia

LIGA C

Eslovénia 1-0 Moldávia

Kosovo 1-2 Grécia

Cazaquistão 1-2 Bielorrússia

Albânia 0-1 Lituânia

Arménia 2-0 Estónia

Geórgia 1-1 Macedónia do Norte

Luxemburgo 0-1 Montenegro

Chipre 0-1 Azwerbaijão

LIGA D

Andorra 0-1 Ilhas Faroé

Malta 1-1 Letónia

San Marino 0-2 Liechtenstein
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Rúben Amorim vai custar 
mais de 15 milhões

Evanilson confirmado como dragão

Assunto encerrado. Sporting e S. C. Braga 
chegaram a acordo quanto à nova forma 
de pagamento do treinador Rúben Amorim. 

De acordo com o que apurou o JN, o 
valor total da operação será liqui-
dado até 15 de junho de 2021. A pri-

meira tranche, no valor de 2,5 milhões de 
euros, é paga no imediato pelos leões. O 
técnico pode tornar-se num dos mais caros 
da história do futebol.

Conforme o nosso jornal foi dando con-
ta, António Salvador aceitou alargar o 
prazo de pagamento de Rúben Amorim, 
mas não cedeu um cêntimo no valor. No 
acordo agora estipulado, a pagar em qua-
tro tranches, são 10 M€ referentes à cláu-
sula de rescisão, 1,23 M€ de penalização 
pelo primeiro incumprimento, 472 mil 
euros de juros vencidos, 381 mil euros de 
juros vincendos e 2,582 M€ de IVA, que 
também já foram pagos, para um total de 
14,666 M€. A este valor, há que acrescen-
tar os 500 mil euros de intermediação, 
comunicados pela SAD à CMVM no último 
relatório e contas, o que faz com que os 
leões ultrapassem a barreira dos 15 M€ de 
gastos com o treinador.

Em caso de novo incumprimento por 
parte do Sporting, apurou igualmente o 
JN, esse valor pode aumentar. Neste novo 
acordo, nessa eventualidade, ficou defini-
do o pagamento de 1,393 M€ de penaliza-
ção, a que acrescem também 320 mil euros 
de IVA.

Ao contrário do primeiro acordo, fei-
to na boa fé por António Salvador, desta 
vez a SAD arsenalista jogou mais à defesa 
e foi celebrado um acordo de confissão de 
dívida a executar caso o Sporting falhe al-
gum pagamento. Puxando a cassete atrás, 
o Sporting ficou de pagar a primeira tran-
che a 5 de março, data da apresentação 
de Rúben Amorim, em Alvalade, e falhou 
o acordo. A moratória pedida por Frede-
rico Varandas até ao final desse mês foi 
aceite, mas o dinheiro voltou a não cair. 
A segunda tranche teria de ser paga até 5 
de setembro, mas antes disso o S. C. Bra-
ga enviou uma missiva aos leões a exigir o 
pagamento integral da dívida até às 16 ho-
ras da passada sexta-feira, dia 4 de setem-
bro, sob pena de avançar para a via judi-
cial. Ora, foi precisamente nesse dia, pela 
manhã, que Frederico Varandas entrou 
em cena e telefonou a António Salvador 
a pedir para os respetivos departamentos 
jurídicos iniciarem conversações, no sen-
tido de encontrarem a nova forma de pa-
gamento, agora definida.

João Novais e a competitividade que 
torna grupo mais forte

João Novais tem a obrigação de conhe-
cer Carlos Carvalhal melhor do que qual-
quer outro colega no S. C. Braga. Recorde-
-se que o técnico orientou o pai do médio, 
Abílio Novais, quando os dois coincidiram 
no Leixões. É uma mera coincidência e 
João não espera facilidades na luta por um 
lugar no onze. “A competitividade dentro 
do plantel é muito grande e isso faz com 
que, a cada semana de trabalho que passe, 
o grupo se torne cada vez mais forte. De-
pois, cabe ao mister fazer escolhas”, assi-
nalou à NEXT. 
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Avançado brasileiro foi oficializado esta 
quarta-feira (9) como a mais recente 
contratação dos portistas. Chega do 
Fluminense e é mais um reforço para o 
ataque.

Aí está a quinta contratação do F. C. 
Porto para a temporada 2020/21. 
Evanilson foi oficializado esta quar-

ta-feira (9), juntando-se a Cláudio Ramos, 
Carraça, Zaidu e Taremi, estes provenien-
tes do mercado português.

Já o avançado brasileiro, de 20 anos, jun-
ta-se aos dragões depois de ter brilhado no 

Fluminense (Brasil), clube onde se formou. 
Este ano marcou oito golos em 22 jogos pela 
equipa carioca. Evanilson assinou um con-
trato com o F. C. Porto válido para as próxi-
mas cinco temporadas.

“Estou muito feliz. É um sonho de criança 
que realizo, estar num clube gigante do fu-
tebol europeu, como o FC Porto, deixa-me 
muito feliz e orgulhoso do meu trabalho”, 
declarou ao site oficial do clube.

Os valores envolvidos no negócio não fo-
ram divulgados pelos clubes.

JN/MS

Nápoles é o convidado do Sporting 
na IX edição do Troféu Cinco Violinos

Quaresma garante 
que vai acabar carreira 
no Vitória de Guimarães

A IX edição do Troféu Cinco Violinos vai 
colocar frente a frente, Sporting e Ná-
poles, na qual alinha o português Mário 
Rui, no domingo (13), às 19.30 horas de 
Portugal, no estádio José Alvalade.

Na época passada, o Sporting, que 
regressou esta segunda-feira (7) 
aos treinos, depois de um dia de 

folga, perdeu o troféu para os espanhóis 
do Valência, ao ser derrotado por 2-1.

De acordo com informação divulgada 
pelo clube, a sessão, na qual o avançado 

Luiz Phellype continuou a trabalhar sob 
vigilância, “ficou marcada pela já habitual 
exigência no treino e forte aplicação dos 
jogadores”.

Na passada sexta-feira (4), os leões ven-
ceram os espanhóis do Valladolid, por 2-1, 
em jogo particular disputado em Alverca, 
depois de ter estado em desvantagem, 
mas conseguiram a reviravolta no marca-
dor com golos do reforço Feddal e de Jo-
vane Cabral.

JN/MS

O avançado português Ricardo Qua-
resma disse, esta terça-feira (8), que 
pretende acabar a carreira no Vitória 
de Guimarães, clube da I Liga portu-
guesa de futebol, com quem assinou 
um contrato válido por duas épocas 
com mais uma de opção

Na cerimónia de apresentação pú-
blica como jogador dos vimara-
nenses, que decorreu no icónico 

Paços dos Duques, o internacional por-
tuguês, de 36 anos, explicou os motivos 
que o levaram a regressar ao campeonato 
nacional, e a escolher o emblema minho-
to.

“Foi um clube de que me deu confian-
ça e acreditou em mim. Todos conhe-
cem a história do Vitória. É aqui que vou 
acabar a carreira. Tudo farei para alcan-
çarmos os nossos objetivos. Se me foram 
buscar é porque acreditam na minha 
garra, irreverência e personalidade”, 
disse Ricardo Quaresma.

O atacante, que na temporada pas-
sada alinhou nos turcos do Kasimpasa, 
garantiu “sentir-se bem fisicamente” 
para este novo desafio da sua carreira, 
garantindo objetivos ambiciosos a nível 
pessoal e coletivo.

“A ambição é sempre de entrar para 
ganhar. Estou bem fisicamente, depois 
o resto deixo com o talento o que Deus 
me deu. Acredito que vamos fazer um 
grande trabalho, com uma equipa jo-
vem e alguns jogadores experientes”, 
partilhou.

O experiente futebolista confessou 
que, até por motivos familiares, “era al-

tura de ficar em Portugal”, mas garantiu 
que o projeto do Vitória de Guimarães 
foi o único que o seduziu.

“Não podia acabar num clube qual-
quer, por isso escolhi Vitória. Do Boa-
vista nunca ninguém falou comigo, com 
o FC Porto não houve muita conversa. O 
Vitória foi o clube que me deu confiança 
e acredito em mim. Estou aqui para dar 
tudo”, partilhou.

Sobre a sua disponibilidade para vol-
tar a representar a seleção portuguesa, 
Ricardo Quaresma deixou a ‘porta aber-
ta’.

“A minha preocupação é ajudar o Vi-
tória e os seus objetivos. Se Fernando 
Santos me quiser convocar para a sele-
ção nacional estou disponível, mas ago-
ra só estou focado na equipa”, vincou.

Antes das declarações do internacio-
nal português, Carlos Freitas, diretor 
desportivo do Vitória de Guimarães, 
considerou este momento de apresen-
tação de Ricardo Quaresma como “um 
dos mais especiais” da sua carreira.

“É um orgulho trazer para o Vitória 
uma atleta com 24 títulos na carreira e 
83 internacionalizações, vem dimen-
sionar a nossa marca, e é uma pedra 
decisiva no crescimento que estamos a 
trilhar”, disse.

O responsável falou em “confiança 
ilimitada” nas capacidades do atleta, 
apontando que “os dois anos de contra-
to com mais um de opção serão impor-
tantes para as duas partes”.

. 
JN/MS
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I Liga com testes em todas 
as jornadas e II Liga apenas 
de duas em duas
Os jogadores da I Liga vão ter testes à 
covid-19 antes de todas as jornadas, en-
quanto na II Liga serão testados a cada 
duas rondas, de acordo com o Plano de 
Retoma do Futebol Profissional.

Segundo o documento divulgado, esta 
segunda-feira (7), pela Liga de clubes, 
nas duas provas profissionais, todos os 

jogadores dos vários plantéis serão testados 
até 48 horas antes do início da prova - o 
segundo escalão iniciou-se na quinta-feira 
(10) e o primeiro iniciará a 18 de setembro.

Depois do arranque da competição, os 
“jogadores constantes da ficha de jogo no 
último jogo oficial” serão testados até 48 
horas antes da competição, sendo que es-
tes exames serão feitos antes de todas as 
rondas na I Liga - regra aplica-se também 
para a Taça da Liga - e “a cada duas jorna-
das oficiais” na II Liga.

No plano da Liga de clubes há ainda a 
“recomendação para a realização de tes-
tes a todo o plantel e ‘staff’, uma vez por 
mês” e fica definido que “um caso positivo 
só retoma atividade após critérios de cura 
microbiológica” definidos pela Direção-
-Geral da Saúde(DGS).

Os delegados da Liga terão de fazer tes-
tes a cada duas nomeações, enquanto para 
as equipas de arbitragem o modelo será 
definido pela Federação Portuguesa de 
Futebol.

Tendo em conta “a situação epidemio-
lógica a nível regional e local”, podem 
existir “testes laboratoriais aleatórios, no 
sentido de garantir uma maior vigilân-
cia aos clubes localizados em zonas com 
transmissão comunitária ativa de SARS-
-CoV-2”.

“Todos os casos positivos (sintomáti-
cos ou não) de infeção por SARS-CoV-2 
devem, de imediato, ser comunicados 
à Autoridade de Saúde territorialmen-
te competente [...]. O caso positivo deve 
ser isolado, ficando impossibilitado de 
participar em treinos e competições até à 
determinação de cura deliberada pela Au-
toridade de Saúde territorialmente com-
petente”, lê-se.

De acordo com o documento, “os atle-
tas e equipas técnicas da equipa na qual foi 

identificado um caso positivo podem ser 
considerados contactos de um caso con-
firmado”, mas “a identificação de um caso 
positivo não torna, por si só, obrigatório 
o isolamento coletivo, das equipas”, que 
será sempre definido pela Autoridade de 
Saúde territorialmente competente.

Tal como aconteceu na retoma da I Liga, 
após a paragem motivada pela covid-19, 
“todos os atletas e equipas técnicas devem 
assinar um Código de Conduta ou Termo 
de Responsabilidade, no qual é assumido o 
compromisso pelo cumprimento das me-
didas de prevenção e controlo da infeção 
por SARS-CoV-2, bem como o risco de 
contágio por SARS-CoV-2 durante a prá-
tica desportiva, em contexto de treinos e 
competição”.

Sobre o regresso do público aos estádios, 
a Liga de clubes diz que “depende de pare-
cer técnico da DGS, sustentado na evolu-
ção da situação epidemiológica, e respeti-
va aprovação em Conselho de Ministros”.

“Caso seja autorizada a presença de 
público nos termos referidos no número 
anterior, a Liga Portugal e a FPF podem 
alterar ou emitir normas complementares 
ao presente Regulamento; o Plano de Con-
tingência de cada Sociedade Desportiva, 
deverá contemplar a presença de público 
nas bancadas e na hospitalidade”, lê-se.

A pandemia de covid-19 já provocou 
pelo menos 889.498 mortos e infetou mais 
de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e 
territórios, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP.

  . 
JN/MS

“O Benfica tem instalações  
de top mundial, agora só 
precisa de jogadores top 
mundial”
Jorge Jesus, treinador do Benfica, fa-
lou no passado sábado (5) pela primei-
ra vez após a apresentação e elogiou a 
estrutura do clube após o triunfo, por 
2-0, sobre os franceses do Rennes, no 
sétimo encontro de preparação para a 
nova temporada.

