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EDITORIAL

Cartoon by Stella Jurgen

O negócio do futebol
Editorial

atribuída maior estima do que a qualquer outro atleta de outro desporto. O
que alimenta a euforia que eleva estes
atletas e o futebol a este nível? São as
habilidades exibidas em campo ou o engano hábil produzido pela descrição visual e pelo marketing? Talvez sejam ambos, mas não foi há muito tempo que os
salários dos jogadores de futebol eram
inferiores aos dos executivos e, muitos
apesar de terem sido bem-sucedidos,
viveram vidas de penúria.

O futebol é um jogo lindo. Um desporto
que une todos os países do mundo num
espírito de jogo limpo e, sem dúvida, o
desporto mais popular do planeta terra.
Quando se leva em consideração que o
top 20 de equipas mundiais detêm, coletivamente, um valor de $46 biliões, tem
de se ponderar seriamente os efeitos
que o futebol profissional tem no estatuto de cada país. O mercado mundial
de futebol é cerca de $2.1 triliões. Hoje
em dia, os atletas são colocados num
pedestal reservado à realeza e é-lhes

e considerar um atleta como o Cristiano Ronaldo com uma marca global, o
futebol tem um papel secundário no
que diz respeito aos seus rendimentos. Ele
é considerado o atleta mais rico do mundo.
Desde acordos no ramo do calçado a participações em negócios, o dinheiro nunca mais voltará a ser um problema para o
Cristiano.
O negócio do futebol é produzir equipas
vencedoras. A forma como estas equipas
são criadas num nível profissional baseia-se na capacidade financeira para poder

Manuel DaCosta

S

comprar, e não produzir, os melhores jogadores do mundo. É um mercado semelhante à negociação de ações e títulos vivenciada em Wall Street. Os jogadores são meras
fichas num tabuleiro de futebol guiados
pela caça ao dinheiro, onde a lealdade para
com a equipa ou o país estão em segundo
plano. Com mais de 4 biliões de pessoas que
acompanham futebol a algum nível, o Sr.
Ronaldo e as suas equipas de parasitas serão
capazes de superar todos os obstáculos nos
próximos anos.
Recentemente, tanto Portugal como o
Canadá qualificaram-se para o Campeonato do Mundo 2022 que terá lugar no Qatar
entre 21 de novembro e 18 de dezembro.
Estas datas foram escolhidas para acomodar o Qatar e o seu feudo com dinheiro
infinito, porque o que importa é a FIFA. O
seu historial de corrupção não tem fim. Não
se espera que nem Portugal, nem o Canadá vão muito longe neste campeonato. O
Canadá, que não se classificava há quase
tanto tempo quanto os Toronto Maple Leafs
não vencem a Stanley Cup, classificou-se
num grupo de equipas fracas que raramente passam da primeira etapa. Foi bom en-
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quanto durou. E Portugal, que é treinado
por um patriarca ultrapassado em ideias
e execução, não será bem-sucedido, mas
encontrará desculpas suficientes para a sua
derrota. No final, a justificação centra-se
nos jogadores habituais que se engasgam
com a pressão devido às suas atitudes individualistas. Ainda assim, o futebol não é só
desgraça e melancolia. Muitos dedicam as
suas vidas a treinar jovens neste jogo lindo.
Estes jogos, cuja inocência e habilidades
ensinadas a níveis académicos, em Toronto, como Sporting, o Gil Vicente e outros,
para muitos facultam um caminho que impactará o futuro dos jogadores para toda a
vida. Talvez se resuma a isso o verdadeiro
futebol, longe da violência das claques, da
discriminação dos tolos do futebol e da ganância dos agentes profissionais, dos proprietários e dos jogadores.
Mantenha tudo simples, afinal o jogo
limpo é o princípio a seguir.
Vá chutar uma bola de futebol.
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“Cada dólar gasto no
Mundial é apenas
menos um dólar
gasto noutro local”

D

e acordo com a lista da Forbes de
2021 dos clubes de futebol mais ricos do mundo, dois espanhóis e um
alemão lideram o ranking: Barcelona; Real
Madrid e Bayern de Munique. No ano passado o Barcelona estava avaliado em $4.76
mil milhões de dólares e gerou receitas na
ordem dos $792 milhões de dólares. O valor de mercado do Real Madrid era $4.75
mil milhões de dólares e o faturamento foi
parecido ao do clube catalão. Já o clube alemão, avaliado em $4.22 mil , gerou receitas
de $703 milhões.
Recentemente, por causa da invasão
russa à Ucrânia, o dono do Chelsea, Roman
Abramovich, tem andado na ordem do dia.
Os países que fazem parte da NATO anunciaram sanções contra o bilionário russo
que é dono do clube inglês que em 2021 estava no 7.º lugar do ranking dos clubes mais
ricos do mundo. De acordo com a Forbes,
no ano passado o Chelsea valia $3.2 mil milhões de dólares e faturou $520 milhões.
Para Moshe Lander, especialista em Economia do Desporto e palestrante da Concordia University, o interesse pelo futebol
cresceu devido a vários fatores e um deles
foi “a necessidade de oligarcas e petroestatos canalizarem/lavarem dinheiro através
de canais legítimos”. A Câmara Municipal
de Toronto aprovou quarta-feira (6) a candidatura da cidade para receber alguns dos
jogos do Campeonato do Mundo em 2026,
o que significa que se a cidade for selecionada a candidatura vai custar aos contribuintes $290 milhões. Toronto está a pedir
ao governo federal e ao governo provincial
que cubram dois terços deste montante ou
cerca de $177 milhões de dólares. Lander
alerta que este dinheiro dos contribuintes
vai acarretar mais custos do que benefícios.
“Cada dólar gasto no Mundial é apenas menos um dólar gasto noutro local”, alerta.
Certamente que o Euro 2004 está bem
presente na memória dos portugueses, até
daqueles que não são os maiores adeptos de
futebol. Passados 18 anos, apenas três dos 10
estádios que foram construídos para acolher
o evento foram pagos. Sete autarquias ainda
devem 55 milhões de euros e a maior dívida
é a da Câmara Municipal de Leiria que deve
20 milhões à banca. Segundo o autarca local, a dívida atrasou investimentos em áreas
como saúde, educação e ambiente. No ano
passado Portugal e Espanha apresentaram
formalmente uma candidatura conjunta à
realização do Euro 2030. Se for aprovada,
três ou quatro destes estádios portugueses
devem receber os jogos.

Milénio Stadium: O futebol já não é apenas
um desporto e tornou-se numa indústria
mundial muito grande que movimenta muito dinheiro. Como é que chegámos aqui?
Moshe Lander: O futebol sempre foi popular na Europa e América do Sul, mas a
sua verdadeira globalização coincidiu com
a criação da Premier League inglesa e o rebranding da Liga dos Campeões no início
dos anos 90. Estes eventos, juntamente com
a difusão da Internet, canais desportivos 24
horas por dia, a procura de programação ao
vivo, e a necessidade de oligarcas e petroestatos canalizarem/lavarem dinheiro através
de canais legítimos, criaram a convergência
perfeita para que o futebol descolasse.
MS: No Canadá o futebol não é o principal
desporto, mas nos últimos anos esta realidade está a mudar. Acha que o apuramento da
equipa nacional para o Campeonato do Mundo vai fazer com que a modalidade cresça?
ML: O futebol tem sido sempre popular na
América do Norte como desporto de participação, sobretudo para crianças pequenas.
O problema tem sido sempre a falta de uma
carreira viável para aqueles que sonhavam
em ser atletas profissionais. É certo que
apenas uma pequena percentagem se torna jogador profissional de hóquei, basebol,
basquetebol ou futebol, mas dado que os
norte-americanos nunca foram realmente
valorizados nas ligas de futebol europeias de
elite, as crianças abandonariam o desporto
quando chegassem à adolescência. A MLS
(Major League Soccer) levou algum tempo a
encontrar o seu lugar na América do Norte.
Quando era criança, lembro-me de poder
ver a Série A na televisão local no sudoes-

A crença comum é que o
acolhimento de jogos de
Mundial irá promover o
turismo, gerar atividade
económica e empregos
e ser um trunfo para a
economia local. Infelizmente, isto não é verdade.
Toronto é internacionalmente bem conhecida.
Moshe Lander
Especialista em Economia do Desporto

te de Ontário, mas passava muitas vezes à
tarde no fim de semana quando estávamos
com os amigos, por isso o futebol ficava para
trás. A MLS era sempre de menor qualidade e as estrelas internacionais que vinham
para a América do Norte já tinham passado
o seu prazo. A grande mudança veio com as
ligas europeias a assinarem acordos com redes norte-americanas para transmitir mais
jogos e criar conteúdos em torno das disputas, tais como espetáculos antes e depois e
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O futebol é um desporto com um apelo global esmagador e as estimativas
sugerem que existem mais de 240 milhões de jogadores registados em todo
o mundo. Com a chegada dos imigrantes europeus ao Canadá, pouco ou nada
apaixonados pelo hóquei e pelo basebol,
a modalidade foi crescendo e a indústria
foi aproveitando este filão. O recente
apuramento da seleção canadiana para
o Mundial de futebol de 2022 no Qatar
veio aumentar a popularidade do desporto e segundo um especialista ouvido
pelo Milénio Stadium é provável que o
investimento aumente no setor por causa desta qualificação.