“Passados cinco anos, regressei ao 
Benfica e vi um Benfica diferente, 
melhorou muito nas instalações, 

estrutura, estádio, Seixal. O Benfica tem 
umas instalações de top mundial, agora 
só precisa de ter jogadores top mundial”, 
disse o técnico das águias.

E prosseguiu: “Foi uma surpresa, é sinal 
da evolução deste grande clube. Qualquer 
jogador que jogue aqui fica orgulhoso 

com estas condições fora da realidade do 
mundo”.

A estreia do novo reforço benfiquista, o 
avançado uruguaio Darwin Núñez, apre-
sentado oficialmente na passada sexta-
-feira (4) também foi abordada por Jorge 
Jesus.

“Meti-o porque ele ficou deslumbra-
do com este cenário do Benfica e pediu: 
‘míster, não treino há seis dias, mas se me 
puseres nem que seja seis minutos, deixa-
-me jogar um bocadinho no estádio’. Dis-
se que sim e meti-o não seis mas 15 minu-
tos”, salientou o treinador, mostrando-se 
satisfeito pelo regresso de Grimaldo.

JN/MS
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Andrés Sanchez, presidente do Co-
rinthians, fez no passado domingo (6) 
duras críticas a Luís Filipe Vieira, líder 
das águias. Em causa, a transferência 
de Pedrinho, cujo custo desceu de 20 
para 18 milhões de euros, e a acusação 
de que o Benfica não enviou as exigidas 
garantias bancárias.

“P... que pariu esse cara, pensa que 
tem o rei na barriga, esse filho da 
mãe”, afirmou, à Fox Sports Brasil, 

explicando, a seguir, os motivos das in-
júrias. “Fizemos um acordo de vender o 
Pedrinho por 20 milhões, e eu tinha de 
comprar o Yony por três. Ele quis pôr os 
dois no mesmo contrato, mas eu falei que 
não. Ficou acertado que íamos comprar e 
ele tinha de dar uma carta ao Corinthians 
para que tivéssemos acesso a antecipação 
da venda nos bancos. A certa altura, vi-
mos no contrato que ele fez que o Yony ti-
nha de fazer cinco jogos para efetuarmos 
a compra. Com a pandemia, o Yony só ti-

nha feito quatro jogos. Enviei um e-mail 
para ele, em português com certeza, para 
ele entender que, se ele não desse essa 
carta, íamos devolver o Yony. Foi o que 
aconteceu”.

A onda de críticas a Vieira não cessou. 
“Ele não deu a carta, nós devolvemos o 
Yony. Ele ficou nervosinho, deu-lhe uns 
ataques, e quis descontar do Pedrinho 
os 3 milhões. Não aceitei. Quando falá-
mos do Pedrinho, a oferta era de 15 a 18 
milhões, e como íamos pagar três pelo 

Yony, ele queria pagar 17. Não acertá-
mos. Depois teve um acordo, ele pagou 18 
milhões pelo Pedrinho. Foi essa a nego-
ciação”.

O presidente do emblema brasileiro 
salientou que houve uma enorme falta 
de cortesia. “Ele tratou muito mal o Co-
rinthians, faltou-me ao respeito, mas faz 
parte. Não é a primeira vez. Ele pensa que 
é o presidente do planeta, mas ele é sim-
plesmente o presidente do Benfica”.

JN/MS

Presidente do Corinthians arrasa Luís Filipe Vieira

3911 a 17 de setembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  DESPORTO



CR7

Os 101 golos 
em 165 internacionalizações
O futebolista português Cristiano Ronaldo ultrapassou em Solna, frente à Suécia 
(2-0), a histórica barreira dos 100 golos pela seleção das quinas, colocando-se, com 
101, a apenas oito do recordista mundial, o iraniano Ali Daei.

JN/MS

TFC

Altidore’s late tally leads Toronto FC 
to important win over Impact
Greg Vanney wanted Toronto FC to play 
Wednesday (9) night’s game as if it were 
a cup final, and that’s exactly the per-
formance he got from Jozy Altidore.

The powerful striker scored in the 
89th minute on his seventh shot on 
target, helping Toronto FC snap a 

two-game losing skid with an important 
2-1 victory over the Montreal Impact.

The win gave Toronto (6-2-3) a con-
siderable chance of hoisting the Voya-
geurs Cup, awarded each year to the win-
ner of the Canadian Championship. The 
victor also earns a spot in the CONCACAF 
Champions League.

Altidore has a special mentality going 
into big games, Vanney said.

“He’s very focused on getting the goal. 
He wants to make a difference,” the 
coach said. “In big games, more times 
than not, he’s been able to put one or two 
on the board.”

A 1-1 draw between Montreal and To-
ronto seemed imminent late in the game 
when a poor free kick by Rudy Camacho 
went straight to Nick DeLeon. The TFC 
midfielder lobbed a ball to Altidore, who 
silenced the small crowd with a shot be-
tween Clement Diop’s legs for his first 
tally of the season.

“It was a simple mistake and we have 
to learn from our mistakes if we want 
to win ball games,” said Impact coach 
Thierry Henry.

“But it’s not that we conceded a goal, 
it’s how we conceded it that’s heart-
breaking.”

The victory means Toronto are in the 
driver’s seat for a chance to advance in 
the Canadian Championship. Vanney’s 
men finished 4-2-0 (12 points) in the 
round-robin portion of the tournament. 
The top team will face the winner of the 
Canadian Premier League’s Island Games.

“That’s a game that we cannot let slip 
away like that,” said Impact midfield-
er Samuel Piette. “A tie would have been 
very good for us in terms of finishing top 
in this tournament against the Canadian 
teams.”

Wednesday (9) was the last scheduled 
game for TFC, who now have to wait and 
watch while the Vancouver Whitecaps 
host Montreal at BC Place on Sept. 13 and 
16 to determine which team advances in 
the tournament. The Impact’s only hope 
is to win both games by a large enough 
margin to beat Toronto in goals.

TFC’s victory Wednesday (9) means 
Vancouver can no longer move on to the 
finals.

“The goal was to come here and win the 
game,” said Vanney. “We wanted that 
extra push and you saw at the end, we put 
in an extra forward in Ayo (Akinola). We 
pushed to try to get the win. We felt that 
was important.

“That’s probably not something you 
would do in a regular-season game on the 
road.”

Prior to kickoff, all players kneeled 
during the Canadian national anthem 
and during a moment of silence to show 
solidarity with anti-racism movements. 
Toronto defender Justin Morrow, head 
of the group Black Players for Change, 
raised his fist.

An exciting and fast-paced first half 
saw Montreal (4-4-1) move the ball very 
well through the midfield and nearly take 
the lead on three separate chances by 
Saphir Taider in the opening half hour.

But it was Richie Laryea, back in Van-
ney’s starting 11 after missing three games 
with an ankle injury, who orchestrated 
the game’s first goal in the 32nd minute.

Against the run of play, goalkeep-
er Quentin Westberg cleared the ball to 
Laryea in his own half. The speedy mid-
fielder darted across midfield, picked up 
speed and blew past a helpless Luis Binks 
down the left flank. He then sent the ball 
across the six-yard area to an unmarked 
Pablo Piatti, who scored easily.

“It’s a good feeling to get a win we de-
served,” said Laryea. “We left it all on the 
line for this game. We’ll see what happens 
moving forward.”

Though a couple hundred fans watched 
from the stands, supporters outside 
Montreal’s Saputo Stadium provided the 
ambience by lighting flares and setting off 
firecrackers.

They were rewarded in the 53rd 
minute when Victor Wanyama scored his 
first MLS goal - all alone in the box due to 
poor marking by TFC - by heading home 
a Romell Quioto free kick, which was first 
deflected by Binks in the box.

The goal was initially not given for an 
offside on Binks, but a video review over-
turned the referee’s decision on the field. 
Toronto has conceded a set-piece goal in 
three consecutive games.

Quioto thought he scored twice in the 
game - in the 35th and 79th minutes - but 
was called offside both times.

NOTES: Toronto fired 10 shots on tar-
get.  Michael Bradley (knee) did not play.  
TFC have beaten Montreal in three of the 
last four meetings.

SportsNet/MS
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A seleção portuguesa de futebol de 
praia conquistou, no passado domingo 
(6), a Superfinal da Liga Europeia, so-
mando o sétimo título do palmarés e 
segundo consecutivo, ao vencer a Suí-
ça, por 5-4, na quinta e última jornada.

Portugal, que também é o atual cam-
peão do Mundo, teve pela frente 
uma seleção helvética que lutou até 

ao último instante pelo triunfo e dificul-
tou até onde conseguiu a tarefa lusa.

As quinas marcaram primeiro, por Léo 
Martins, mas os suíços igualaram por 
Ott, mas ainda antes do final do primei-
ro período André Lourenço devolveu a 
vantagem ao conjunto luso. No parcial 
seguinte, Léo Martins fez o 3-1, mas o 
adversário conseguiu igualar com um bis 
de Stankovic no espaço de um minuto.

Belchior devolveu logo a seguir a lide-
rança no marcador à seleção nacional, 
mas um golo de Elliot deixou a decisão 
do título para o derradeiro período. Aí, 
valeu a inspiração de Léo Martins para 
Portugal garantir a sétima vitória num 
Europeu.

Com este desfecho a seleção lusa ter-
minou a prova com 12 pontos, mais três 
do que a Suíça. A Ucrânia derrotou a 
França, por 7-2, e garantiu o terceiro lu-
gar (4 pontos) à frente dos gauleses (3). A 
Alemanha foi a quinta e última, com zero 
pontos.

Elinton Andrade foi considerado o 
melhor guarda-redes da prova e Léo 
Martins venceu o prémio de melhor jo-
gador. Stankovic (Suíça) foi o melhor 
marcador.

JN/MS

FUTEBOL DE PRAIA

Portugal conquista o sétimo 
título europeu na Nazaré
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O presidente da Liga Portuguesa de Fu-
tebol Profissional (LPFP) disse na passa-
da sexta-feira (4) esperar “boas notícias 
num curto espaço de tempo” sobre o 
regresso do público aos estádios”, refe-
rindo que “algo inferior a 30%” será uma 
desilusão.

“Neste momento, temos tudo pre-
parado para que as competições se 
iniciem, os planos de contingência 

relativamente às acessibilidades já foram 
entregues nas entidades competentes e, 
portanto, tudo está feito para que as coisas 
comecem com toda a força”, salientou Pe-
dro Proença.

O presidente da Liga falava no âmbito 
da cerimónia do hastear da bandeira da 
ética e descerrar das placas de certifica-
ções da APCER, que teve lugar na sede da 
instituição, no Porto, e contou com a pre-
sença do secretário de Estado da Juven-
tude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e 
do presidente do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, Vítor Pataco.

“A única coisa que pedimos é que o fu-
tebol não seja tratado de uma forma dis-
criminatória e temos a plena convicção 
de que teremos muito boas notícias num 
curto espaço de tempo”, afirmou Pedro 
Proença.

Questionado sobre se os planos de con-
tingência contemplam um número míni-
mo de espetadores nos estádios, num pri-
meiro momento, o dirigente sublinhou 
que “a Liga tem noção clara de o que o 
processo tem de ser gradativo, mas algo 
que seja inferior a 30% para uma fase ini-

cial ferirá a expectativa dos clubes”.
Proença afirmou sentir “alguma difi-

culdade em entender” que outras ativi-
dades já tenham iniciado a sua retoma e 
o futebol não. “Todos assistimos a even-
tos como as feiras do livro, as touradas, 
hoje vai-se iniciar uma Festa do Avante 
e tenho a plena convicção de que tudo irá 
correr de feição”, observou.

O dirigente apontou a realização, “em 
toda a Europa, de testes-piloto nos pró-
prios estádios”, indicando que a LPFP 
solicitou à DGS que se aproveitassem os 
jogos de caráter particular, que se reali-
zam nesta altura, para testar processos e 
não obteve autorização.

“Temos a esperança de que na próxima 
semana isso já possa acontecer, porque 
quando começarem as competições que-
remos ter os nossos planos de contingên-
cia testados”, destacou.

Pedro Proença disse que em Inglaterra 
se vão fazer “dois testes, no dia 08 e no 
dia 12”.

Os planos das “36 sociedades desporti-
vas” já foram apresentados e o presidente 
da Liga declarou-se convicto de que “as 
coisas vão correr bem”.

“Percebemos que o acesso do público 
tem de ser feito de uma forma gradativa, 
mas, obviamente, queremos que o futebol 
não seja tratado de uma forma discrimi-
natória. Nem o iríamos admitir”, vincou.

O dirigente recordou que “o futebol, 
em momento nenhum, beneficiou de 
qualquer tipo de auxílio económico ou fi-
nanceiro” e também está a ser atingido na 
sua saúde económica e financeira.

“Não podemos correr o risco de não 
morrermos pela doença e irmos morrer 
pela cura”, resumiu, acrescentando que 
futebol também cria riqueza para o país: 
“Gera muito mais de 2.000 postos de tra-
balho, são mais de 890 milhões de euros 
de receitas e, portanto, é uma indústria 
que tem de ser tratada como outra qual-
quer”.

O secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto e da Juventude sustentou 
que “o público faz parte do próprio espe-

táculo” e considerou “premente para os 
organizadores e para os clubes desporti-
vos” que os jogos tenham espetadores.

Para João Paulo Rebelo, “os artistas 
deste espetáculo, que são os atletas, me-
recem também esse público”. “O governo 
tem procurado que a sua ação seja sempre 
gradual, para evitar ao máximo termos de 
voltar atrás”, completou o secretário de 
Estado.

.
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Pedro Proença espera em breve
regresso dos adeptos aos estádios
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Cerimónia do hastear da Bandeira da Ética e descerrar da placa de certificação da APCER, na Sede da Liga de Clu-
bes no Porto. Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes; Vitor Pataco, presidente do IPDJ; João Paulo Rebelo, 
secretário de Estado da Juventude e do Desporto; António Pêgo, CEO da APCER
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O futebolista argentino Lionel Messi co-
meçou esta quarta-feira (9) a treinar com 
o plantel do FC Barcelona, depois de ter 
testado negativo para a covid-19, anun-
ciou o clube, indicando que Philippe 
Coutinho também integrou os trabalhos 
pela primeira vez.

Messi começou a preparar a época 
no centro de treinos do FC Barce-
lona na segunda-feira (7), depois 

de ter anunciado na passada sexta-feira (4) 
a intenção de permanecer no clube cata-
lão, para evitar uma batalha legal, mas não 
pode integrar os trabalhos de grupo por 
não ter realizado os testes à covid-19.

O argentino, ‘Bola de Ouro’ em seis oca-
siões e ‘Bota de Ouro’ em outras tantas, 
comunicou em 25 de agosto ao Barcelona 
a intenção de sair, a custo zero, não tendo 
iniciado os trabalhos de pré-temporada da 
equipa agora comandada pelo holandês 
Ronald Koeman.

No entanto, e perante a recusa do clube, 
Messi acabou por voltar atrás com a deci-
são de deixar a equipa que representa há 
duas décadas, tendo afirmado na passada 
sexta-feira (4): “Jamais iria para tribunal 
contra o clube da minha vida”.

Na sessão de quarta-feira (9) também 
participou pela primeira vez o avançado 
brasileiro Philippe Coutinho, que regres-
sou à equipa catalã depois de uma época 
de empréstimo aos alemães do Bayern 
Munique, que não acionaram a cláusula de 
opção de compra.

Segundo o clube, o internacional fran-
cês Samuel Umtiti, que na quarta-feira (9) 
terminou o período de quarentena depois 
de ter testado positivo para a covid-19, 
está autorizado a trabalhar no centro de 
estágios da equipa.

Umtiti não poderá ainda integrar os tra-
balhos em pleno por estar a recuperar de 
uma lesão no joelho esquerdo.

JN/MS

Novas medidas do Governo inglês invia-
bilizam testes e experiências que os clu-
bes tinham previstas e coloca em causa 
a possibilidade de os jogos poderem ter 
espectadores a partir de outubro.

O regresso dos adeptos aos estádios 
do futebol inglês conheceu esta 
quarta-feira (9) novo revés, de-

pois de o primeiro-ministro Boris John-
son ter anunciado novas medidas que 
restringem o aglomerado de pessoas, de-
vido ao aumento do número de casos de 
infeções de Covid-19 no país.

Arsenal, Chelsea e Tottenham eram al-
guns dos clubes que já tinham previstos 
testes no sentido de perceber a viabili-
dade da retoma dos adeptos aos estádios, 
algo que agora ficou sem efeito, de acor-
do com Boris Johnson, até porque não se 
sabe quando estas novas restrições serão 
levantadas.

No mês passado, o primeiro-ministro 
inglês admitiu que os adeptos poderiam 
voltar aos estádios em outubro, algo que 
agora parece improvável.

JN/MS

ESPANHA

Messi começou esta quarta-feira a treinar com o plantel do FC Barcelona

Retorno dos adeptos aos estádios ingleses adiado
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O F. C. Porto e o Wolverhampton oficia-
lizaram, no passado sábado (5), a con-
tratação do avançado do F. C. Porto Fá-
bio Silva, 18 anos, considerado um dos 
mais promissores da sua geração.

Fábio Silva vai transferir-se para 
Inglaterra com um contrato de 
cinco anos mais um de opção, apu-

rou o JN.
“Felicidades Fábio. Para sempre um de 

nós”, escreveu o F. C. Porto na rede so-
cial Twitter.

O jogador de 18 anos estava na agenda 
de vários colossos europeus mas os argu-
mentos apresentados pelo clube inglês e 

a possibilidade de jogar na Premier Lea-
gue foram decisivos para a escolha do jo-
gador e dos seus representantes.

O F. C. Porto realiza a primeira gran-
de transferência deste defeso, encai-
xando uma verba importante para os 
cofres da SAD.

O acordo com o Wolverhampton para a 
transferência do jogador já foi comunica-
do pelos dragões à Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM).

Na última época, Fábio Silva somou 21 
jogos e três golos com a camisola princi-
pal do F.C. Porto.

JN/MS

Dois jogadores do Manchester City tes-
taram positivo à covid-19, anunciou, esta 
segunda-feira (7), aquele clube da Liga 
inglesa de futebol, revelando que Riyad 
Mahrez e Aymeric Laporte não apresen-
tam sintomas da doença.

“O Manchester City confirma que Ri-
yad Mahrez e Aymeric Laporte tes-
taram positivo à covid-19. Os dois 

jogadores estão em isolamento, cumprin-
do o período de quarentena definido pela 
Premier League e pelo Governo”, refere o 
clube em comunicado.

O vice-campeão inglês acrescenta que 
nenhum dos jogadores apresenta sintomas 

e deseja um rápido regresso dos atletas aos 
trabalhos da equipa.

O Manchester City, treinado pelo espa-
nhol Pep Guardiola, conta no seu plantel 
com os portugueses João Cancelo e Bernar-
do Silva, jogadores que estão atualmente ao 
serviço da seleção portuguesa, que prepara 
o jogo frente à Suécia, na segunda jornada 
do Grupo 3 da Liga das Nações.

A pandemia de covid-19 já provocou 
pelo menos 880.396 mortos e infetou mais 
de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e 
territórios, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP.

JN/MS

INGLATERRA 

Fábio Silva no Wolverhampton por 40 milhões

Dois jogadores do Manchester City 
testaram positivo à covid-19
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Manchester City confirma que Riyad Mahrez (na foto) e Aymeric Laporte testaram positivo à covid-19
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Depois de 60 anos de negócio, decidimos fechar a nossa loja. Uma decisão 
difícil tendo em conta as relações de amizade que construímos com 
muitos dos nossos clientes e dos quais sentiremos muita falta.
Gostaríamos de vos agradecer os muitos bons anos que partilhámos. 

Queremos vender tudo com a sua ajuda. Com saldos até 80%, venha 
e aproveite esta oportunidade única. Esperamos vê-lo em breve.

6 Denison Square  — no coração do Kensington Market  

“a loja à frente do parque”
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De acordo com a imprensa francesa, 
Mbappé testou positivo à covid-19 e 
falhou o jogo de terça-feira (8) frente à 
Croácia, para a Liga das Nações.

Com mais este caso confirmado, sobe 
para sete o número de jogadores do 
Paris Saint-Germain infetados com o 

novo coronavírus.
Neymar, Di María, Leandro Paredes, 

Marquinhos, Keylor Navas e Icardi tam-
bém já tinham testado positivo à covid-19.

A onda de casos na seleção francesa 
também é forte e a este nível Mbappé se-
gue-se a Paul Pogba, Houssem Aouar e 
Steven Mandanda, que foram forçados a 
abandonar os trabalhos da equipa.

A seleção está a trabalhar numa “bolha 
sanitária”, realizando testes PCR e fechan-
do-se ao exterior, no centro de estágio de 
Clairefontaine, no hotel de Estocolmo ou 
no Stade de France, onde treinam.

JN/MS

FRANÇA 

Mbappé testa positivo à covid-19

As autoridades belgas deram esta ter-
ça-feira (8) permissão a vários clubes 
para o regresso de público às banca-
das dos estádios de futebol, ainda que 
limitando a afluência de espectadores 
e impondo regras para prevenir a pro-
pagação da covid-19.

Até ao momento, o limite máximo 
de público na Bélgica para des-
portos ao ar livre estava fixado 

nas 400 pessoas, mas todas as partidas 
da Liga profissional têm sido disputadas 
sem público desde 7 de março.

O comité formado por membros da 
Liga e da Federação de Futebol belgas, 
responsáveis regionais do Desporto, 
Ministério do Interior, forças policiais 
e clubes aprovou esta terça-feira (8) o 
protocolo apresentado pelo Anderlecht, 
o que permite ao clube da capital rece-
ber o Cercle Brugge no estádio Loto Park 

com a presença de fãs.
Da capacidade máxima de 21.500 es-

pectadores do recinto, foram autoriza-
dos a assistir à partida 6.350 aficionados 
durante as três próximas partidas que o 
Anderlecht realizar em casa.

As normas relativas ao distanciamen-
to físico e o uso de máscaras são obriga-
tórias.

Outros clubes, como o Eupen e o 
Charleroi, também viram os seus planos 
sanitários aprovados, pelo que também 
vão poder contar com o apoio dos fãs nas 
próximas partidas caseiras, enquanto 
ainda estão a ser analisados os planos da 
maioria dos clubes belgas.

A pandemia de covid-19 já provocou 
pelo menos 893.524 mortos e infetou 
mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 
países e territórios, segundo um balanço 
feito pela agência francesa AFP.

JN/MS

BÉLGICA

Bélgica permite regresso condicionado 
de público aos estádios de futebol
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Go Raptors Go

C
ré

di
to

s:
 D

R

The 2020 NFL season is upon us. Did it 
sneak up on you, as it did to me? 

I must admit that I was a little preoccu-
pied with watching the bubbled NHL 
and NBA playoffs, which would typical-

ly be over by late June. Due to the pandemic, 
they will run until October, pair this with 
that fact there was no NFL preseason; usual-
ly, there are four games and much discus-
sion leading up to opening night kick-off. 
Well, here it is, by the time you read this, 
The Super Bowl-winning Kansas City Chiefs 
will have begun their quest to repeat, play-
ing the Houston Texans this past Thursday 

(10) night. It should make for an interesting 
season for a few reasons. Will the second 
wave of the pandemic rear its ugly head 
this fall? If it does, what will it do to Amer-
ica’s most prominent sports attraction, the 
mighty NFL? Which, unlike the NHL, NBA, 
and MLB, has been relatively unaffected so 
far. On top of this, the mass protests that are 
coming. The NFL has caved and allowed the 
players to actively protest; here’s hoping it 
doesn’t affect the game too much, but it will 
still be interesting to see. The biggest off-
season story, if one was able to follow, was 
the fact that for the first time since 1999, 
Tom Brady, maybe you have heard of him, 
will not be starting Game 1 of the regular 
season for the New England Patriots. Brady, 
having moved from frigid Boston to fun in 
the sun all year long, Tampa. 

Will Tampa be able to finally compete for 
a Super Bowl? Can New England win the 
division, which it has dominated, for you 

guessed it, since 1999 against a highly im-
proved and highly talented Buffalo Bills? 
Yes, that’s right; the Buffalo Bills are an AFC 
East contender for the first time really since 
the mid-’90s. Finally, the craziest part of 
this upcoming season is that some stadiums 
are allowing fans, and some aren’t. Pan-
demic fearfulness aside, does this strange 
new environment give those teams which 
will enable fans a distinct advantage over 
those who don’t? In the NFL, fans typical-
ly do provide an advantage; that’s why Se-
attle’s fans are called the 12th man. It will 
be interesting for sure. Wondering if your 
team allows fans, but you didn’t realize the 
season just started, like me? So, far Cincin-
nati, Cleveland, Jacksonville, Miami, Dallas, 
Indianapolis, and the Super Bowl champs, 
Kansas City have said yes to fans, with some 
venues allowing 5000 and some rumoured 
to be doing 15,000. It truly is an NFL season 
like no other. Ready or not, here we go.

NFL 2020  
Here We Go

Adam’s NFL Week 1 – Picks   
(Hardest Week 1 Picks Ever) 

Green Bay Packers @ Minnesota Vikings:  
Green Bay +2.5

Chicago Bears @ Detroit Lions:  
Detroit -3.0

Cleveland Browns @ Baltimore Ravens:  
Cleveland +7.5

Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars:  
Indianapolis -8.0

Las Vegas Raiders @ Carolina Panthers:  
Las Vegas -3.0

Miami Dolphins @ New England Patriots:  
New England -6.5

New York Jets @ Buffalo Bills:  
Buffalo -6.5

Philadelphia Eagles @ Washington Football Team:  
Washington +5.5

Seattle Seahawks @ Atlanta Falcons:  
Atlanta +2.0

Los Angeles Chargers @ Cincinnati Bengals:  
Cincinnati +3.0

Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers:  
Arizona +7.0

Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints:  
Tampa Bay +3.5

Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams:  
Dallas -3.0

Pittsburgh Steelers @ New York Giants:  
Pittsburgh -6.0

Tennessee Titans @ Denver Broncos:  
Denver +2.5

Adam Care
Opinião

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados 
para 2021, vão ser disputados no pró-
ximo ano, independentemente da pan-
demia do novo coronavírus, anunciou, 
esta segunda-feira (7), o vice-presidente 
do Comité Olímpico Internacional (COI), 
John Coates.

Em entrevista por telefone à agência de 
notícias France-Presse (AFP), o pre-
sidente do comité de coordenação do 

COI para os Jogos Olímpicos de 2020 disse 
que o evento vai ser uma realidade “com ou 
sem” covid-19 e vai “começar a 23 de julho 
do próximo ano”.

“Serão os Jogos [Olímpicos] que derro-
taram a covid-19, a luz no fim do túnel”, 
afirmou.

O tema dos Jogos será a “reconstrução 
após a devastação causada pelo tsunami”, 
disse Coates, referindo-se ao terramoto e ao 
tsunami que devastaram o nordeste do Ja-
pão em 2011.

As olimpíadas apenas haviam sido cance-
ladas em tempos de guerra. Os Jogos Olím-
picos deveriam ter sido inaugurados no dia 
24 de julho, mas os organizadores tomaram 
a decisão histórica em março de os adiar até 
ao verão de 2021, devido à pandemia.

As autoridades japonesas deixaram claro 
que não querem que os Jogos sejam adiados 
uma segunda vez.

As fronteiras do Japão permanecem 
atualmente fechadas para estrangeiros, e 
muitos especialistas duvidam que a pande-
mia esteja sob controlo no próximo verão.

De acordo com várias sondagens recen-
tes, uma clara maioria dos japoneses quer 
que as Olimpíadas sejam adiadas novamen-
te ou mesmo canceladas devido ao novo co-
ronavírus.

Coates enfatizou que o Governo japonês 
“não desistiu de forma alguma” dos jogos, 
apesar da “tarefa monumental” que se colo-
ca agora perante a decisão de adiar o evento.

“Antes da covid-19, Thomas Bach [pre-
sidente do COI] disse que foram os Jogos 
[Olímpicos] mais bem preparados que vi-
mos, as instalações estavam quase todas 
concluídas, agora estão concluídas, a vila é 
incrível (...), está tudo bem”, sublinhou.

No Japão, país com mais de 125 milhões de 
habitantes, há a registar cerca de 71 mil in-
fetados com o novo coronavírus, dos quais 

mais de 1300 morreram, de acordo com os 
dados do portal worldometers, que recolhe 
dados de todos os países e é atualizado em 
tempo real.

A pandemia de covid-19 já provocou mais 
de 880 mil mortos e infetou mais de 26,9 
milhões de pessoas em 196 países e territó-
rios, segundo um balanço feito pela agência 
de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo co-
ronavírus detetado no final de dezembro, 
em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China 
como centro da pandemia em fevereiro, 
o continente americano é agora o que tem 
mais casos confirmados e mais mortes.

JN/MS

JOGOS OLÍMPICOS

Jogos Olímpicos vão realizar-se em 2021 “com ou sem” pandemia

Kyle Lowry brilhou, com 33 pontos, mas 
a força de Toronto foi coletiva, frente a 
uns Celtics muito apoiados nas indivi-
dualidades.

A meia-final da Conferência Este da 
NBA entre Toronto Raptors e Boston 
Celtics vai ser decidida num sétimo 

jogo, depois de os canadianos terem igua-
lado a série, esta quarta-feira (9), com uma 
vitória por 125-122.

Os Raptors sobreviveram a dois prolon-
gamentos para forçar a série a ir à “negra”. 
Para tal, foi decisivo o grande jogo de Kyle 
Lowry, que além de ter somado 33 pontos, 
oito ressaltos e seis assistências mostrou frie-
za para, numa das últimas posses de bola da 
partida, repor a vantagem dos campeões e 
inviabilizar a recuperação dos Celtics.

Também se destacaram Norman Powell 
e Fred VanVleet, com 23 e 21 pontos, respe-

tivamente, e OG Anunoby, com um duplo-
-duplo de 13 pontos e 13 ressaltos. Contudo, 
a força de Toronto foi coletiva, já que seis jo-
gadores passaram dos 10 pontos.

Algo que choca de frente com a depen-
dência de Boston das individualidades, em 
que apenas quatro jogadores se destacaram. 
Marcus Smart assinou um triplo-duplo (23 
pontos, 11 ressaltos, 10 assistências), Jay-
len Brown (31 pontos, 14 ressaltos) e Jayson 
Tatum (29 pontos, 14 ressaltos) fizeram du-
plos-duplos, e Daniel Theis contribuiu com 
18 pontos.

Quem ficou muito aquém foi Kemba Wal-
ker, que em mais de 50 minutos não passou 
dos 50 pontos.

O sétimo jogo das meias-finais da Con-
ferência Este da NBA está marcado para 
hoje (11).

RR/MS
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O Circuito de Monza viveu, no passado 
domingo (6), uma das corridas mais im-
previsíveis e surpreendentes dos últimos 
anos. Depois de acidentes, desistências 
e penalizações, o triunfo sorriu, pela pri-
meira vez na carreira, ao francês Pierre 
Gasly, num dia inesquecível para a Alpha 
Tauri.

A correr em casa, a Ferrari voltou a de-
siludir, com Sebastian Vettel e Char-
les Leclerc a desistirem. O monegas-

co perdeu o controlo na “curva grande”, 
bateu nas barreiras e obrigou a uma ban-
deira vermelha, já depois de um “inciden-
te” que custou uma tarde tranquila a Lewis 
Hamilton.

O campeão do Mundo parecia a cami-
nho de um triunfo seguro quando decidiu 
aproveitar o anúncio da entrada em pista 
do “safety car” para ir às boxes trocar de 
pneus. No entanto, o “pit lane” não es-
tava “aberto” e o inglês acabou por ser 
punido com um “stop and go” de 10 se-
gundos.

Já depois do reinício da corrida, após 
o acidente de Leclerc, Hamilton teve de 
cumprir a penalização, caiu para último 

e, com Valtteri Bottas e Max Verstappen 
fora da luta pelo triunfo, logo se percebeu 
que seria um ator secundário a assumir o 
papel principal na catedral da velocidade 
italiana.

Aproveitou Gasly para celebrar o pri-
meiro triunfo da carreira na F1 e dar o 
primeiro sucesso à Alpha Tauri - a ante-
cessora da equipa, Toro Rosso, já havia 
vencido e, curiosamente, também em 
Monza em 2008 -, resistindo ao último 
ataque de Carlos Sainz, que teve de se 
contentar com o segundo lugar com a 
McLaren.

Lance Stroll, da Racing Point, fechou o 
pódio sem qualquer carro dos “três gran-
des” - Mercedes, Red Bull e Ferrari -, algo 
que já não acontecia desde 2013.

Apesar de ter ficado fora do pódio, 
a Mercedes ainda ganhou pontos aos 
grandes rivais, já que Bottas foi quinto e 
Hamilton sétimo: o campeão caiu para 
último, recuperou inúmeros lugares e 
ainda fez a volta mais rápida, mas não 
teve tempo para mais. Continua a liderar 
o Mundial, mas o homem do dia foi mes-
mo Pierre Gasly.

JN/MS

FÓRMULA 1

Pierre Gasly vence Grande Prémio de Itália
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AUTOMOBILISMO  
Estónio Ott Tanak vitorioso em casa
O piloto estónio Ott Tanak (Hyundai) 
ganhou no passado domingo (6) o Rali 
da Estónia, quarta prova do Mundial - 
que continua a ser liderado pelo fran-
cês Sébastian Ogier - e primeira após 
a interrupção do campeonato devido à 
pandemia de covid-19.

A correr em casa, Tanak, campeão 
do mundo em título, concluiu 
a prova em 1.59.53,6 horas, su-

periorizando-se ao companheiro de 
equipa, o irlandês Craig Breen, por 22,2 
segundos, e a Ogier (Toyota) por 26,9, 
segundo e terceiro classificados.

Ao terminar no último lugar do pódio, 
Ogier manteve a liderança do Mundial, 
com 79 pontos, mais nove do que o vi-
ce-campeão e companheiro de equipa, 
o inglês Elfyn Evans, quarto classificado 

na Estónia, enquanto Tänak, subiu da 
quinta para a terceira posição, com 66 
pontos, num dia em que se realizaram 
seis especiais e ainda a ‘power stage’, 
em Tartu.

O grande derrotado do fim de sema-
na, após seis meses de paragem forçada 
da competição devido à pandemia, foi o 
belga Thierry Neuville (Hyundai), que 
no sábado (5) foi forçado a abandonar, 
face a um problema na roda traseira di-
reita, na sétima prova especial de clas-
sificação.

Depois da Estónia, a caravana do 
Mundial de ralis tem mais três etapas 
previstas até ao fim do campeonato: 
Turquia (de 18 a 20 setembro), Itália (de 
8 a 11 de outubro) e Bélgica (de 19 a 22 de 
novembro).

JN/MS
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Filipe Albuquerque terceiro
nas 6 Horas de Road Atlanta

O português Filipe Albuquerque (Cadil-
lac) ficou no passado domingo (6) no ter-
ceiro lugar nas 6 Horas de Road Atlanta, 
quinta prova do campeonato americano 
de resistência automóvel.

Fazendo equipa com os brasileiros 
Pipo Derani e Felipe Nasr na Whee-
ling Engeneering, Albuquerque ain-

da caiu para a cauda do pelotão devido a 
um incidente com um adversário, mas 
conseguiu recuperar até à terceira posi-
ção, a 2,067 segundos dos vencedores, 
Hélio Castroneves e Ricky Taylor (Acura).

“Foi uma corrida de loucos, muito in-
tensa. Andámos na frente, depois caímos 
para a cauda do pelotão. Foi uma corri-

da difícil para toda a gente, estava muito 
calor. Infelizmente, um ‘drive-through’ 
numa altura crucial da corrida deixou-nos 
de pés e mãos atadas. Mas, o bom anda-
mento permitiu-nos recuperar posições. 
No final, ficámos muito contentes com o 
terceiro lugar, pese embora com aque-
le sentimento de que poderíamos ter ga-
nho”, lamentou o piloto de Coimbra.

Em quarto lugar, ficou outro português, 
João Barbosa (Cadillac), a 1,375 segundos 
de Albuquerque.

Na categoria de GTD, o portuense Álvaro 
Parente (Acura) teve uma corrida aciden-
tada, não indo além da sétima posição final.

JN/MS
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REMO 

Dupla lusa sagra-se vice-campeã 
europeia em sub-23
Os portugueses Simão Simões e Tomás 
Barreto sagraram-se no passado domin-
go (6) vice-campeões europeus de remo 
de sub-23, em Duisburgo (Alemanha), 
em par ligeiro (BLM2), tendo sido ape-
nas superados pela dupla italiana com-
posta por Simone Mantegazza e Simone 
Fasoli.

O par luso terminou a prova em 
6.57,51 minutos, pouco mais de cin-
co segundos do que os vencedores 

(6.52,19), com os alemães Marcel Gallien 
e Mirko Rahn a terminarem o último lugar 
do pódio, com 6.59,32.

Em ‘skiff’ (BLM1X), Dinis Costa obteve 
a oitava posição na final B, enquanto Inês 
Oliveira (BLW1X) e André Pinto (BM1X) 
foram quintos classificados nas finais B e 
C, respetivamente, e a dupla Vasco Bessa/
Paulo Fidalgo (BLM2X) concluíram a final 
C em terceiro.

Simão Simões e Tomás Barreto classi-
ficaram o desempenho na Alemanha de 
“bastante consistente” e não esconderam 
a “sensação muito gratificante” de con-
quistar a medalha de prata.

“O plano estava bem delineado. Sabía-
mos o que tínhamos de fazer e tivemos, 
no dia de ontem [sábado], duas boas rega-
tas, o que nos permitiu tirar ilações para a 
prova de hoje. Conseguimos executar na 
perfeição, tivemos um momento de prova 
bastante consistente. Conseguimos ga-
rantir a medalha de prata, uma sensação 
muito gratificante, numa época atípica. 
É muito bom terminar assim”, observou 
Tomás Barreto.

O treinador nacional sub-23, José Ve-
lhinho, considerou que a participação da 
equipa portuguesa no Europeu de sub-23 
foi boa, frisando que existiu “muita con-
corrência entre atletas de grande valor”.

“Os resultados são o fruto do trabalho 
que tem sido desenvolvido com estes atle-
tas nos últimos anos. Há dois resultados 
que gostava de realçar, que são a meda-
lha dos dois e o segundo lugar do Dinis 
na final B. São, sem dúvida, os melhores 
resultados dos últimos anos. As outras 
tripulações estão ainda num processo de 
aprendizagem e desenvolvimento”, ana-
lisou.