para promover o futebol durante os principais desportos norte-americanos. À medida
que mais imigrantes chegavam à América
do Norte com menos apego/interesse pelo
basebol e pelo hóquei, esses dólares de entretenimento eram gastos à procura de futebol e de lugares para ver esses jogos. A
MLS embarcou nesta vaga de imigração e
comercializou-a para esses adeptos. Com o
Canadá a qualificar-se para o Campeonato
do Mundo, isto deveria ajudar a aumentar a
popularidade do desporto e criar mais participação dos jovens e a eventual colocação
de canadianos nas ligas de futebol de topo.
Os EUA estão cerca de 10 - 15 anos à nossa
frente nesta matéria, mas está-se a assistir à
ascensão de uma geração de estrelas do futebol americano a nível internacional (Christian Pullisic, por exemplo) que beneficiou
do sucesso moderado da equipa de futebol
dos EUA na viragem do século.
MS: O nível de qualidade do futebol jogado
no nosso país e a visibilidade que o desporto ganhou com o anúncio da presença no
Qatar abre o caminho para o interesse de
mais investidores?
ML: Sim, é pouco provável que a NHL (National Hockey League) se expanda num
futuro previsível e a NBA (National Basketball Association) e o MLB (Major League Baseball) vão ter cada uma mais duas
equipas na próxima década. Depois disso,
é pouco provável que se voltem a expandir também. A expansão da NFL (National
Football League) no Canadá é sempre um
tiro no escuro, para os canadianos ricos que
procuram um “brinquedo”. A MLS tem capacidade limitada para crescer muito mais
sem repensar completamente o seu funcionamento (por exemplo, se se deslocar para
uma estrutura mais europeia de promoção
e despromoção), pelo que os investidores
vão procurar associar-se à liga através de
publicidade ou talvez através da aquisição
das franquias MLS existentes em Toronto,
Montreal e Vancouver.
MS: A Câmara de Toronto aprovou esta semana a candidatura da cidade para receber
alguns dos jogos do Campeonato do Mundo
em 2026. Se a cidade for selecionada, acha
que o desporto pode crescer em Toronto e/
ou na província?
ML: Sim, Toronto é uma cidade extremamente diversificada e internacional, por
isso o futebol deve ser o desporto de eleição
para muitos. A capacidade de ver talento
de elite a jogar localmente, mesmo que seja
apenas em alguns jogos, deve elevar o seu
perfil. Até há pouco tempo, o maior impedimento do futebol era a crença de que o
futebol é um desporto de verão. É verdade,
nunca será um desporto de inverno, mas o
Mundial de Futebol de 2022 vai ser jogado

em novembro e os recentes jogos de qualificação foram em Edmonton e Columbus,
onde o frio glacial foi visto como uma vantagem estratégica para a equipa da casa. Se
os canadianos podem estar confortáveis
com a ideia de ver futebol no inverno, então o futebol pode tentar competir com os
nossos habituais desportos de Inverno.
MS: Acredita que este é bom investimento
do município e dos governos federal e provincial?
ML: Não. A crença comum é que o acolhimento de jogos de Mundial irá promover o
turismo, gerar atividade económica e empregos e ser um trunfo para a economia
local. Infelizmente, isto não é verdade. Toronto é internacionalmente bem conhecida. Se alguém fora do Canadá pode nomear
uma cidade aqui, é provável que seja Toronto, por isso o município em si tem pouco a ganhar com a realização destes jogos.
Mesmo que alguém tome consciência da
cidade, ainda é pouco provável que as pessoas baseiem as suas viagens futuras nisto.
(Quando foi a última vez que ouviu alguém
dizer que queria viajar para Melbourne porque acolheu os Jogos Olímpicos nos anos
50?) Mesmo que me possam convencer de
que as pessoas querem viajar para Toronto
devido à sua associação com o Mundial, a
cidade está sempre cheia de turistas durante o verão. Um turista que venha para
o Mundial vai deslocar-se para ver os Blue
Jays, o festival de jazz ou a CN Tower. Se os
torontonianos quiserem uma recordação
do Mundial significa menos dinheiro gasto
nos Leafs ou nos Raptors. Cada dólar gasto
no Mundial é apenas menos um dólar gasto
noutro local, por isso, mais uma vez, o efeito
líquido é muito menor. O problema é que o
custo é enorme. O Rogers Centre vai precisar de grandes obras, tal como as grandes infraestruturas municipais. A FIFA vai ditar o
que tem de ser feito e não vai cobrir nenhum
dos custos. À medida que o mundo muda,
as exigências também podem vir a mudar.
Quem teria imaginado a covid-19 quando o
Mundial de 2026 adjudicado? Esse dinheiro tem de sair dos bolsos dos contribuintes,
mas passaremos décadas a tentar recuperar
de dois anos de despesas com a covid-19,
pagamentos do CERB, subsídios salariais,
um sistema de saúde frágil, escassez de funcionários de saúde, etc. Os governos municipais e provinciais sabem-no, mas também
não querem ser os débeis partidários que se
recusam a gastar, pelo que deixam a decisão
para os contribuintes (o que é uma boa ideia
democrática), mas não informam os contribuintes sobre os verdadeiros custos (maiores do que aquilo que dizem) e benefícios
(muito menores do que aquilo que dizem).
Joana Leal/MS
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Campeonato do Mundo/2026

Toronto, Edmonton e
Vancouver na corrida
Toronto está a considerar gastar mais
de $290 milhões para acolher alguns
jogos do Campeonato do Mundo de
2026 quando o torneio chegar à América do Norte em 2026. O presidente da
Câmara da maior cidade do país acredita que o evento é capaz de colocar
307 milhões de dólares na economia
local. A proposta surge numa altura em que a febre do futebol está no
seu auge em Toronto. A equipa nacional masculina do Canadá qualificou-se recentemente para o Campeonato
do Mundo deste ano com uma vitória
emocionante sobre a Jamaica no BMO
Field. É a primeira vez desde 1986 que
o Canadá participará no torneio e várias das estrelas da equipa são da área
GTA. Esta semana procurámos saber
junto da ministra federal do Desporto
se Otava mantem o compromisso de
financiar parte deste tipo de eventos.

A

candidatura de Toronto segue-se
a uma proposta apresentada pelo
Canadá, México e EUA para receberem conjuntamente o torneio de 2026.
A proposta foi aceite em 2018 e se Toronto
for selecionada, pode acolher até cinco dos
10 jogos que espera que o Canadá venha a
acolher.
Os governos federal e provincial devem
cobrir dois terços do montante, ou cerca
de $177 milhões de dólares, um acordo semelhante ao de acolher os Jogos Pan-Americanos de 2015. A FIFA deve selecionar as
cidades que irão acolher o torneio em maio,

e em 16 cidades norte-americanas são esperados 80 jogos.
Mas Toronto não é a única cidade na corrida para ser uma das anfitriãs do Campeonato Mundial de 2026. Edmonton também
já revelou que está disposta a investir $110
milhões de dólares no torneio e prevê um
impacto económico de $750 milhões de
dólares na economia. Vancouver diz que
vai investir $5 milhões de dólares para acolher os jogos do Campeonato do Mundo de
futebol de 2026. Mais do triplo dos $1,5 milhões que gastou para acolher os jogos do
Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2015.
Montreal também tinha apresentado uma
proposta, mas a cidade de Quebec acabou
por desistir da corrida em julho de 2021. Na
terra onde o hóquei é rei, parece que o futebol começa agora a ganhar mais interesse e
isto pode ser uma vantagem para a hotelaria, restauração e e turismo em geral.
O Qatar vai receber o Mundial de futebol
de 2022 de 21 de novembro a 18 de dezembro. Apesar de pequeno o Qatar é um país
muito rico graças às suas reservas de petróleo e de gás natural que representam mais
de 50% do seu PIB. No Qatar residem cerca
de 2,8 milhões de habitantes e o país é um
dos poucos do mundo em que as pessoas
não pagam impostos. Segundo a Amnistia
Internacional o país regista várias violações
de direitos humanos e relatos de escravidão são comuns entre a mão de obra pouco
qualificada que vem sobretudo da Ásia e
África. Muitos dos estádios que vão receber
o Mundial de futebol deste ano foram cons-

truídos por estes trabalhadores. Num país
com pouca tradição de futebol e que nunca
se qualificou para o Mundial, foi com surpresa que a candidatura do Qatar venceu a
de países como EUA, Austrália, Coreia do
Sul e Japão.
No sorteio da fase de grupos que aconteceu na semana passada o Canadá ficou no
grupo F com a Bélgica; Croácia; Marrocos;
o Brasil no grupo G com Suíça; Sérvia e Camarões e Portugal no grupo H com Uruguai; Coreia do Sul e Gana.
Abaixo publicamos uma entrevista com
a ministra federal do Desporto, Pascale
St-Onge, que foi realizada antes de o orçamento federal ser apresentado na quinta-feira (7). A ministra disse que acreditava que a qualificação da equipa masculina
para o Campeonato Mundial de Futebol de
2022 no Qatar ia trazer mais jovens para a
atividade física, que tinha caído durante a
pandemia, sobretudo nas raparigas.
Sobre a candidatura de três cidades canadianas para receberem alguns dos jogos
do Mundial de Futebol de 2026, St-Onge
reiterou que o governo federal “apoia as
cidades no trabalho que estão a fazer” e
mantém o compromisso de financiar até
35% do custo total do evento.
No futuro uma das prioridades de Pascale St-Onge é eliminar a cultura tóxica
que existe no desporto canadiano. “Desde
a minha nomeação, mais de oito relatos de
abuso ou maus-tratos foram apresentados
por atletas ou grupos de atletas”, afirmou.
A nomeação da primeira Comissária canadiana para a Integridade do Desporto é