JN/MS

ATLETISMO

Auriol Dongmo vence lançamento 
do peso na Polónia

Sporting conquista troféu Francisco 
Stromp em futsal, hóquei em patins 
e voleibol

Auriol Dongmo, recordista portugue-
sa, venceu no passado domingo (6) 
a prova de lançamento do peso do 
meeting de Chorzow, na Polónia, inte-
grado no circuito de provas da World 
Athletics.

Dongmo ganhou a prova de pista 
coberta, intitulada Memorial Ka-
mila Skolimowska, em memória 

da campeã olímpica do lançamento do 
martelo de Sydney2000, com um lança-
mento de 18,33 metros.

A portuguesa bateu por um centímetro 
a checa Marketa Cervenkova, que atirou 
para 18,32 metros, com a bielorrussa Alio-

na Dubitskaya em terceiro, com 18,00.
A boa forma da atleta do Sporting conti-

nua, após ter vencido também no meeting 
de Thum, na Alemanha, em 22 de agosto, 
e de ter, em 8 de agosto, melhorado o re-
corde nacional, que já lhe pertencia, para 
19,53 metros.

Dongmo foi autorizada pela World Athle-
tics a competir por Portugal a partir de 26 
de julho de 2020, informou em março a 
FPA, e detém também o recorde nacional 
dos Camarões ao ar livre, com 18,37 me-
tros, registados em Brasília, em 2017.

JN/MS

As equipas de futsal, hóquei em patins 
e voleibol do Sporting somaram no 
passado sábado (5) triunfos folgados 
frente a Viseu 2001, Turquel e Castêlo 
da Maia, respetivamente, em jogos 
que decorreram no Pavilhão João Ro-
cha, conquistando o Troféu Francisco 
Stromp nas três modalidades.

A equipa de futsal goleou o Viseu 
2001 por 10-1, num jogo pratica-
men te de sentido único, e ape-

sar da equipa viseense ter inaugurado o 
marcador logo aos dois minutos, por Pe-
dro Peixoto, o Sporting foi avolumando 

o resultado que espelha a diferença de 
qualidade entre as duas equipas.

A abrir o Troféu Stromp, competição 
que homenageia uma das mais importan-
tes figuras da história do Sporting, a equi-
pa de voleibol leonina impôs-se ao Castêlo 
da Maia por 3-0, com 25-18 no primeiro 
set, 25-21 no segundo e 25-18, no terceiro.

Finalmente, no hóquei em patins, os 
leões também venceram o troféu Stromp, 
ao golearem o Turquel por 10-4, numa 
partida que serviu para apresentar o plan-
tel, equipa técnica e staff para a nova tem-
porada.

JN/MS
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ANDEBOL 

Argélia, Islândia e Marrocos são os 
adversários de Portugal no Mundial
A seleção nacional de andebol vai de-
frontar Argélia, Islândia e Marrocos no 
Grupo F do Mundial de 2021, ditou o 
sorteio realizado, no passado sábado 
(5), em Gizé, no Egito, país que acolhe a 
prova entre 14 e 31 de janeiro.

Sexta no Euro2020, um resultado que 
valeu o apuramento, após ter sido 
cancelado o torneio de qualificação, 

devido à pandemia de covid-19, a forma-
ção lusa regressa aos Mundiais após três 
participações, em 1997, 2001 e 2003, este 
último enquanto anfitrião e melhor resul-
tado de sempre, o 12.º lugar.

A seleção lusa estava no Pote 1, encon-
trando dois adversários familiares em 
campeonatos do mundo: os islandeses fo-
ram adversários no Euro2020, mas tam-
bém nos Mundiais de 2001, em que Mar-
rocos também estava nesta poule, e 2003.

No Grupo A, a estreante Cabo Verde de-
frontará Alemanha, Hungria e Uruguai, 
enquanto Angola terá Croácia, Qatar e Ja-

pão como adversários no C, com Espanha, 
Brasil, Polónia e Tunísia no B.

A campeã em título Dinamarca está no 
Grupo D, com Argentina, Bahrein e RD 
Congo, com a vice-campeã Noruega no 
E, com a medalha de bronze França e a 
Áustria à espera de uma equipa ainda por 
apurar.

Na primeira fase, as três melhores equi-
pas de cada grupo avançam para a ronda 
principal, com os quartos classificados, 
eliminados, a disputarem um torneio se-
parado.

No “main round”, passam as duas me-
lhores equipas de grupos de quatro, apu-
rando-se para os quartos de final.

O torneio está marcado para o Egito, 
entre 14 e 31 de janeiro, com 32 equipas 
participantes, pela primeira vez, com 30 
já encontradas, faltando apurar uma for-
mação da América do Norte e outra da 
América do Sul.

JN/MS
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Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

   

 

Take your game to the next level. 
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches 

and try out with no commitment.

Nelson Pinto   (647) 573-6611   info@gvfcacademytoronto.com
gvfcacademytoronto.com

Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

A edição especial da Volta a Portugal em 
bicicleta vai ligar Fafe a Lisboa, entre 27 
de setembro e 5 de outubro, num percurso 
de 1183,9 quilómetros, que inclui subidas à 
Senhora da Graça e Torre.

O arranque da edição especial da pro-
va rainha do calendário nacional 
acontece em Fafe, uma das para-

gens habituais da Volta a Portugal, com um 
prólogo de sete quilómetros que “entrega-
rá” a primeira amarela e que é talhado para 
homens velozes que se dão bem com a luta 
contra o cronómetro.

A versão mais curta da corrida não permite 
momentos de descanso ou transição e, assim, 
logo ao segundo dia, os ciclistas enfrentam a 
etapa mais longa da competição, uma ligação 
de 180 quilómetros entre Montalegre e o alto 
de Santa Luzia, em Viana do Castelo, onde 
está instalada uma contagem de montanha 
de terceira categoria coincidente com a meta.

O primeiro grande teste às forças dos 
favoritos está, contudo, reservado para a 
segunda etapa, que começa em Paredes e 
termina, depois de ultrapassados 167 qui-
lómetros, no alto da Senhora da Graça, em 
Mondim de Basto.

Nesse dia 29 de setembro, o pelotão irá 
ainda enfrentar, antes da subida ao pon-
to mais alto do monte Farinha, outras duas 
outras contagens de primeira categoria, na 
serra do Marão (aos 96 quilómetros) e no 
Barreiro (131,7).

Os “sprinters” deverão ter uma oportuni-
dade no final dos 171,9 quilómetros da ter-
ceira tirada, entre Felgueiras e Viseu, um dia 
teoricamente “tranquilo” para os homens 
da geral, antes da jornada que poderá ser a 
mais decisiva na luta pela amarela: na quarta 
etapa, há 148 quilómetros para percorrer en-
tre a Guarda e o ponto mais alto de Portugal 
Continental, a Torre.

A meta, coincidente com um prémio de 
montanha de categoria especial, será alcan-

çada pela vertente que muitos consideram a 
mais exigente da serra da Estrela, a subida de 
20,2 quilómetros desde a Covilhã, com pas-
sagem pelas Penhas da Saúde. A escalada de 
segunda categoria nas Penhas Douradas (ao 
quilómetro 72,5) e a subida de terceira cate-
goria em Sarzedo (111) completam a “emen-
ta” montanhosa do dia.

A quinta etapa, que vai ligar Oliveira do 
Hospital a Águeda, ao longo de 176,3 qui-
lómetros, dará nova hipótese de vitória 
aos mais velozes, na véspera de a Volta a 
Portugal assinalar o cinquentenário da pri-
meira vitória de Joaquim Agostinho, num 
périplo de 155 quilómetros na região Oeste, 
entre as Caldas da Rainha e Torres Vedras.

Loures, onde a República foi declarada 
um dia antes do resto do país, a 4 de outu-
bro de 1910, assinala a efeméride com o ar-
ranque da sétima etapa, que terminará em 
Setúbal, já depois de uma subida de segunda 
categoria na Arrábida, a 13,4 quilómetros da 
chegada, e de percorridos 161 quilómetros.

No dia em que se celebram oficialmen-
te 110 anos da Implantação da República 
Portuguesa, Lisboa vai coroar o vencedor 
da Volta a Portugal de 2020. O dono da 
camisola amarela será encontrado no fi-
nal do contrarrelógio de 17,7 quilómetros, 
que parte da Avenida Ribeira das Naus 
para chegar na Praça do Comércio, depois 
de percorridas algumas das artérias mais 
simbólicas da zona ribeirinha e da baixa da 
cidade.

Em tempos de pandemia de covid-19, a 
Federação Portuguesa de Ciclismo prefe-
riu detalhar o percurso da prova rainha do 
calendário nacional em comunicado, abdi-
cando de uma apresentação física.

A Volta a Portugal de 2020 estava origi-
nalmente agendada para o período entre 29 
de julho e 9 de agosto, mas foi adiada devi-
do à pandemia do novo coronavírus, assu-
mindo a federação a realização desta edição 
especial.

27 set:  
Prólogo, Fafe - Fafe, 7 km (CRI).

28 set:  
1.ª Etapa, Montalegre - Santa Luzia (Viana do 
Castelo), 180 km.

29 set:  
2.ª Etapa, Paredes - Senhora da Graça (Mondim de 
Basto), 167 km.

30 set:  
3.ª Etapa, Felgueiras - Viseu, 171,9 km.

01 out:  

4.ª Etapa, Guarda - Torre (Covilhã), 148 km.

02 out:  
5.ª Etapa, Oliveira do Hospital - Águeda, 176,3 km.

03 out:  
6.ª Etapa, Caldas da Rainha - Torres Vedras, 155 km.

04 out:  
7.ª Etapa, Loures - Setúbal, 161 km.

05 out:  
8.ª Etapa, Lisboa - Lisboa, 17,7 km (CRI).

JN/MS

CICLISMO

Edição especial da Volta a Portugal em nove etapas de Fafe a Lisboa
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Joe & Andrew  

Toronto
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
416.760.7893

Vaughan     
3737 Rutherford Road 
(Rutherford & Weston)
905.264.4017

We're open for dining room service and looking 
forward to serving you and your family, safely.



The wait is over for access to essen-
tial and mandatory Working at Heights 
(WAH) training delayed by the COVID-19 
crisis, says the Workers Health and 
Safety Centre (WHSC).

The WHSC, in Markham, Ont., has 
begun scheduling in-person WAH 
and WAH Refresher training in a 

few Ontario communities, while adher-
ing to COVID-19 precautions recom-
mended by public health authorities, in-
cluding reduced classroom participants 
to ensure adequate physical distancing 
and mandatory mask use while in class.

Approved WAH training is valid for 
three years from the date of successful 

completion and for continued compli-
ance, employers must ensure workers 
complete an approved WAH refresher 
training every three years thereafter.

In response to the COVID pandemic, 
the Ontario government announced a 
one year extension to comply with WAH 
Refresher training for those who com-
pleted initial WAH training between Feb. 
28, 2017 and Aug. 31, 2017, states a release 
issued by the WHSC.

According to the Ministry of Labour, 
mandatory renewal training for more 
than 120,000 workers was due to expire 
during this time period.

While these workers will soon need 
access to WAH Refresher training to en-

sure continued compliance, so will the 
many workers trained after Sept. 1, 2017 
required to adhere to the three year re-
newal requirement.

Recognizing this double cohort will 
test the capacity of the training delivery 
system, the WHSC states it will help en-
sure access to training for new hires and 
those with new assignments who must 
complete the initial WAH training before 
working at heights.

Those interested are encouraged to 
register to ensure access.

For more information visit: whsc.on.ca

DCM/MS

Toronto is considering an ambitious new 
plan to combat homelessness as the 
COVID-19 pandemic continues to exacer-
bate the issue.

In a draft report developed by the Shelter, 
Support and Housing Administration 
(SSHA) in conjunction with United Way, 

city officials have put forward a number 
of potential strategies to get people off the 
street and keep them housed.

One of the primary ideas suggested in the 
report is for the city to lease and purchase 
old buildings and office spaces to be con-
verted into permanent housing.

Other proposals include the transform-
ation of existing emergency shelter spaces 
into permanent housing units; the rapid 
construction of modular housing; and the 
creation of a more robust network of harm 
reduction and addiction resources.

The report does not give an idea of how 
much money would be needed to make 
the plan a reality, but Toronto MP Adam 
Vaughan says it would likely cost hundreds 
of millions of dollars per year.

Vaughan, an advocate for increased pub-
lic spending on housing, acknowledges the 
price tag may upset residents worried about 
higher taxes, but says the end result would 
significantly cut costs already allocated to 
treating the symptoms of homelessness, as 

well as improving society as a whole.
“A homeless person is just a neighbour 

without a house. When you house them, 
they turn into neighbours, and none of 
us talk about our neighbours this way,” 
Vaughan said.

“I appreciate the heavy toll that down-
town residents pay, but at the same time, 
we have a significant population of people 
whose health risks are something which 
should concern us all.”

Street nurse Cathy Crowe, who has 
worked with Toronto’s homeless popula-
tion for over two decades, said the SSHA’s 
draft report falls short in answering how it 
will address the complexities that will come 
along with attempting to implement such 
big changes.

Crowe called the suggestion of closing 
the city’s Out of the Cold emergency shel-
ter program without offering an alternative 
“vague,” and said that the report doesn’t 
offer any specifics on how the city could 
handle the transition from the current sys-
tem to the one envisioned.

She also said the lack of advocacy for 
minor changes that could be implemented 
immediately in the shelter system – such as 
the elimination of bunk beds and the end of 
communal living conditions – leads her to 
believe the report may not survive under 
scrutiny.

“It reads as a well-intentioned report, but 
it seems like it wants to please everybody,” 
Crowe said.

At the height of the pandemic, public 
health risks posed by homelessness caused 
the city to begin testing the primary strat-
egy put forward in the SSHA report: the 
leasing of buildings to be used as temporary 
housing.

The move came after encampments 
across the downtown core rapidly ex-
panded, driven by outbreaks of COVID-19 
that swept through the city’s shelter system 
and pushed many homeless people out-
doors.

Out of all of the leased properties, the 
most contentious have been three buildings 
situated in an upper-middle class neigh-
bourhood in the city’s midtown area.

Although two of the three leased build-
ings in the area are now vacant, the one 
remaining site — the Roehampton Hotel — 
has been the target of protests by some local 
residents.

A formerly homeless resident who lived 
in one of the now-vacant buildings, Rob 
Dods said he understands the concerns 
that residents in the area have, and points 
out it’s not just them who have felt unsafe 
around the leased buildings.

Dods, who now lives in a subsidized 
building closer to downtown, said the prob-
lem lies in the fact that homeless people are 
often painted with one brush and housed 
together in a single space without consider-
ation of their individual needs or potential 
for conflict.

“Staying in shelters is not fun,” Dods 
said. “There’s a lot of mental health issues, 
addiction issues, aggression issues. It’s not 
one person’s fault, but it gets messy when 
everyone gets put together like that.”

Crowe and Vaughan agree, arguing that 
a successful strategy in the fight against 
homelessness will be one that spreads 
affordable housing out across the city, rath-
er than centralizing it in a small handful of 
buildings.

Using the current tension over the Roe-
hampton Hotel as an example, the two said 
the city failed to anticipate the blow-back 
from moving hundreds of the city’s home-
less into the neighbourhood so quickly — 
potentially jeopardizing future attempts at 
converting buildings into permanent hous-
ing.

“I think the city opened the door for a 
dramatic increase in (conflict) because of 
their failures at providing support,” Crowe 
said. “It takes a lot of support on site to keep 
things calm.”

The city has confirmed that the final ver-
sion of the SSHA report will be presented to 
the Planning and Housing Committee on 
Sept. 22.

DCM/MS

Toronto considering ambitious 
homeless housing plan 
in wake of COVID-19 pandemic
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Workers Health and Safety Centre schedules 
in-person Working at Heights training

“Staying in shelters 
is not fun”

Rob Dods



As viagens que fiz até agora têm-me 
proporcionado imagens de lugares, de 
tal maneira inusitados e belos, que será 
improvável algum dia apagá-los da mi-
nha memória.  Um dos países por onde 
viajei e que mais maravilhada me dei-
xou foi, sem dúvida, a Turquia.  

Bastar-me-ia ter conhecido apenas a 
antiga cidade mítica de Constanti-
nopla (Istambul), para ter valido a 

pena fazer essa viagem longa de Toronto 
- Nova Iorque - Istambul. A cidade apre-
senta-se exótica ao nosso olhar ociden-
tal, com mesquitas, minaretes, cúpulas, 
aquedutos subterrâneos, ruínas e está-
tuas milenares que nos levam a recuar até 
civilizações antigas de cuja herança cul-
tural todo o mundo beneficiou.

A Turquia, porém, tem muito mais 
para oferecer. De avião, comboio, barco 

e autocarro foi-me dada a oportunidade 
de conhecer a capital Ankara, as cidades 
de Konya, Kayseri e Izmir, para além de 
outros lugares singulares. Entre o que de 
mais extraordinário vi e me surpreendeu 
de forma especial foi a região da Capadó-
cia, um dos lugares mais espantosos que 
me foi dado conhecer no mundo. Fica no 
centro do país, na região da Anatólia Cen-
tral, longe do mar e dos grandes centros. 
A paisagem única dessa região resulta de 
forte atividade vulcânica, há muitos mi-
lhões de anos, aliada à erosão causada 
pelo vento, chuva e sol.

O depósito de lava dos vulcões levou 
à formação de tufos calcários de forma 
cónica que dão aos vales e montes da 
região características especiais.  Vemos 
grandes rochas fálicas,  muitas em for-
mato de chaminés dos contos de fada, e 
outras em forma de animais variados, 
em tons de vermelho, verde, castanho e 
branco que nos causam surpresa e encan-
tamento. 

Nos vales da Capadócia, e no interior 
das rochas, permanecem ruínas de ci-
dades subterrâneas, habitadas durante 
muitos séculos. Nas cavernas escavadas 

nesses rochedos que ocupam um espaço 
correspondente a vários andares acima 
do solo, houve casas, igrejas e mosteiros. 

Valeu a pena visitar o “Museu ao ar li-
vre de Göreme”, pois nunca tinha visto 
nada no mundo semelhante.   Caminha-
mos pelos vales verdejantes que contras-
tam com as cores das rochas vulcânicas, 
escalamos as entradas naturais para o 
interior da terra e quase não acreditamos 
que seja verdade o que os olhos contem-
plam - uma paisagem de fantasia inacre-
ditável.

O guia explicou-nos que as cavernas 
desta região foram habitadas pelo Ho-
mem da Idade do Bronze, seguido pelos 
povos Hititas no século III antes de Cristo, 
e que foi no século IV um lugar de refúgio 
para os cristãos. Até ao século XI e XII, ali 
esculpiram mais de 3 000 igrejas e pode-
mos observar ainda desde pinturas ru-
pestres simples a frescos que constituem 
verdadeiras obras primas, em cores vivas 
de vermelho e azul.

São Basílio foi um dos teólogos im-
portantes do cristianismo que ali deixou 
marcas importantes de sua presença e in-
fluência, tendo criado centros educativos 

nos subterrâneos para divulgação da fé 
cristã. No século XIV, quando os otoma-
nos, seguidores do islamismo, domina-
ram a Turquia, os cristãos foram forçados 
a abandonar aquele local.

Por último, visitei em Zelve um outro 
museu ao ar livre, uma aldeia fantasma 
de cavernas, a cerca de 10 km de Göreme, 
que mulçumanos e cristãos ocuparam 
em harmonia, até ao século XX. Devido 
ao perigo de desabamentos causado pela 
erosão, foi desocupado nos anos de 1950, 
sendo hoje um paraíso para amantes de 
escalada. 

A Turquia é um país que apresenta, no 
momento atual, alguma instabilidade 
política que desencoraja a maioria dos 
turistas a visitá-lo. A esperança de que 
num futuro próximo se possa escolher li-
vremente para onde ir, leva-me a sonhar 
com esse destino, já que fiquei ainda com 
muito para conhecer.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T  
a ir visitar um país de língua portuguesa?  
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible) 
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Como num conto de fadas
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

A partir de inúmeros indícios, calcula-se 
que a vida na Terra tenha surgido en-
tre 340 milhões a 1000 milhões de anos 
após a sua formação. 

Em 2016, cientistas australianos des-
cobriram na Gronelândia os mais an-
tigos fósseis, com vestígios de vida, 

encontrados até hoje. Os estromatólitos (ro-
chas fósseis) encontrados foram o resultado 
de atividade de microrganismos que vive-
ram em ambiente aquático. Estas estruturas 
geológicas foram descobertas no sudoeste 
da Gronelândia, após terem emergido devi-
do ao degelo de uma placa no do maciço de 
Isua. Conclui-se que a vida na Terra come-
çou logo muito cedo após a sua formação. 

Os diversos constituintes químicos, 
existentes no chamado caldo inicial, 
bombardeados por descargas elétricas e 
radiações solares, e pela interação entre 
eles, foram-se combinando numa miría-
de de possibilidades. Moléculas simples 
fragmentadas, ricas em hidrogénio, re-
combinavam-se espontaneamente em 
estruturas moleculares cada vez mais 
complexas, e no imenso tempo de in-
terações e possibilidades, aconteceu o 
aparecimento de uma molécula com a 
particularidade de fazer rudes cópias de 
si própria usando outras do “caldo” como 
“módulos” (aproximadamente a explica-
ção que Carl Sagan usou na sua obra fan-
tástica - Cosmos). Terá sido esta molécula 
a antepassada da conhecida molécula do 
ADN (ácido desoxirribonucleico), a mo-
lécula-molde de toda a vida na Terra.

Citando Sagan: “… a molécula de ADN 
tem a forma de uma escada em hélice, em 
que cada um dos degraus pode ser forma-
do por blocos diferentes, os quais consti-
tuem as quatro letras do código genético. 
Estes blocos, chamados de nucleótidos, 

dão as instruções hereditárias para a 
construção de qualquer organismo. To-
das as formas de vida na Terra possuem 
um conjunto de informações diferente, 
escritas essencialmente na mesma lin-
guagem.”

Os seres vivos na Terra são essencial-
mente formados por compostos de car-
bono, hidrogénio, azoto e oxigénio. A 
água em estado líquido é uma peça con-
siderada também como essencial à vida 
terrestre: por exemplo, as bactérias são 
constituídas por 75% de água. Um meio 
aquático é considerado como grande fa-
cilitador de reações químicas entre os 
elementos.

Resumindo - água em estado líquido 
(dependente de uma temperatura ame-
na), oxigénio, hidrogénio, carbono, azo-
to, e fontes de energia como o Sol, geo-
termia ou descargas elétricas foram e são 
essenciais para a formação de compostos 
orgânicos.

Limitar a vida na Terra somente ao 
atrás exposto é, no entanto, tremenda-
mente redutor.

Aproximadamente 75% do planeta 
são oceanos, rios e lagos, 25% são crosta 
emersa. Nestes dois meios, a diversidade 
de condições físicas e químicas é gigan-
tesca.

A interação entre todos os elementos, 
seres vivos (que condicionam a própria 
existência e ecossistemas), dinâmica 
geológica, dinâmica atmosférica, radia-
ções solares e cósmicas, a rotação e trans-
lação do planeta, o seu satélite - a Lua -, 
gravidade, eletromagnetismo, geoter-
mia, e mais uma miríade de peças, que, 
reforço, interagem dinamicamente numa 
escala e integração imensas, um infinito 
puzzle tridimensional e em movimento 
constante, transformando-se a cada mo-
mento, em que as peças se moldam, co-
lidem e ajustam perpetuamente, puzzle 
nunca acabado, renovando-se, reinven-
tando-se, morrendo e renascendo a cada 
instante. Esta é a Terra milagrosamente e 
avassaladoramente Viva, aquela que al-
guns esperamos compreender, preservar 
e permitir que continue na sua liberdade 
dinâmica vital de regeneração…

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva 

O nascimento da vida
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Esta é uma história que tem todos os 
ingredientes para acabar de uma forma 
pouco (ou nada) positiva. Mas, como vão 
poder perceber, tudo depende da forma 
como encaramos os desafios com que 
nos deparamos ao longo da nossa vida.

Vamos então à história: tudo aconteceu 
em 2011, quando Kristi Loyall come-
çou a sentir que o seu dedo mindinho 

do pé direito estava dormente. Preocupada, 
chegou a marcar uma consulta para se quei-
xar deste desconforto, mas o médico que a 
examinou disse que não era nada de grave é 
que poderia ficar descansada.

Acontece que Kristi nunca deixou de 
sentir essa dormência - muito pelo con-
trário. Com o passar dos anos, passou a 
atingir metade do seu pé, e à noite ela 
sentia dores muito fortes. Apesar disso, 
nenhum profissional conseguia obter um 

diagnóstico concreto.
Em 2015, Kristi notou que havia cresci-

do um caroço no interior do seu pé direi-
to, e após alguns exames os médicos dis-
seram-lhe que se tratava de um tumor de 
gordura benigno que estava a comprimir 
os nervos - razão para as dores e dormên-
cia que sentia.

Passado um ano, acabaram por perceber 
que o tumor que diziam ser benigno era na 
realidade maligno e Kristi necessitou de 
se submeter a uma cirurgia para o reti-
rar - cirurgia essa que, infelizmente, não 
foi bem sucedida e o cancro acabou por se 
espalhar por todo o pé da jovem. Só havia 
uma solução: a amputação.

A história poderia acabar por aqui, com 
Kristi a fazer o trabalho necessário de rea-
bilitação após esta intervenção, mas para 
sempre infeliz. Se foi o que aconteceu? 
Nem pensar!

Ela na realidade não ficou sem o pé… só 
não o tem é no mesmo lugar! Estão confu-
sos? Eu explico tudo!

Apesar de ser um pedido bastante inco-
mum, Kristi pediu aos médicos para ficar 
com o pé amputado. O pedido foi acedi-
do, e o pé tornou-se no melhor amigo de 
Kristi, que agora o leva consigo para todo 
o lado! E mais: criou uma conta de Insta-
gram onde, com muito humor à mistura, 
se mostra em diversos lugares e situações, 
sempre acompanhada do seu pé - por lá 
até encontramos uma foto do seu sobrinho 
bebé a pegar nele, imaginem!