apenas a primeira medida de um conjunto
que o governo federal está a preparar para
ajudar a resolver este problema.
Milénio Stadium: O Canadá qualificou-se na semana passada para o Campeonato Mundial de Futebol de 2022 no Qatar.
Acredita que esta qualificação irá aumentar
o interesse por este desporto no país?
Pascale St-Onge: Sim, com certeza. O futebol é o desporto mais praticado e acessível no Canadá.
No entanto, nos últimos dois anos, muitos
jovens cessaram a atividade física como
resultado das diretrizes sanitárias relacionadas com a pandemia de Covid-19. O que
me preocupa é que as raparigas e mulheres
jovens já praticam a níveis mais baixos de
desporto do que rapazes e homens jovens.
Com a pandemia, esta diferença aumentou, uma em cada quatro raparigas não
está disposta a regressar ao desporto. Com
o sucesso da equipa feminina nos Jogos
Olímpicos e agora com a equipa masculina
a qualificar-se para o Campeonato Mundial
de Futebol de 2022 no Qatar, espero realmente que eventos como estes tragam os
jovens de volta à atividade física.
MS: Toronto quer ser coanfitrião do Campeonato do Mundo em 2026. Apesar do elevado preço do acolhimento, o pessoal da
cidade acredita que o torneio iria colocar
mais de 300 milhões de dólares de volta na
economia local. Se aprovado, qual é a percentagem destes custos que poderia ser coberta pelo governo federal?
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PSt-Onge: Sabemos que estão em curso esforços consideráveis para completar planos
e estimativas em todas as potenciais cidades anfitriãs canadianas. O nosso governo
apoia as cidades no trabalho que estão a
fazer para serem selecionadas como cidades-sede do Campeonato do Mundo. De
acordo com a política de acolhimento, a
contribuição do governo federal seria até
35 por cento do custo total do evento e até
50 por cento da contribuição total do setor
público. O Governo comprometeu-se até
$4,3 milhões de dólares para o Canada Soccer pelo seu apoio às cidades no desenvolvimento dos planos para o evento.

de oito relatos de abuso ou maus-tratos foram apresentados por atletas ou grupos de
atletas. Isto é uma crise e temos de a reconhecer como tal. Trata-se de um problema
colectivo que só pode ser resolvido por uma
solução coletiva. Foi e por isso reuni atletas e organizações desportivas. A conversa
vai continuar esta sexta-feira (8) com uma
mesa-redonda de atletas e vamos ter mais-

mconversas. O trabalho que tem sido feito
pelos meus antecessores, a comunidade
desportiva e pelos atletas é essencial. Quero continuar e ir mais longe. Acredito firmemente que a única forma de alcançar os
resultados necessários é trabalhar em conjunto e envolver os nossos atletas. Trata-se
de diálogo e de ação. Durante essa reunião,
estou confiante que alcançámos um novo

MS: Qual é a sua prioridade enquanto ministra do Desporto?
PSt-Onge: A minha prioridade como ministra do Desporto é a segurança dos nossos
atletas e o estabelecimento de um mecanismo independente.
MS: Ultimamente temos ouvido falar muito sobre a cultura tóxica nos desportos canadianos. Que medidas o governo vai tomar para ajudar a eliminar este problema?
PSt-Onge: Na passada quinta-feira (31),
encontrei-me com representantes de organizações de atletas e organizações desportivas que trabalham a nível nacional. Na reunião, o meu secretário parlamentar, Adam
van Koeverden, juntou-se a mim. Esta reunião foi para dar o tom e comprometer-me
a apresentar soluções eficazes e duradouras
relativamente a abusos e maus-tratos no
desporto. Desde a minha nomeação, mais Pascale St-Onge, Ministra Federal do Desporto. Créditos: DR.

canal 659
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marco e que estamos todos a empurrar para
os mesmos resultados. Este é uma momento chave. Em termos de ações tangíveis, a
Comissão de Atletas do COC pediu-me que
acelerasse a implementação do mecanismo independente que será fornecido pelo
SDRCC (Sport Dispute Resolution Centre of
Canada), e que o tornasse obrigatório para
todas as organizações desportivas nacionais que recebem financiamento federal.
É exatamente isso que pretendo fazer. Isto
será feito de uma forma que também funcione para as nossas organizações desportivas e durante um período de transição.
Ao avançarmos para o nosso objectivo comum de um sistema desportivo canadiano
livre de assédio, abuso, discriminação ou
maus-tratos, atingimos um passo crítico:
Sarah-Ève Pelletier, a primeira Comissária
canadiana para a Integridade do Desporto,
foi nomeada. Juntos, devemos construir
uma abordagem que funcione para e com
os atletas. A partir de 1 de abril, os atletas
a nível nacional têm acesso a mais serviços
oferecidos pelo Sport Dispute Resolution
Centre of Canada (SRDCC). As vítimas podem ligar para a linha de ajuda desportiva para acederem a estes serviços (www.
abuse-free-sport.ca). Mais serviços, e uma
imagem mais completa do mecanismo independente, estarão disponíveis nas próximas semanas.
Joana Leal/MS
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Soccer in Canada

“There’s still tremendous scope for growth”

Crédito: Mahnoor Shams

- Dr. Nick Burton

How does someone who studies and
scientifically researches sport see the
current situation of a sport which, in the
not too distant past, had an almost residual activity in Canada? What has been
the evolution and what has caused the
change in the state of affairs? To these
and other questions, we sought answers
from those in the know.

D

r. Nick Burton, from the Department of Sport Management at Brock
University with his insight shows us
that in fact, the growth of soccer in Canada has been very significant over the last
15 years and relies heavily on the success of
the national women’s program. The hope
is that the qualification of the men’s national team for the World Cup in Qatar will
help to further boost this sport on Canadian
soil. Regarding what many consider to be
the distortion of the essence of sport, when
soccer becomes a multi-million-dollar
market, Nick Burton argues that we need
to reconcile ourselves with the fact that
sport in general is now business, even if it
is often unethical and corrupt.
Milénio Stadium: As a person connected to
the soccer world, how have you seen the
evolution of this sport in Canada?
Dr. Nick Burton: Football in Canada has
progressed immensely in the past fifteen
years, on multiple fronts. Between the
growth of professional game since the arrival of Toronto FC, the incredible success
achieved by the national women’s program, and now the talent development

and training we’ve seen in recent years,
football has gone from being a popular
participation sport to a legitimate elite
development and commercialized sport.
There’s still a long way to go in growing the
sport, but the past fifteen years have been
immense in growing a football industry in
Canada, and in creating a pathway for success and development to sustain over the
long term.
MS: Do you think the fact that the national men’s team has qualified for the World
Cup in Qatar will help the popularity of
soccer in Canada where, as we know,
soccer is not the center of attention in the
sports world like it is in Europe?
NB: I hope so and do believe that this is
possible. We’ve seen significant growth
in the women’s game from the success
that the national team has achieved, and
the leadership and star power that out
women’s team have provided to young
players. The men’s program now has a
chance to do the same on the biggest stage
in world football, and with some of the
most engaging young players in the world.
The challenge for the game, in my view, is
how to expand upon and capitalize on any
popularity that comes of the World Cup:
our biggest stars play in Europe, so will
we see more Bundesliga or Ligue 1 coverage in Canada, for example? Will young
players see a pathway to develop and
reach the level of this current team, and if
so, will they receive the training and developmental opportunities to realize those
dreams? Will corporate Canada invest in
the game at different levels to help fund
this growth? This is arguably Canada’s
biggest opportunity to grow the game and
to capitalize on the fan attention and interest, but how we do so is another matter
entirely.
MS: Despite everything, according to data
from Canada Soccer, the active practitioners of this sport in Canada are around
1 million, spread over 1200 clubs. Do you
think that this sport and the people who
dedicate themselves to it, whether players, technical staff or sport managers, are
being properly supported and promoted
by the official entities?

Dr. Nick Burton,, Department of Sport Management at
Brock University. Photo: DR.

NB: I’m not the best person to answer this,
but from the outside looking in, I would

suggest that there is always scope for
improvement and the game is constantly
evolving. Providing additional and improved resources to coaching at all levels,
elite talent identification and recruitment,
infrastructure investment – these are all
areas that we can always look to grow and
support.
MS: In your opinion, how much room for
growth does professional soccer have in
Canada?
NB: There’s still tremendous scope for
growth – the MLS clubs, and the CPL, have
provided a great foundation upon which to
build. But we are still lacking any obvious
progress in growing women’s football at
the professional level, and the professional game for both men and women would
benefit considerably from greater broadcast coverage and corporate support and
investment. Professional soccer will also
grow as we develop greater talent and
grow the academy system to provide pathways to elite young players.

and the sport working together. But there’s
no separating them, sport is big business.
The challenge is when profit maximization
takes precedence over fan interests or supporter needs, or when players are secondary to commercial interests. That will be
always be a concern in football, where the
sociocultural roots of clubs and the universal love of the game across all demographics and socioeconomic classes mean that
seeing football as business is antithetical.
And because of football’s enormous popularity and supporters’ incredible passion
and connection to the game, their clubs,
their countries, there’s unfortunately
opportunity for business (and personal)
interests to take advantage of and corrupt
our game.
MS: Do you think it is justifiable that the
players’ transfer market works with numbers in the millions? Can the fact that there
are several intervening parties in this business (players, agents, sport managers...)
help explain this situation?

NB: The transfer market is both incredibly
MS: What relevance should be given to
complex in how player valuations are arsoccer training schools in Canada?
rived at and divided, but also very simple
NB: Again, I suspect I’m not the best person in that transfers work as a “free” market,
to answer this. I do think it interesting that whereby players are valued based on how
a number of the men’s national team pro- much they are worth to the selling club
gressed through the Sigma FC academy, (whether that means how much they inand I don’t think it is any accident that the vested in the player’s development, or how
men’s national team has improved as much much they contribute to the club’s success,
as it has in recent years as investment in or the cost to replace them, their commeryouth talent identification and training has cial value to sponsors, broadcasters, revimproved. The academy system is different enues, etc), and how much they are worth
to how Canadian sport typically approach- to the buying club (in terms of what they
es youth development and sport in teams will bring to the new club on and off the
sports especially, but the models across pitch). Agents’ fees and the lack of regulaEurope and South America show how im- tion in football transfers is certainly a sigportant they can be in promoting top-tier nificant concern, as is third-party ownership, and these both help explain in some
athletes and developing those skills.
circumstances the extraordinary costs
MS: We know that globally, soccer is a
we see for some transfers. But ultimately
multi-million-dollar sport. Maybe because
given the amount of money a player can be
of that it is also one of the sports where
worth in terms of increased revenues from
corruption flourishes. In your professional
broadcasting, prize winnings, sponsorlife have you ever come across any situaship, as well as non-economic gains such
tions of this nature?
as evolving a team’s style of play, growing
NB: It’s not a case of business superseding goodwill, leadership on and off the pitch,
the sport, but rather understanding and etc – those prices will only continue to rise
reconciling with the fact that sport is busi- as money in the game at the highest levels
ness. When managed appropriately, with increases.
players and fans in mind first and foreCatarina Balça/MS
most, it is possible to see both the business
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The art of scouting
It has always been that way... one day
someone realizes the innate abilities of a
young soccer player. The speed, with the
ball always at his feet, the accurate aim,
the strength that drives the shots and,
above all, the will to be better. Always
better. It was like that when someone
noticed the genius of the little Cristiano
Ronaldo and made him fly from Madeira
to the Sporting Academy in Portugal, or
when someone discovered the incredible and very young Eusébio in Mozambique and it would have been like that
with the peerless Pelé, Messi, Maradona,
Figo and so many others.

Antonello Inverso, Soccer Specialist and Certified Scout.
Photo: DR.

T

his art of understanding that in those
feet, body and mind there is a diamond to polish is now a way of life for
many around the world. Scouts are, in fact,
fundamental elements in the development
of this sport that feeds so many passions.
They guarantee the future and mastery of
soccer. They have the so-called eye of a
lynx and can see farther. When the average person can only see a kid with a knack
for soccer, they can see the star that could
shine, if properly guided.
Antonello Inverso is a Soccer Specialist
and Certified Scout. He works from Canada to the world and has an insider’s view
of the evolution and what this sport is today in the country of hockey, basketball
and baseball... Antonello also explains to
us what his profession is about, what demands are placed on him to perform it and

he also draws an optimistic picture of the lately a lot has changed. Canadian soccer has grown a lot and many players are
future of soccer in Canada.
showing their skills worldwide. It’s not a
Milénio Stadium: Is finding new soccer talcoincidence that finally after more than
ent in Canada a harder task than in other
30 years Canada made the World Cup.
countries where the sport has more fans
Soccer is a growing process and Canada
and players?
is on the proper path but at the same time
Antonello Inverso: Finding talent in Can- they need to be very vigilant because socada is more challenging for sure. The rea- cer changes very fast.
son for me it’s very simple and it’s due to
Clubs and coaches need to be ready for
the different mentality and culture when
chances and adjustments in order to keep
it comes to soccer. Canadian soccer has
the peace and don’t make the gap bigger.
many skilled and promising players, but
This is something that has to start from inthey also need proper infrastructures and
side and from the Canadian government.
specific coaching methodology. Soccer is
They need to invest in soccer and infrasimple and is for everyone but at the same
structures to help financing and building a
time it has to be done by pros with a comcompetitive system.
petitive soccer background.
MS: In your opinion, what is the growth
MS: What kind of work do the scouts do
margin for professional soccer in Canada?
exactly?
AI: The growth margin in Canada is huge.
AI: Scouting is very important and challenFor this reason, Canada soccer has a very
ging. Of course, it’s not a proper science as
important task to accomplish. I do believe
it’s very subjective when it comes to sethat if players will have functional/pros
lecting players. Each scout determines his
infrastructures and proper coaching methselection due to his way of thinking and
odology they could represent the future
seeing soccer. There are common aspects
and shorten the gap with Europe.
that have to be applied to every player,
The reason for my consideration is due
such as technical skills and mentality.
to the huge quantity/number of players
Basically, scouting means you have to
that you can find in Canada with different
watch a lot of players performing a lot of
backgrounds. It’s a great mix of physical
times, follow them and select the best ones.
and cultural skills set.
After that from the best ones you can keep
narrowing down until you find “the one”. MS: What relevance should be given to
soccer training schools in Canada?
Nowadays, scouting means watching
a lot of videos and clips as well as it’s al- AI: Soccer training schools are crucial.
most impossible to go and watch players They represent the first step, which is the
performing live, especially when they’re most important one. I always say this “if
you want to learn you have to study and
young.
you need to have a great teacher, well socOf course it’s different when you’re lucky
cer is the same. To be a great player you
enough to find a player with great skills
need great teachers/coaches”.
right the way. Those players are usually
There is also another important aspect in
identified as “born to play”.
order to make this happen and it’s a culMS: Do scouts have to be recognized by
tural one. People need to understand that
any regulatory organization?
soccer is a pro game and not just recreaAI: If you’re a proper scout you need to tional. The perception has to change and
be certified and/or register to your local/ they need to accept it. Everyone can talk
national soccer organization. It’s also true and appreciate soccer but when it comes to
that there are many scouts worldwide that clubs and schools only pros can tell players
operate helping clubs just because they what to do and how, otherwise players get
confused.
know the game.
MS: Who looks for scouting in Canada the “Players pay to be trained and not to play.
You play if you deserve it”. This is how it
most? The big international clubs?
works in Europe and this is good to create
AI: At the beginning Canada wasn’t a
a competitive environment that makes you
country with a significant consideration
go over and beyond your limits. A fair chalin the soccer world. But I’ve to say that

lenge in life is always a sign of improvement.
MS: We know that globally, soccer is a
multi-million-dollar sport. Maybe because
of that it is also one of the sports where
corruption flourishes. In your professional
life have you ever come across any situations of this nature?
AI: We say where you see money you see
corruption. Unfortunately, this is something that we need to live with but not just
in soccer. It’s a cultural issue. Corruption
is not only money related, but it can be
shown in many different ways, such as decisions and power.
Of course in my career I have came across
with it and this is not nice but mostly it
doesn’t help players and the system. I’m
positive and confident though and I always believe that the game will win at the
end. Soccer is for people and soccer is the
people.
MS: Does the work and the respective financial income of a scouting job end when
you recommend someone who can become a good soccer player?
AI: Usually the job of a scout ends when he
finds and/or recommends a player. In my
personal experience, I like to go a bit further than that and be like an agent. To me
it’s not just a transaction but it’s more personal, especially when I see the potential.
There are two typologies of being a scout:
In the first one, a scout works for a club
and he gets paid by them for his job. He can
be paid monthly with a fixed salary or on
a commission base structure; The second
one, known as “independent scout”,
where you work on your own and you offer/suggest players to several clubs. In this
scenario most of the time you get paid on
commissions, but sometimes clubs can
recognize you and give something, especially if you work with them a lot and/or
they represent your first choices.
To conclude, scouting is a challenging job
and its as crucial as good coaching methodology for the growth of the entire system. Players are out there waiting for us,
so it’s up to us to scout them and give them
the tools to succeed.
Catarina Balça/MS
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Que vença o melhor

Ficou conhecido por “Robocop” - a alcunha nasceu, segundo conta, num treino.
Depois de surgir em campo com um joelho ligado, um jornalista, que assistia à
sessão, chamou-lhe Robocop e a coisa
pegou.

M

as ao contrário desta personagem, Fernando Aguiar não luta
contra o crime em Detroit. Muito menos teve a sua memória apagada - o
ex-futebolista canadiano de ascendência
portuguesa, que passou por clubes como
Toronto Blizzard, Beira-Mar, Leiria, Marítimo e Benfica, e que nos dias de hoje é
treinador adjunto do Montalegre, da Liga
3, guarda inúmeras lembranças dos tempos
em que esteve no ativo enquanto jogador e
falou-nos sobre elas nesta edição do jornal
Milénio Stadium. Mais que isso, deu-nos
também a sua perspetiva acerca da im-

Fernando Aguiar, treinador adjunto do Montalegre. Créditos: DR.

portância do futebol atual. Ainda que tenha nascido em Chaves, Fernando Aguiar
emigrou para o Canadá aos 2 anos, tendo
inclusive representado a seleção canadiana
em 13 ocasiões. Com uma carreira de atleta
de 16 anos, que terminou por conta de uma
lesão no joelho, Aguiar ficou conhecido
também pela garra com que entrava sempre em campo e pela sua forma dura e mais
agressiva de jogar, qual “Robocop”, para
travar as “forças inimigas”.
Desde a altura em que “pendurou as
chuteiras” até ao presente, o futebol com
certeza não se tornou no desporto-rei no
Canadá, mas a histórica qualificação da seleção canadiana para o Mundial 2022 - que
marca presença na competição apenas pela
segunda vez, depois da participação na
edição de 1986, no México, onde perdeu os
três jogos da fase de grupos frente à França
(0-1), Hungria (0-2) e União Soviética (02), acabando no 24.º e último lugar -, pode
ter vindo “agitar as águas”. Tanto que até
já foi divulgado o interesse do país organizar, em conjunto com os Estados Unidos e
México, a edição de 2026 - algo que poderá
custar, no total, mais de 290 milhões de dólares, criar 3.300 novos empregos. Dos cerca de 174.000 visitantes esperados resultariam ainda mais de 3,5 milhões de dólares
em receitas fiscais e uma recuperação económica em setores que foram duramente
atingidos pela pandemia, como o turismo,
a hotelaria e o entretenimento.
Mas voltando à qualificação da seleção canadiana: por trás desta conquista estão dois
jogadores luso-canadianos, Steven Vitória e
Stephen Eustáquio - jogadores do Moreirense e do F.C. Porto, respetivamente. Eustáquio, em particular, para além de ser um dos
protagonistas da seleção de John Herdman,
tem vindo a afirmar-se no futebol português

e, na opinião de Fernando Aguiar, está na
“equipa certa para dar o salto”.
E na hora de decidir entre Portugal e Canadá? Bem, parece que Fernando tem o coração dividido… e faz “jogo duplo”!