Um mecanismo de recuperação um 
pouco inusitado mas, ao que parece, bas-
tante eficaz! “Primeiro pensei que minha 

vida tivesse acabado, mas quando conse-
gui ter o meu pé de volta, fiquei mais posi-
tiva. Eu era pessimista, mas isso mudou a 
minha atitude em relação à vida”, assumiu 
a jovem.

A conta é @onefootwander, conta com 
27 mil seguidores e por lá não faltam co-
mentários positivos e de apoio a Kristi. 

Hoje em dia, Kristi está livre do cancro 
mas alerta: “Se têm caroços ou anorma-
lidades, sugiro que verifiquem o que se 
passa. Eu poderia não ter perdido o pé se 
tivesse agido um pouco mais rápido”.

Uma história inspiradora, não acham?

Inês Barbosa/MS

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

Há mais de 35 anos que o Leão 
D'Ouro se tem dedicado para servir 
a comunidade e cuidar dos nossos 
clientes e da nossa equipa. Com o 
contínuo impacto do vírus do 
COVID-19 em todos nós, queremos 
assegurar os nossos clientes de que 
continuamos aqui para vos servir. 

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Temos o nosso pátio aberto!

As obras mais impressionantes podem ser criadas das mais variadas formas. No caso do 
artista britânico James Cook, uma velha máquina de escrever é tudo o que ele precisa.
Com apenas 23 anos de idade, tornou-se um dos artistas mais conhecidos que utilizam 
esta técnica. A sua inspiração veio da história de Paul Smith, um artista famoso pelo uso 
da máquina de escrever por não conseguir manusear pincel ou lápis devido a uma para-
lisia cerebral.
Com esse exemplo em mente, Cook comprou uma velha máquina de escrever de um casal 
de idosos e começou a utilizá-la para criar ilustrações e retratos. Com a prática, o jovem 
agora consegue criar obras de artes de celebridades, paisagens complexas e personagens 
icónicos de produções como Doctor Who.
Hoje, James tem 20 máquinas de escrever que já não servem mais para uso normal. Para 
chegar ao resultado desejado, o artista pode demorar entre 15 a 30 horas a datilografar um 
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desenho. “É muito trabalhoso, mas eu gosto 
disso. É usar uma tecnologia obsoleta para 
criar algo fixe” declarou Cook ao MailOnline.
Com os anos de aprimoramento, o artista já 
tem algumas técnicas que o ajudam a fazer o 
seu trabalho melhor. Por exemplo, ele contou 
à BBC que começa sempre pelos olhos, já que 
são a parte mais difícil de acertar. Além disso, 
ele já sabe quais letras e caracteres vai usar 
para determinado trabalho. 
“Por exemplo: pontos finais, sublinhados e 
barras normais são bons para linhas retas e 
colchetes, ‘O’s e zeros são bons para curvas. 
O símbolo @ é ideal para fazer o sombrea-
mento. Mas eu também construo todos esses 
elementos, dois ou três personagens um em 
cima do outro, para criar a profundidade” ex-
plicou ao MailOnline. 
O esforço está a render frutos para Cook. Hoje ele cobra entre 120 e 150 libras (205 a 256 
dólares canadianos) por trabalho artístico. Entre entrevistas para televisão e exibições de 
arte, o seu nome está a ficar cada vez mais conhecido no meio. 
E vocês, o que acharam? Eu adorei!

FYI
-Kika

FYI
-Kika
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MÁQUINA DE ESCREVER
A MAGIA PELAS MÃOS DE JAMES COOK
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Na segunda-feira, dia 7, Maria Botelho Moniz e Maria Cer-
queira Gomes estiveram entre as convidadas de “Você na 
TV!”. Manuel Luís Goucha recebeu as duas colegas de pro-
grama para uma conversa animada. E onde até foi tocado um 
ponto pessoal da vida da primeira apresentadora.
Sem conseguir ficar indiferente aos rumores que surgiram 
sobre Maria Botelho Moniz estar a viver um novo romance, 
Manuel Luís Goucha perguntou à colega como se sentia.
“Estou muito feliz”, disse Maria, sem querer dar muitas mais 
explicações sobre a vida pessoal. Perante esta resposta, Gou-
cha sorriu e respondeu: “Desde que estejas de bem com a 
vida, de bem com o teu trabalho”.
Foi entretanto confirmada a continuação de Maria Botelho 
Moniz enquanto apresentadora dos Extras do próximo Big 
Brother, na TVI.

“É com o coração pesado que, enquanto família, tomamos a 
difícil decisão de dizer adeus ao Keeping Up with the Kar-
dashians”. Foi desta forma que Kim Kardashian anunciou 
esta terça-feira, dia 8, o fim do reality show. Kris Jenner, 
Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, 
Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick subscreveram 
estas palavras. 
Uma decisão que chega 14 anos depois da estreia. O formato 
conta com 20 temporadas e foi considerado pioneiro dentro 
do género, tendo colocado toda a família Kardashian debai-
xo dos holofotes mundiais. 
No mesmo comunicado, o clã enaltece os “bons momentos, 
maus momentos, a felicidade, as lágrimas e os muitos rela-
cionamentos e crianças”. É feito ainda um agradecimento ao 
canal E! e ao produtor Ryan Seacrest. 
A última temporada do reality show irá para o ar em 2021.

Na quarta-feira, dia 9, Reese Witherspoon comemorou o 21.º ani-
versário da filha. Para assinalar a data especial para Ava, a atriz 
usou as redes sociais para partilhar uma fotografia em que surge 
com a aniversariante. Contudo, a imagem está a deixar os fãs e se-
guidores da estrela de Hollywood confusos. É que muitos garan-
tem terem tido dificuldades em identificar imediatamente qual era 
a mãe e qual era a filha!
As semelhanças físicas entre Reese Witherspoon e Ava são muitas. 
Desde as feições, sorrisos, cor e corte do cabelo, até à postura e pose.
Na legenda, uma declaração de amor de mãe para a filha: “Wow! 
Como é possível que a minha menina tenha agora 21 anos? Feliz ani-
versário para a minha doce filha que se tornou uma mulher incrível. 
A sua bondade, compaixão e grande coração continuam a surpreen-
der-me. Ava, não há palavras suficientes que expliquem o quão or-
gulhosa me sinto por tudo o que alcançaste. Mal posso esperar para 
ver tudo de bom que vais fazer neste mundo. Amo-te muito”.

RECUPERADO 
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Esta terça-feira, dia 8, Rita Pereira e Guillaume Lalung revelaram que viveram um 
momento mais delicado. O companheiro da atriz foi diagnosticado com covid-19 
em agosto, tendo ficado em isolamento, afastado da família, durante 21 dias. Ao 
fim desse tempo, fez novo teste e recebeu resultado negativo. Recuperado, teve 
permissão para voltar a casa para junto dos que mais ama, sendo recebido com 
carinho.
Guillaume Lalung, companheiro de Rita Pereira, usou o Instagram para explicar 
porque esteve afastado nas últimas semanas. O atleta revelou que esteve infetado 
com a Covid-19 e só esta terça-feira, dia 8, regressou a casa e à companhia da fa-
mília, depois de cumprir 21 dias em isolamento.
Rita Pereira e o filho do casal, Lonô, não contraíram a doença. O companheiro da 
atriz partilhou uma fotografia no Instagram, com um sorriso de orelha a orelha, e 
uma mensagem, em que explica o sucedido:
“Estou de volta. Estive em silêncio nos últimos tempos porque tive COVID19.
Ninguém mais à minha volta apanhou (família, trabalho, amigos) Todos fizeram o 
teste e deu negativo. Eu fui o único… Então, eu e a minha família decidimos seguir 
o protocolo e ficar separados durante 20 dias.
Foi difícil ficar separado deles, mas tinha de ser. 21 dias depois (hoje) fui testado 
NEGATIVO ao COVID. Portanto, tal como disse, estou de volta mais forte e mais 
saudável !!! Obrigado SAÚDE24 e DGS que meu ajudaram❤ ”
Fazendo jus ao seu lado mais humorístico, Guillaume Lalung não resistiu em fazer 
uma brincadeira relativa ao tempo que passou sozinho. Nas redes sociais, o com-
panheiro de Rita Pereira publicou um vídeo no qual faz um resumo da rotina que 
tinha durante estes dias de isolamento.
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KikaKika

Esta segunda-feira, dia 7, Aurea esteve de 
parabéns! A cantora fez 33 anos e decidiu 
celebrar a data especial numa ida à praia 
com amigos. O momento foi registado e 
partilhado nas redes sociais, com a artista 
a exibir a excelente forma física em biquíni 
enquanto posa à beira-mar.
“Welcome 33”, escreveu Aurea na le-
genda, dando assim as boas-vindas a este 
novo ano. As mensagens de fãs e seguido-
res com felicitações não se fizeram espe-
rar, assim como também os muitos elogios 
à beleza da cantora.

Cristina Ferreira celebrou esta quarta-fei-
ra, dia 9 de agosto, 43 anos. Para assinalar 
a data, a apresentadora partilhou uma fo-
tografia na sua conta no Instagram, na qual 
surge de costas a fotografar o pôr do sol. 
“43. Só importa o que te faz bem. E o que 
é simples. O pôr do sol. E o que está a nas-
cer”, escreveu, na legenda da foto. A publi-
cação conta já com milhares de comentá-
rios, a grande maioria a desejarem, claro, 
um feliz aniversário à apresentadora.
As celebrações aconteceram num espaço 
ao ar livre, tendo a presença de figuras pú-
blicas como Rita Pereira ou Rúben Rua. Foi 
este último, aliás, que usou as redes sociais 
para mostrar o momento em que Cristina 
Ferreira soprou as velas de um colorido bolo 
de aniversário.

Débora Monteiro assinalou o segundo mês 
de vida das filhas através das redes sociais. A 
atriz publicou uma fotografia em que as be-
bés Júlia e Alba surgem a dormir lado a lado 
no berço.
A imagem, a preto e branco, mostra as 
meninas viradas uma para a outra, apesar 
de cada uma ter a sua posição própria de 
dormir. Ainda assim, a proximidade deixa 
transparecer bem a união que já têm, apesar 
da tenra idade. 
“2 meses deste amor tão bom ❤  Júlia e 
Alba”, escreveu Débora Monteiro na legen-
da da publicação, mostrando estar comple-
tamente rendida às bebés e à maternidade.

PARABÉNS!

CRISTINA FERREIRA 

GÉMEAS 
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Today I will share my vintage espresso 
percolator pieces. Coffee has become 
a very important beverage and is con-
sumed in every corner of the world. Data 
reveals that over two billion cups are 

served every day. AII the espresso coffee 
percolators in my collection are either the 
stove top type or electric. The principle of 
espresso making was discovered in 1933 
by Italian engineer Alfonso Bialetti and is 
simply known as the “Moka” pot, which 
is named after the city of “Mocha” in 
Yemen. The Moka pot is either an electric 
or stove-top coffee maker, which brews 
coffee by forcing boiling water, pressur-
ized by steam vapour through ground 
coffee. Originally from Italy, the Moka pot 

is most commonly used in Latin America 
and Europe. Moka Pots are fabricated in 
many different designs, but most com-
monly are constructed of aluminium or 
stainless steel. Many of the pots in my 
collection are modified versions of the 
original, “Bialetti”.

Although the methodology process 
of loading and brewing coffee is 
exactly the same, there are several 

types of Moka pots, that have also been fit 
with systems that allow milk to be frothed 
and ultimately mixed with coffee during 
the brewing process. The most famous 
being “Bialetti Mukka Espress”. The word 
“Mucca” in ltalian means milk-cow and 

so “Mukka” phonetic pun.
The aroma, flavour and consistency of 

Moka pot coffee depends greatly on roast, 
quality of water, and type of heat source. 
Sometimes referred to as stove-top es-
presso maker, the volume of yield is much 
different from the conventional commer-
cial espresso machines.

Technically it is not considered to be 
an espresso as it is only extracted at a 
pressure of 100 to 200 kilopascals, while 
commercial machines extract at over 900 
kilopascals which is the typical standard 
for espresso coffee. The type of coffee 
making I have been describing is widely 
known as “Neapolitan Coffee”.

1. Dispenser, Nuova Caffettiera Mignon, 2TZ, stove top 
coffee maker. Aluminium with original box and in-
structions. Circa 1970, Italian.

2. Double Dispenser, Cafferriera, 2 Tazze, stove top 
coffee maker. Stainless steel with original box. Circa 
1970, Italian.

3. Rare Double Dispenser, Presto stove top coffee mak-
er. Aluminium construction, bakelite spout, Circa 
1960, Italian.

4. Six Tazze (Cups), Vesuviana Caffetteira stove top cof-
fee maker with original box, instructions and never 
used. Circa 1960, Italian.

5. Three, Six, or Nine Cup, “ Benjamin and Medwin” 
stove top coffee maker, complete with built in milk 
frother. Stainless steel construction with original 
box, instructions and never used. Circa 1982, 
American.