MS: O Fernando chegou a representar a seleção canadiana - que recordações guarda
dessa altura?

FA: Foram boas mas como toda gente sabe
as condições não eram as melhores. O CaMilénio Stadium: Trinta e seis anos depois nadá evoluiu muito no desporto e isso ajuda
a seleção canadiana conseguiu qualificar- a ter mais sucesso, mas foi um enorme pra-se para um Mundial de futebol - foi, na zer representar a seleção.
realidade, a segunda vez na história que tal
MS: Nos últimos dias têm surgido notícias
aconteceu. Como é que o Fernando sentiu
que dão conta do interesse do Canadá em
este feito?
ser co-anfitrião do Mundial2026 - que vanFernando Aguiar: Sim, foi um feito enorme tagens e desvantagens é que, caso tal venha
e espero que a seleção consiga manter este efetivamente a acontecer, esta iniciativa
nível para futuras gerações, algo que me pode ter para o país? Diz-se que este é um
desejo que pode custar pelo menos 90 mideixará feliz.
lhões aos contribuintes…
MS: Ao contrário de Portugal, o futebol
não é a modalidade que mais fãs mobiliza FA: Nunca fui a favor disso porque realmenem solo canadiano. Mas será que este apu- te trata-se de dinheiro dos contribuintes e
ramento histórico reacendeu uma paixão depois se as instalações não são aproveipor este desporto que andava adormecida? tadas então aí é que é dinheiro mal gasto…
Isto tem que ser sempre tratado como um
FA: Creio que será sempre difícil ser uma
negócio para apresentar um produto final
modalidade popular no Canadá (até acho
bom e lucrar no presente e futuro.
que já é popular mas não tanto como se espera). Isto é uma coisa cultural que a Euro- MS: O que espera das seleções do Canapa e a América do Sul já têm bem definida. dá e de Portugal neste Mundial? Poderão
chegar longe ou até, quem sabe, ganhar a
MS: Entre os heróis da equipa comandada
competição?
por John Herdman estão os luso-canadianos Steven Vitoria e Stephen Eustáquio. FA: Vai ser difícil para ambas mas creio que
Eustáquio tem, inclusivamente, somado Portugal terá sempre mais vantagem… Será
diversos elogios na imprensa nacional e in- sempre uma boa experiência para o Canaternacional, e mais recentemente foi con- dá, para aproveitar e corrigir alguns erros
siderado o melhor jogador do Canadá na no futuro.
derrota frente ao Panamá. Estará aqui uma
MS: E agora a derradeira pergunta… por
grande promessa não só em contexto de
quem vai torcer neste Mundial?
seleção como também do futebol mundial?
FA: Fico sempre a torcer por Portugal e CaFA: Mérito para os dois, e sim, acho que o
nadá, e se jogarem entre eles, que ganhe o
Stephen Eustáquio está na equipa certa para
melhor!
mais tarde dar o salto - mas também se manInês Barbosa/MS
tiver o mesmo nível já é um grande feito.
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Academia de Toronto vive o sonho de perto
rar”. Martim Gomes, um dos jogadores que
teve a oportunidade de viver esta experiência, não podia ter ficado mais satisfeito.
“É brutal estar aqui, os relvados são uma
maravilha e os treinadores são todos muito
bons. Estou a adorar, quase não tenho palavras para descrever. Sou sportinguista, as
paredes do meu quarto estão cheias de coisas do clube e vejo todos os jogos”, revelou,
antes de escolher Pedro Porro como a sua
referência: “É um grande jogador”.
DOIS EXEMPLOS A SEGUIR
Além das sessões diárias de
trabalho, este estágio incluiu
também visitas ao Estádio José
Alvalade e ao Museu Sporting,
bem como dois momentos especiais focados na troca de
experiências. O primeiro
contou com a presença
de Chandra Davidson,
avançada da equipa
principal feminina de
futebol que deixou o
Canadá, o seu país
natal, para rumar
a Portugal, e o segundo com Lucas
Dias, jogador da
formação
que
também passou
pela Academia
Sporting de Toronto.
“É fantástico o que estão
a fazer. O facto de virem aqui
numa idade tão jovem
e de poderem passar
uma semana a treinar e
a sentir este ambiente
vai motivá-los, pois é uma
experiência incrível. Poder
falar com eles e partilhar
a minha experiência foi
muito bom, espero tê-los
ajudado”, começou por
dizer Chandra Davidson, lembrando
depois que teve de
fazer “muitos sacrifícios” até chegar
onde está. “É muito
difícil estar longe da
família, mas se queres

jogar futebol e ter uma carreira tens de dar
tudo, e para isso tens de ser forte emocionalmente”.

Já Lucas Dias, que admite ser uma “referência” para estes jovens devido ao seu percurso,
mostrou-se feliz por este reencontro. “É muito
bom voltar a estar com todas estas pessoas. São
as minhas origens, comecei a jogar em Toronto
e ainda hoje tenho lá amigos. É muito bom poder transmitir as minhas experiências aos mais
novos para ajudá-los a concretizarem os seus
sonhos”, referiu, antes de recordar o momento em que aterrou em Portugal. “Foi
muito difícil vir com 11 anos, mas quando
o Sporting CP me deu essa oportunidade
não pensei duas vezes. Devo ao Sporting
CP o homem que sou hoje e a mentalidade vencedora que me caracteriza.”

Pedro Ferreira

ACADEMIA DE
TORONTO FOI
PIONEIRA
Inaugurada em 2010, há 12
anos, a Academia Sporting
de Toronto destaca-se por
ter sido a primeira escola internacional do emblema Leonino - existem já mais de dez
Academias espalhadas por
cinco continentes -, contando
hoje com mais de 220 atletas
inscritos.

Créditos: João Pedro Morais
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Academia Sporting de Toronto, sediada no Canadá, deslocou-se até
Portugal para um estágio de uma
semana em Alcochete, trazendo consigo
cerca de 40 atletas que ficaram instalados
no quartel-general do futebol Leonino e
puderam trabalhar às ordens de técnicos
do Sporting CP.
Nos últimos anos, esta visita tinha vindo
a tornar-se um hábito, que acabou por ficar
suspenso devido às limitações provocadas
pela pandemia de Covid-19. Agora, com
a diminuição das restrições, voltou a ser
possível trazer estes jovens do continente
americano até ao local que marcou o início
de algumas das carreiras mais importantes
do futebol mundial. “A última vez que estivemos cá foi já em 2018, e desde aí temos

estado sempre à espera de poder regressar.
Era para ter acontecido em 2020, mas infelizmente a pandemia não permitiu. Trazer estes miúdos à Academia é fantástico,
eles estão a adorar a experiência de estar
tão perto de todos estes jogadores, de ver
como eles vivem e trabalham e de treinar
no mesmo relvado e com os treinadores
deles. É inacreditável”, começou por afirmar em declarações à Sporting TV Samuel
Gyeke-Amoako, coordenador técnico da
Academia Sporting de Toronto.
“Para estes miúdos, o Sporting CP é um
mundo diferente. Poder estar no mesmo
sítio em que o Cristiano Ronaldo e outros
grandes jogadores cresceram é algo muito
importante para eles. Assim que entraram
na Academia, os olhos deles arregalaram-se, nem parecia que isto estava mesmo a
acontecer. É uma realidade completamente diferente da que estamos habituados em
Toronto. Eles vão guardar esta experiência
para sempre, isso já ninguém lhes pode ti-

Créditos: João Pedro Morais

Jovens promessas aproveitaram estágio
de uma semana em Alcochete para ficar
a conhecer os locais mais emblemáticos
do universo leonino.

“Estamos a evoluir de ano para
ano graças ao trabalho de pessoas
sérias e dos Sportinguistas que colaboram connosco. Além disso, temos
um Estádio, algo que mais nenhuma
Academia do Clube tem, que está
muito bem tratado e tem um bom
relvado. Há uma grande comunidade
Sportinguista em Toronto, é o Sporting CP quem manda na cidade. O
facto de o Clube ter sido Campeão Nacional na temporada passada também
contribuiu para esta progressão porque criou mais interesse nos miúdos’:
considerou o presidente da instituição
Carlos Ferreira.
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Tragam-nos
uma prenda!

Augusto Bandeira
Opinião

Uma bola que consegue movimentar
milhões, será assim tão importante nas
nossas vidas?

T

rinta e seis depois o Canadá regressa
ao Mundial de Futebol, com um toque
português.
O futebol é uma coisa que todos ou quase todos gostam. Em mim entrou naturalmente, nos tempos de escola, na primária,
organizavam-se jogos de futebol que, na
altura, se jogava descalço para não estragar
os sapatos. Havia alguns que tinham a sorte
de poder jogar com sapatos ou sapatilhas,
eu por alma da sorte tirava-os para não os
estragar, mas… que felicidade havia quando se tirava um pouco para jogar futebol.
Foi assim que fiquei um pouco adepto do

desporto-rei, o futebol. Como na altura as
equipas com muito sucesso, (como ainda
hoje), eram o Sporting e outras mais abaixo, eu jogava sempre na equipa do Sporting. Isto porque se dava um nome a cada
equipa… como na altura era e é o melhor,
a minha era sempre o Sporting. Assim fiquei adepto, também porque ganhávamos
sempre.
O desporto-rei sempre teve uma enorme importância em todos os aspetos. Entre
muitas coisas tem importância na saúde física, mas o futebol também ensina valores
na união e aprende-se a saber perder e dar
valor aos que ganham. A juventude aprende a ser unida quando joga e se apercebe
que a vitória está próxima, aprende-se a
ser disciplinado, a ser persistente. Num
jogo não existe um adversário, existe um
grupo que só termina quando a vitoria aparece, depois vêm as amizades que se criam
e a simplicidade de muitos que ensina a ser
companheiro do próximo. Isto era a importância do futebol, muito mais que a própria
conta bancária, mais importante no fim de
tudo era que muitos dos atletas ficavam a
saber que uma derrota não era eterna, era
simplesmente uma oportunidade que estava ali ao virar da esquina.

Hoje as coisas tocam em instrumentos
muito diferentes, os futebolistas vão para
o desporto-rei com uma vocação – dinheiro. Não há amor como no passado, hoje o
amor ao clube é pelo que assina o cheque
maior. Infelizmente chegou a isto e mesmo
nas seleções acontece, ou há prémios valiosos ou o empenho dos jogadores é pouco. Mas com prémios ou sem prémios, 36
anos depois vamos ver a seleção canadiana no mundial do Qatar, depois do triunfo
sobre a Jamaica com um toque português,
sim português, porque Stephen Eustáquio
esteve em destaque ao fazer parte do primeiro golo, com a assistência. Desde 1986
que o Canadá não conseguia esta maravilha e, pela primeira vez, vai disputar dois
Mundiais consecutivos, uma vez que já tem
a presença assegurada no Mundial 2026,
por ser um dos países organizadores. Parabéns à seleção canadiana, que vai encontrar na fase de grupos a Bélgica, Marrocos e
a Croácia. Na minha opinião, vai disputar
o segundo lugar no grupo com a Croácia e
assim passará para a fase seguinte.
Sem esquecer a melhor do mundo, a seleção de Portugal que até nos fez sofrer,
sem haver necessidade de passarem o que
passaram. Temos que admitir que todos le-

varam um susto, mas felizmente desta vez
só era de esperar o final que nos deram, que
foi marcar presença no Qatar. Houve alturas em que muitos de nós pensávamos que
o passaporte não ia ser carimbado, mas os
jovens souberam dar a volta. Que ninguém
julgue que vai ser uma tarefa fácil a fase de
grupos, vão jogar com equipas que já os fizeram suar e sofrer muito, e temos uma que
é treinada por um português, Paulo Bento.
O treinador da seleção portuguesa pode começar a estudar a lição para não acontecer
o que muitas vezes acontece, porque pela
frente tem: Gana, Uruguai e a Coreia do
Sul. Parecem equipas fáceis, mas hoje todas
as que chegaram até aqui são consideradas
equipas de sucesso e que muito lutaram
para lá estar. Merecem todas muito respeito e nada de facilitismo e julgarem que são
melhores. Esperemos que os nossos craques nos tragam uma prenda, que é serem
campeões. Têm as mesmas hipóteses que
qualquer seleção que lá vai estar, há que ser
persistente e ter confiança.
Para terminar, sugiro a todos que pratiquem desporto e sejam amigos dos vossos
amigos, façam coisas com gosto e acreditem que amanhã vão ganhar.
Bom fim de semana.

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

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores
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Vítor M. Silva
Opinião

Num momento em que, em Portugal, se
fala mais de futurologia com o horizonte político (2024) do primeiro-ministro
António Costa, do que de programas
e ideias orçamentais que conduzam o
país numa correta direção e criem mais
oportunidades para os portugueses (e,
pasme-se, estas especulações são patrocinadas pelo detentor do mais alto
cargo político em Portugal, o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa), eu prefiro falar sobre as ideias para
uma nova governação. Uma daquelas
que destaco é a da valorização que o
desporto tem.

N

este novo executivo governamental,
a Secretaria de Estado do Desporto sai do Ministério da Educação e
passa para o Ministério dos Assuntos Parlamentares, que ficará a cargo de Ana Catarina Mendes, a qual será igualmente ministra-adjunta do primeiro-ministro António
Costa. Assim, o Desporto ficará mais próximo do próprio António Costa o que deverá
merecer elogios e reconhecimento, ficando
com um maior peso político e uma maior
autonomia relativamente ao passado recente. Esta não é uma ideia pioneira pois o
grande visionário político, José Sócrates, já
o tinha feito no seu executivo.

Claro que temos que esperar pela análise
ao Orçamento de Estado, porque não basta
estar próximo, deve-se dotar esta Secretaria
de Estado com a matéria orçamental necessária para se projetar como importante. O
desporto não é só futebol, mas este tem uma
importância no pulsar do dia a dia de portugueses e não só. Veja-se a importância que
o apuramento de Canadá e Portugal, para a
fase final do Campeonato do Mundo, teve.
Curioso que Canadá e Portugal tencionam
organizar esta mesma fase final em 2026 e
2030 respetivamente. Não são candidaturas
isoladas - a de Portugal é com a Espanha e
a do Canadá com Estados Unidos da América e México. Estas competições não trazem
só prestígio, mas também elevam a economia. E tanto se precisa que isso aconteça nos
tempos conturbados que vivemos.
O desporto cada vez mais, por maioria de
razão, deve ser interpretado pelos políticos
como um importante motor de inovação e de
crescimento económico. Tendo assim uma
importância crescente em vários setores da
economia. Ao despertar paixões, os vários
tipos de desporto atraem recursos financeiros de elevada monta dando um desenvolvimento local nas cidades que acolhem e potencializam o fenómeno desportivo.
O desporto representa 2% do PIB da União
Europeia e 4% de emprego. Numa primeira
vista pode não parecer muito, mas todos sabemos que o voluntariado tem uma grande
importância neste setor. Encorajo seriamente os políticos a criar um programa ocupacional assumindo uma verdadeira política
desportiva nas escolas, desde o primeiro ano.

Os municípios devem também, digo
mesmo obrigatoriamente, criar modelos
de fomento e promoção local ou regional
criando e alicerçando capacidade de prática desportiva. Claro está que o desporto
de alto rendimento e o espetáculo que este
gera é um grande motor de desenvolvimento, mas não basta.
Tem de existir criatividade de governação
e o desporto parece-me a solução que está
ali ao lado, não só para criar riqueza, mas
também para elevar os índices de saúde.
Numa altura em que a preocupação do
mundo é a saúde e o dinheiro, aqui está
algo onde se podem ganhar as duas coisas.
Por isso, cada vez mais admiro António
Costa - pela sua governação astuta e inteligente que vai conduzir Portugal a grandes
feitos.
O papel das políticas públicas tem que
passar por entender a importância da saúde, educação, bem-estar e economia do
desporto. É de capital significado termos o
conhecimento e realizarmos que o desporto também é economia.
Em jeito de festejo pelo apuramento
para os playoffs da NBA dos nossos
Toronto Raptors (e a importância que tem para a economia da
cidade) deixo uma frase de um
ídolo que tive na adolescência o basquetebolista Michael Jordan: “Com talento ganhamos
partidas; com trabalho em
equipa e inteligência ganhamos campeonatos”.

MULTAS DE CONDUÇÃO

Excesso de velocidade, telemóvel, sinal de stop,
condução descuidada, stunt driving.

ASSUNTOS CRIMINAIS

Roubo, assaultos, violência doméstica,
condução sob o efeito de álcool ou drogas.

WSIB

Acidentes de trabalho.

Carla S. Rodrigues, B.A.
Licensed Paralegal, Notary Public

SENHORIOS E INQUILINOS
TRIBUNAL PARA PEQUENOS LITÍGIOS

Obtenha resultados proﬁssionais a preços acessíveis .
Mais de 15 anos de experiência em lei canadiana. Consulta gratuita.
416-551-6664

541 Rogers Road, Toronto

omnilegal.ca@gmail.com
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O desporto também
é economia
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Play ball!
millions. It is normal to question this tendency. Hundreds of millions for a person
to join a team, to play a game, right? But
it goes way beyond that. It’s also, for instance, how many Jerseys the fans will
buy. Back in 2018, Ronaldo signed for Italian team, Juventus, for a then astronomical
100 million euros. Consequently, 60 million euros of number 7 Ronaldo Juventus
jerseys were sold, 24 hours after the merchandise was released. It was estimated
that the team made 6 to 9 million in those
24h alone. In Europe, a team can make millions for a victory in a Champions League
qualifier. In the press, a team’s win, or
loss, in a European competition, does not
only mean points won or not, it’s the millions won or not. Money is always part of
the picture. Powerful teams, (the ones that
have the most money and thus the most
expensive players), count on this money
to alleviate the tremendous debt loads they
carry. Top tier players get paid big bucks
so they can help generate big bucks for
the team. Without the cash, it’s either sell
the big money players, or find a billionaire
willing to buy the team. Of course, having
big money players doesn’t always translate
into winning championships and that’s
not an option for the top teams, so now
they’re trying to create a so-called Super
League, which would see only top teams
facing each other whether they qualified,
or not. It hasn’t gone down well amongst
their peers and even fans, but, money
talks. We’ll see. Fans don’t seem to mind
Not cool, is how money, or the hunt there- how their team wins, as long as they do. I
of, has molded sports in the last few dec- always question the moral issue of money
ades. Extremism has hit salaries in dra- in soccer. Last season our top 3 Portumatic fashion. Soccer players, for example, guese teams had a combined salary budget
are signing contracts worth hundreds of of 220 million euros, the other 15 teams in