6. Six Cup, electric “Salt on” coffee maker, with built 
in milk frother. Never used, Circa 1970, Italian.

7. Lastly the world famous, “Atomic Espresso”, 
model “Brevetti Robbiati”, complete and un-
used, with box and manual. Aluminium and 
bakelite construction, milk frother and original 
price tag of $109.99. 1960’s, Italian. The crown 
Jewel in my collection of brewers, originally 
developed in the 1940’s by Gioroano Robbi-
ati. Such a unique design, sexy curves, func-
tionality and an overall tremendous success. 
Original production ceased in 1987 and many imi-
tations have been born, none however, remotely 
close to the original.

AII photos are from Armando Terra Collection.

A BLAST FROM THE PAST

Barista Heaven!
Armando Terra
Opinião
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 C K X P E G N P V V K J L R Q
 E A O L A N C H E I R A Á O D
 R S N X F P D A I P L W P N S
 É B C E F J E F U O W Z I R J
 G W T O T X O L S A B R S E R
 U E V W L A G I L T D Y F D E
 A I L I G A S U E G G W H A D
 C O M P U T A D O R Q I C C N
 E S C R I V A N I N H A Z S E
 P R O F E S S O R A I S N F R
 A P A G A D O R A L I V R O P
 M O C H I L A R E C R E I O A
 G F E B L T A T L E R U R V H
 M E X W U S E B Q C F W D L C
 H B I B L I O T E C A J W K X

ESCOLA
LÁPIS
PAPEL
COMPUTADOR
ESCRIVANINHA
PROFESSORA(
AULA
RECREIO
APRENDER
GIZ
CADERNO
LANCHEIRA
APAGADORA
CANETAS
MOCHILA
RÉGUA
BIBLIOTECA
LIVRO

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros 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 con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

 1. Fazer chegar, passar às mãos de; dar
 2. Ausência de arrumação, de organização
 3. Empregar as mãos no uso de; mover 

com as mãos
 4. Aquele que não crê em Deus ou nos 

deuses
 5. Firme; que não é tenro, macio
 6. Sustentar-se ou mover-se no ar por 

meio de asas ou algum meio mecânico
 7. Indivíduo do sexo masculino
 8. Esforçar-se por achar ou descobrir (al-

guém ou algo)
 9. Instrumento constituído por lâmina 

cortante presa a um cabo

 10. Soberbo, presunçoso, mal-educado, 
atrevido

 11. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
 12. Seguir por um caminho ou percorrê-lo 

andando a pé
 13. Representar por meio de caracteres ou 

escrita
 14. Mulher que mantém compromisso de 

casamento com um homem
 15. Quieto, sossegado; não apresenta agi-

tação, perturbação

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

• 3 peitos de frango
• 200g de cogumelos frescos laminados
• 1 pacote de natas (200ml)

• 3 dentes de alho
• Pimenta moída
• Sal grosso

Cortar os peitos de frango.
Aquecer muito bem o grelhador, colocar o frango temperado com sal. Virar do outro lado 
e assim que a carne estiver bem passada, reservar num recipiente.
Colocar os cogumelos num sautee e saltear. Escorrer todo o caldo dos cogumelos, levar 
novamente ao lume, adicionar as natas e deixar engrossar um pouco. Temperar de sal e 
pimenta. Colocar os peitos de frango neste molho e servir com arroz branco. 
Bom apetite!
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R    M   A
REAL MORTGAGE ASSOCIATES

License # 10464

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!

Está com problemas financeiros?
Contas atrasadas? Não espere mais.

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
Sónia Ávila Mortgage Agent Licence # M09000399

MILÉNIO |  HORÓSCOPO
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Precisará de fazer um esforço ex-
tra no seu trabalho para atingir os 

objetivos a que se propôs… Aguente firme!

Poderá sentir alguma dificuldade em se 
relacionar mas, sentimentalmente, estará 
apaixonado/a e sentir-se-á bastante dese-
jado/a.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Sentirá que os astros estão a seu fa-
vor e poderá confiar nos planos que 

tem em mente. Sentir-se-á bem e tudo cor-
rerá pelo melhor.

A influência de Vénus fará com que se sin-
ta verdadeiramente apaixonado/a mas não 
permita que o seu lado mais possessivo se 
sobreponha.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

O seu entusiasmo será marcante 
mas não vá além das suas possibi-

lidades. Por muito que não queira, deverá 
reduzir um pouco as suas expectativas para 
não se sentir frustrado/a.

A influência de Vénus e Marte fará com que 
procure relações intensas, poderosas e ex-
tremamente apaixonadas.

TOURO 21/04 A 20/05

A influência do Sol e de Júpiter fará 
com que enfrente as situações com 

otimismo e pragmatismo, apesar de nada na 
vida ser fácil. Sentirá o apoio de alguém espe-
cial… Aproveite!

A sua vida amorosa será colocada um pouco 
de lado mas os seus amigos não o/a deixarão 
fica mal.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Mantenha-se focado/a no seu tra-
balho pois poderão surgir alguns 

problemas de comunicação que o/a impe-
dirão de avançar. Tente não perder a con-
fiança em si.

Tem por hábito idealizar os seus relaciona-
mentos e esperar demasiado dos outros… 
Tente não o fazer para não se dececionar.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Júpiter fará com que 
esteja numa maré de sorte… As suas 
dúvidas dissipar-se-ão e terá espe-

rança nos seus projetos.

Deverá prestar atenção às pessoas que estão 
à sua volta mas mantenha-se longe de rela-
cionamentos hostis e possessivos.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência de Mercúrio irá despo-
letar em si um forte poder de argu-

mentação e confiança. Conseguirá expressar 
as suas ideias de forma clara e consistente.

Poderá passar por algum tipo de discussão 
mas, se sentir que ela está a subir de tom, 
tente acalmar-se e resolva as coisas da me-
lhor forma.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Sentir-se-á um pouco pressiona-
do/a mas, à medida que a semana 

passa, terá mais energia e resiliência para 
reagir a todos os obstáculos que poderão 
aparecer no seu caminho.

Tente não ceder a lutas de poder. Se esti-
ver solteiro/a aproveite para recarregar 
energias juntos dos seus amigos e deixe um 
pouco de lado possíveis conquistas.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Mercúrio ajudá-
-lo/a-á a adaptar-se a todas as si-

tuações. Poderá sentir algum cansaço mas 
continuará a lutar pelos seus objetivos.

Tenha cuidado com possíveis aproximações 
por parte de pessoas novas. Mantenha-se 
firme e não esqueça de que, apenas com o 
diálogo, poderá esclarecer mal-entendidos.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Marte retrógrado fará com que, 
profissionalmente, passe por um 

período cansativo e de pressão. Tente não 
colocar todo o peso nas suas costas e organi-
ze melhor o seu trabalho.

A semana poderá ser marcada por um en-
contro agradável que despertará o seu lado 
mais terno.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Sentirá alguma insatisfação no que 
toca ao seu trabalho e poderá mes-

mo pensar numa mudança. Seja racional e 
reflita no que  será melhor para o seu futuro.

As preocupações do regresso à “rotina pós 
férias” farão com que sinta alguma tensão 
e dificuldade em se relacionar. Mantenha a 
calma pois tudo acabará por entrar nos ei-
xos.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sentir-se-á um pouco tenso/a e 
sem motivação mas a influência 

de Júpiter dar-lhe-á uma força extra. Não 
permita que pessoas pessimistas o/a der-
rubem.

A rotina do dia a dia poderá afetar a sua 
relação… Não permita que isso o/a impeça 
de se divertir com os seus amigos. Partilhe 
bons momentos!
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO
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LITORAL BEIRA

ALTA
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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

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!
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Classificados

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

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos 416-821-2698

Tavora Foods

Procuramos empregados para full-time. 
Precisamos de pessoas para trabalhar no 
talho, na caixa, condutores, ajuda no servi-
ço regular do supermercado e de expedição 
de produtos
We are looking to fill various full-time pos-
itions. We require butchers, cashiers, driv-
ers, shipping & regular store service help.
416-656-1592  stclair@tavora.ca
1625 St Clair Ave, Toronto

Procurando emprego?

Empresa de limpeza tem várias posições 
permanentes full-time e part-time de 
Cleaner para começo imediato.  Interes-
sado? Ligue para 416-850-9676 ou envie 
seu currículo para needcleanersontario@
gmail.com 

Procurando emprego?

Restaurante português localizado no 920A 
Dundas Street West em Mississauga procu-
ra empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant locat-
ed at 920A Dundas Street West in Missis-
sauga is looking for experienced waiters 
& waitresses.
Julio Santos 905-566-5326

We are looking to expand our team

The ideal candidate would be a person with 
minimum 5 years’ experience in kitchen 
cabinet/ building and installation. Looking 
for a team player who can adapt well to the 
fast-paced environment at the shop and 
must be able to work independently pri-
oritizing the work demands. The position 
requires both in shop and off-site shifts. 
We offer great benefit package after proba-
tion period.
Job Type: Full-time 
Annual salary: $40,000-$60,000
Contact: Carlos 416-220-9514



*Restrictions apply. See dealer or visit CostcoAuto.ca/GM for details. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license. Terrain Finance Offer: Offer available to qualifi ed retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from September 
1, 2020 to September 30, 2020. 0% purchase fi nancing (0% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 72 months on eligible 2020 Terrain Denali models; includes $1,500 Finance Cash (Tax Exclusive). Participating lenders 
are subject to change. Rates from other lenders may vary. Down payment, trade and/or security deposit may be required. Monthly payment and cost of borrowing will vary depending on amount borrowed and down payment/trade. Example: $43,147 fi nanced at 0% nominal rate 
(0% APR) equals $600 monthly for 72 months. Cost of borrowing is $0, for a total obligation of $43,147. Freight ($1,900) and air conditioning charge ($100, if applicable) included. License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes and, except in Quebec, dealer fees not 
included (all of which may vary by dealer and region). Dealers are free to set individual prices. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company (GM Canada) may modify, extend or terminate offers for any reason, in whole or 
in part, at any time, without notice. Conditions and limitations apply. See dealer for details. These offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Conditions and limitations apply. Void where prohibited. Chargeable paint costs 
may vary depending on the vehicle/colour. See Dealer for full program details. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. TD Auto Finance is a registered trademark of The Toronto-Dominion Bank.

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com



Just Sold!
91 Bowie Ave

174 Riverview Ave, Woodbridge

GILBERT LOPES
soldbygil.com
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $568,000. Solid spacious 2 sto-
ry three bedroom home on a very qui-
et street. Close to all amenities; parks 
schools, shopping, restaurants, stores, 
and public transit. Furnace is 8 years old, 
air conditioner is 9 years, roof 3 months, 
hot water own and electrical was updated.

Spacious home on a quiet, over 2800 
square feet mature & child friendly street 
in the sought after neighbourhood of pine 
grove. This homes boasts a walk-out ra-
vine lot. Rare extra deep lot 

Executive corner unit townhouse! Over 
2000 sq.ft of living space, features in-
clude hardwood in living and dining with 
boxed ceiling with potlights and gas fi re-
place. Plenty of natural sunlight through 
out, kitchen is open concept design with 
centre island and large breakfast area 
with walk out to upper deck. 2nd fl oor fea-
tures hardwood in all bedrooms with up-
dated bath and walk in closet in master. 

JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge 

Eglinton & Dufferin Scarlett & Eglinton

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

Preço:  $889,000 
Bungalow com 3 + 1 quartos. Bem 
conservado e independente, com vis-
ta incrível do campo de golfe Scarlett 
Woods. Cul-de-Sac tranquila e fami-
liar, com muitas casas personalizadas 
na rua.. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett & Eglinton

 Preço: $899,000 
Transforme esta casa num triplex ou 
então usufrua duma casa de família, 
com um apartamento na cave com 
entrada independente. Com 2 + 1 co-
zinhas, 4 casas de banho e 4 quartos.

Weston & St Clair

Preço: $493,000
Área de alta demanda de Etobicoke. 
Com vista para jardins exuberantes e 
também para o Centennial Park. Esta 
unidade de 2 quartos tem um layout 
incrível, lavandaria, abundância de es-
paço de arrumação, varanda espaçosa 
e muito mais. Venha desfrutar deste 
edifício incrível.

Mill Rd & Rathburn

Dufferin Grove
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fi replace in living room, 
fi nish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fi xtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

Casa Nova
Mississauga – Mineola

3100 pés Casa moderna com 4 quar-
tos, 5 casas de banho, cave acabada 
e tetos altos. 

Toronto – Bons locais

PROPRIEDADES
DE INVESTIMENTO

7 Apartamentos, boas rendas – lavandaria 
com maquinas a moeda, estacionamento 
– a passos do subway

PROPRIEDADE
DEPARADA

Bem localizada – área portuguesa. Ideal 
para viver e alugar os  restantes aparta-
mentos

PROPRIEDADE COM
5 APARTAMENTOS

Park Lawn & Lakeshore.1 quarto + den.

APARTAMENTO
PARA ALUGAR

JUST SOLD!

JUST SOLD!