Hard to believe it’s been four years since
the last world cup of soccer and yet, here
we are, with Canada making the grade,
36 years after the team’s first ever appearance, back in ‘86, in Mexico, where
Portugal was also present, 20 years following its first world cup birth in England
in 1966. Portugal put on a dismal performance, tainted by salary disputes with
their federation; three games played,
one win and two losses. Canada didn’t
win any of its group stage games, no one
expected them to, but I’m sure it was a
party anyway. For Canada, a world cup
birth is a great unifier. The country has
millions of soccer fans that have been
accustomed to rooting for their motherlands, but now there’s an opportunity to
back the nation that they actually call
home, in unison. For Portugal, qualifying
involved the usual nail-biters. They’ve
never really made it easy for themselves,
or the rest of us. We seem to play our
best when our backs are up against the
wall. We struggle with supposed weaker
teams, forcing more do-or-die situations
than should be necessary. Portugal has
some of the best players in the world,
key figures on some of the best teams in
Europe, but, as a group, we don’t seem
to be comfortable in the spotlight; kind
of like our culture in general. Anyway,
who cares, both teams are in, which is
the important thing. Anything can happen and that’s what makes sport so cool.

the first division had
a combined salary
budget of less than
100. The disparity
is obvious, both on
paper and on the
field. It’s a given
that one of the top
three will always
win the league,
with the rest vying
for fourth and fifth
place, which gives
them a chance to
make a few bucks in
European competition.
What gets me is that no
one cares. The vast majority of fans back one of the
top teams and all hell breaks
loose when any of them lose,
because they’re always expected to
win. I don’t understand how it came to
this, but competition doesn’t seem to be
valued any longer. Here, teams don’t even
value who comes to their games, as long
as the tickets are sold. I’ve heard many
say that they would never go to a big team
game with family, because of possible violence, or just the tense atmosphere created by the groups of superfans, or hooligans, here called “claques”. They consist
of large groups of mostly men that follow
their team all over the country in shows of
support. Problem is that they are unruly,
even violent. In Portugal, on the day of a
big game between top rivals, it’s not uncommon for the police to escort them to
the stadium. They’re a constant source of
trouble, but the teams usually stay quiet
when it comes to their “claque” because
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they’re the best customers and probably for other reasons.
These days anything goes. Gambling
entities sponsoring teams and leagues,
hiring players to peddle their wares, FIFA
members taking bribe money to vote in
favour of certain host countries like Qatar,
yet it all gets through while we all look the
other way. Why do they get away with all
this? One reason may be that the fans are
still fans and they love their teams more
than ever. Like all the other issues in this
world, only we can make the difference.
Bring it on! Go Canada! Go Portugal!
We’ll talk about the rest after...maybe...
we’ll see.
Fiquem bem.
Raul Freitas

com Cristina Da Costa

Convidados

Augusto Bandeira

Tema da semana:

Discussão de temas da atualidade
O futebol e a sua importância.
Qual o impacto da qualificação do Canadá
para o Mundial no Qatar?
sexta-feira às 18h
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Kick, save & a beauty...
Vincent Black
Opinion

Canada qualifying for the World Cup
this coming fall in Qatar has made many
Canadians’ dreams come true. Children
that are born in Canada naturally gravitate to hockey and most kids aspire to
become hockey players, but over the
past twenty years or so, playing hockey has become less popular and soccer
is becoming the go-to sport for many
young children–both boys and girls. The
game of soccer is very popular around
the world, but here in Canada, only very
recently has it been on an upswing and
it’s picking up steam.

C

anadian soccer is influencing future
generations.... The Canadian men’s
national soccer team has only ever
qualified for the 1986 World Cup but the
new strategic plan, called Canada Soccer
Nation, is supposed to help get everyone
motivated and involved in this movement
for soccer here in Canada. The Canadian
Soccer Association has been touting the
game for quite some time and it seems to
be catching on. Many Canadians still think
that hockey is our most popular sport but
it’s not, and l hate to break it to you...
soccer is really the primary sport in this
country, and many want it to continue and
thrive for years to come.

The business of soccer is also growing
very fast, especially when it comes to the
marketing and selling of merchandise. In
terms of participation, soccer actually leads
the way. With more than 2.7 million people
playing it regularly at more than 1500 clubs
in the 12 different regions in Canada. Many
parents prefer their children to play soccer than a sport like ice hockey, in part on
cost grounds. On average, it costs less than
CAD $700 a year to pay for a child’s soccer
equipment, lessons, league, and grounds
fees compared to the annual cost of needed to support somebody who wants to play
ice hockey, which can easily be four times
that, or much more depending on the level
played. This also makes it much more
accessible to people from lower income
backgrounds.
Soccer also is seen as fun and open to
children of all ages, sexes, and levels of
ability, that is compared to traditional Canadian sports like ice hockey or lacrosse, which are regarded as ultra-competitive and where the syndrome of pushy
parents is not unknown. It is also regarded
as safer – there is less likelihood of a child
getting hurt than if they play at one of the
collision sports. Soccer is fast-growing as
a spectator sport as well, in part due to
the waves of immigrants into the country, who have brought their love of soccer
with them.
Advances in technology and the proliferation of satellite broadcasters means that
the average Canadian has access to more

soccer on television than ever before, not
just from local leagues but also from across
Europe and South America. Already popular in terms of the numbers playing, there
is also growing interest in the sport at a
professional level. Canada has established
three cities that have professional soccer
teams in the MLS and the interest from
coast to coast is growing every day.
All three of Canada’s professional soccer
teams have reported growing attendances
at games, with the Vancouver Whitecaps,
having the best support of the three teams.
This growing success and interest in the
game convinced the organizers of the sport
that the time was right to launch their own
top league. However, the interest in this
sport has brought out the business side of
things and the smell of money is everywhere.
Making this sport sexy to our nation and
having some success with our youth and
the possible future has brought out the
sharks... these things usually bring out the
good and bad.
A major contributory factor to the
game’s growth has been the strength of
women’s soccer in Canada. The country
hosted the 2015 Women’s World Cup, and
all the games were well attended. Helping
the rise is the fact that Canada is now starting to produce its own new generation of
soccer stars. Alphonso Davies may only be
19, but he is already a Champions League
winner and has won league and cup titles
with his club in Europe.

On a personal note, over the years l have
witnessed many talented kids playing both
hockey and soccer, but the odds of one of
our kids making it big is much more possible with soccer. This game is much more
suited for success and the long term affects
on our kids mentally is better with the
game of soccer. Why, because continuing
to play soccer as we age is something that
anyone can do, as opposed to lacing up
and getting on the ice. We are much more
prone to injury with a collision sport of ice
hockey and less likely to suffer an injury
just kicking the ball around.
My title for this story is, “Kick, save & a
beauty.” Why? Because it truly represents
the soccer community in this country
where a kick represents the sport of soccer, while the save is meant to represent
all of us who have saved our memories of
soccer moments and the beauty represents
the win, we just got with Canada qualifying
for the 2022 World Cup.
For soccer, the future is bright, not least
because the country will be one of the cohosts, along with the USA and Mexico, of the
2026 men’s World Cup. Traditionally, the
Canadian men’s team has not enjoyed the
same level of success as the women. They
have only qualified for the World Cup finals
once, in 1986, and only made the Olympics
twice. However, all that will change in five
years’ time, and the sport will undoubtedly get the boost in popularity traditionally
enjoyed by all World Cup hosts.
Kick, Save & a Beauty....

We're hiring!
Our office will be hiring a receptionist
to start April 1. Candidates must be fluent
in both official languages—English & Portuguese!
For an interview, please call 416-522-3366
or email resume to frio@rogers.com

339 Roncesvalles Ave, Toronto
humberviewinsurance.ca
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Na filosofia da vida

Cristina da Costa
Opinião

Caros leitores,
Como estão nesta sexta-feira de abril?
ais uma semana que nos deixou
para trás e o tempo corre. Pelo menos vamos, e Deus assim o queira,
ao encontro de duas mais suaves e menos
frias. Porque, de resto, este século XXI entrou-nos porta dentro atroz e fugaz.
Uma guerra insólita para a qual não se
veem tréguas no horizonte. Números de
pessoas infetadas com Covid-19 a aumen-

M

tarem, desde que os nossos políticos, brilhantemente, se lembraram de dizer “ah
tirem lá a máscara e façam o que lhes der
na real gana”. Filosofia da batata-doce. Estes políticos são superinteligentes. O que
não inventam para serem reeleitos. Aguardem pela “pancada”. Os casos, dizia eu,
que estão na ordem dos 100 mil por dia e
as hospitalizações a ficarem perigosamente
elevadas.
Boas notícias? Poucas, muito poucas, temos de ser nós a fazer a nossa própria notícia, escrever a nossa história e acreditar
na nossa filosofia ou em qualquer filosofia,
porque se estamos a aguardar ler coisas
boas e bonitas nas redes sociais ou na televisão… sentados podemos ficar.
O apuramento para o Campeonato Mundial de futebol veio trazer uma alegria
tremenda aos nossos dois países de apoio
- Portugal e Canadá. Que lhes corra tudo

Também estamos disponíveis na

muito bem, pois estes atletas bem o merecem e nós, enquanto aguardamos na bancada, com certeza os vamos apoiar seja qual
for o resultado. Uma final com estes dois
seria como “ouro sobre azul.”
Hoje e como não estou inclinada para
alargar o tema de capa, lembrei-me de
procurar por um poema de um Senhor que
tanto admiro e com quem, por vezes, me
identifico. Tal não são os stresses que assolam a vida, de uma forma ou de outra.
É o que é e há-de sempre valer o que vale.
Então, fiquem com esta oferta de mim
para vós e deliciem-se. Porque nem só de
filosofia vive o homem. Nem a mulher.
Até já, e às seis da tarde encontramo-nos
na Camões Rádio/Facebook e Camões TV
para mais um Roundtable.
Cuidem-se,
Cristina

“Não basta abrir a janela”
Não basta abrir a janela
Para ver os campos e o rio.
Não é bastante não ser cego
Para ver as árvores e as flores.
É preciso também não ter filosofia nenhuma.
Com filosofia não há árvores: há ideias
apenas.
Há só cada um de nós, como uma cave.
Há só uma janela fechada, e todo o
mundo lá fora;
E um sonho do que se poderia ver se a
janela se abrisse,
Que nunca é o que se vê quando se abre
a janela.
Alberto Caeiro
(Heterónimo de Fernando Pessoa)

, para todo o Canadá,aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Esta semana
Percebemos como “O mar é a minha vida” para tantos homens
mulheres da Costa Nova, Aveiro
Conhecemos a história de Gil Ramos e da sua gata Cookie Maria,
em viagem pela Nacional 2
Desbravamos o projeto musical humanitário de Davide Zaccaria
Ouvimos o cavaquinho e a música do compositor brasileiro
Dudu Nobre
E analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

e
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The Business of Soccer
Soccer the beautiful game. A sport
which brings together all countries of
the world in the spirit of fair play is by
far the most popular sport on earth.
When you consider that the top 20
teams in the world are worth collectively $46 billion, there has to be a serious consideration of the effects that
professional soccer has on the status
of each country. Worldwide soccer
market is about $2.1 trillion. Athletes today are placed on pedestals
reserved for royalty and regarded in
higher esteem that in any other sport.

earns his money. He is listed as the richest
athlete in the world. From shoe deals to
equity stakes in business, money will never
be an issue for Cristiano again.
The business of soccer is to produce
winning teams. How these teams are created at a professional level is based on who
is the strongest financially I order to purchase, not produce, the best players in the
world. It’s a commodity market much like
trading stocks and bonds on Wall Street.
f you consider an athlete such as Cris- Players are merely chips in a soccer board
tiano Ronaldo who has global branding, guided by the pursuit of money where
soccer is really secondary to how he loyalty to team and country is second-

What fuels a mania that elevates these
athletes and soccer to this level? Is it
the skills exhibited in the field or slight
of hand with a combination of imagery
and marketing? Perhaps it’s both combined, but it’s not that long ago that
soccer players’ earnings were below
corporations’ executives and many
who were successful and still alive live
meager lives.

I

ary. With over 4 billion people who follow
soccer at some level, Mr. Ronaldo and his
teams of hangers-on will be able to override all obstacles for years to come.
Recently, both Portugal and Canada
qualified for the 2022 World Cup to be held
in Qatar from November 21st to December
18th, 2022. These dates were chosen to
accommodate Qatar and its fiefdom with
endless money, because for FIFA it’s all
that matters. It’s history of corruption is
unending. Both Portugal and Canada are
not expected to go far in the tournament.
Canada who has not qualified for almost as
long as the Toronto Maple Leafs have not
won the Stanley Cup, qualified in a group
of weak teams who very rarely go past the
first round. Nice while it lasted. Portugal
who is coached by a patriarch past his due
on ideas and execution will not be successful but will find enough excuses why
they didn’t win. In the end, the reason is
the usual players who choke with pressure because of individualist ways. Still,
soccer is not all about doom and gloom.
There are many who dedicate their lives
to training young men and women in the
beautiful game. These games who its innocence and skills taught at Academy
levels in Toronto, such as Sporting, Gil Vicente and others, provide a path for many
that will impact the players’ futures for a
lifetime. Perhaps this is what true soccer
is about, away from the violence of the
claques, discrimination by soccer fools
and greed of professional agents, owners
and players.
Keep it simples stupid, after all fair play
are the principles to follow.
Go, kick a soccer ball.
Manuel DaCosta/MS

Já estamos abertos com serviço de sala
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga

O futuro
da rádio
Ei, defensores da teoria da Terra plana, parem com isso! Eu provei que vocês
estão errados há mais de 500 anos, quando comandei uma frota de navios
que percorreu uma rota ao redor do globo. A terra é redonda, fim da história.
Infelizmente, a maior parte da viagem foi um pouco entediante - eu estava
com saudades de Portugal e ficar preso num navio, dia e noite com as mesmas
50 pessoas pode irritar os seus nervos.
Hoje, vocês, crianças, podem andar de bicicleta e clicar numa aplicação do
vosso telefone para ter acesso a uma rádio em português, 24 horas por dia,
em qualquer lugar do mundo. Se ao menos eu tivesse a CamõesRadio.com
para me fazer companhia em 1519…
Descarregue a aplicação da App Store ou Google Play - é grátis!

Women in Politics.
This program will feature a full scale of women
in politics and their personal experience with
this platform. Politics is usually seen as a
man’s game, but once you see these interviews, you may just change your mind.
Get a women’s perspective on the real game
of politics.
Fri 19h30

A missa vai chegar-nos todas as semanas
gravada na Igreja da Paróquia de Nossa
Senhora de Fátima em Laval (Montreal).

Depois da visita às instalações da Fábrica
do Centro Ciência Viva de Aveiro, voltamos
agora para conhecer duas exposições muito
especiais! Na primeira, de seu nome “Mãos
na massa”, os visitantes podem interagir
com várias experiências científicas. Já na “E
se Mendeleev estivesse aqui?” ficaremos a
conhecer a história e evolução da Tabela Periódica dos elementos.

Sáb 9h30

Sáb 14h30

No Timeline desta semana, Adriana Marques e
Catarina Balça falam-nos do novo documentário que vai mostrar os bastidores da “Farofa
da GKay”, do Brasil, contam-nos tudo sobre
um projeto que usa a Inteligência Artificial para
trazer artistas que já faleceram até aos dias
de hoje, mostrando como seriam com mais
idade e, como sempre, dão-nos sugestões de
cinema e fazem-nos dançar ao som do top
musical da semana no Spotify.

A informação, a análise e a opinião na Camões TV. Nesta edição Vítor Silva e Augusto
Bandeira trazem para a conversa temas que
estão a dominar a atualidade no mundo.

Neste episódio do Body&Soul falamos de
defesa pessoal especialmente pensada
para mulheres. Teremos connosco Leslie
Allin, instrutora sénior no Wen-Do Women’s Self-Defence.

Sáb 18h

Sáb 21h

Dom 16h

A informação do Quebeque todas as terças,
quintas e sextas-feiras às 20h. Repetição às
23h30.

No Espaço Mwangolé desta semana teremos
o resumo do show em Toronto do artista e
compositor brasileiro Dudu Nobre.
Espaço Mwangolé o seu programa cultural
mesmo distante da sua terra natal.

Our host Stella Jurgen visits two local events
in person!!! The One-of-a-Kind Spring Show
at the Enercare Centre and the launch of
the first Vanguard International, Canada’s
biggest night in international fashion and
music at the Carlu in Toronto.

Ter/Qui/Sex 20h

Dom 18h30

Dom 21h

A música Terra Prometida faz parte de um
projeto musical humanitário idealizado por
Davide Zaccaria e junta vários artistas como
Fábia Rebordão, Paulo de Carvalho e Salvador Sobral, com o objetivo de doar instrumentos musicais e bolsas de estudo às crianças
refugiadas e carenciadas.

Missa passa a ser transmitida na Camões
Rádio e na Camões TV, aos sábados, 9h30
da manhã.

Dom 17h

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

Bell Fibe 659 | 1-866-797-8686

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

Rogers Cable 672 | 1-888-764-3771

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

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

880

CAMOESTV.com

Visite-nos no Facebook para encontrar os nossos especiais semanais e muito mais!
segunda a quinta 7h30 -19h | sextas 7h30-20h | sábados 7h30-19h | domingos 8h-15h
John’s Butcher Shop - Talho & Salsicharia - 1300 St. Clair Ave W, Toronto 416-656-3590
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A barbárie russa!
Luís Barreira
Opinião

A guerra, qualquer guerra, é uma desastrosa atividade humana que causa morte
sofrimento e destruição entre os beligerantes e de todos aqueles que, embora não implicados diretamente nessas
ações fratricidas, sofrem as suas consequências.

A

guerra, mesmo após a sua conclusão, não gera a paz entre as pessoas
e os povos antes em disputa, porque
preserva o ódio e a hostilidade entre eles
e quantas vezes dá origem à renovação de
novas guerras de vingança.
Alguns filósofos sustentam que a guerra
entre pessoas e povos tem origem, desde
os tempos imemoriais, no estabelecimento da propriedade privada. Propriedade
de bens, territórios e pessoas que os seres
humanos desejam obter e aumentar, utilizando as mais variadas justificações e
meios para os obter.
Não colocando em causa esta teoria do
princípio dos tempos, mas percorrendo o
trajeto das sociedades ao longo dos séculos,
sou forçado a admitir que a propriedade
privada tornou-se um desígnio da própria
natureza dos seres humanos e recusar a sua
existência, desde o mais pequeno objeto
pessoal até aos bens mais superiores, não
passa de uma negação idílica da realidade
empírica, mesmo que este tipo de mani-

festações a seu favor possa ter origem no
desejo de pacificação e igualdade entre os
seres humanos. A história dos povos e das
revoluções que se fizeram, em nome desses
propósitos, bem demonstrou que, no final
dessa utopia, alguns ficaram detentores da
riqueza por si acumulada e muitos outros
submetidos à pobreza e à obediência cega
aos primeiros.
No entanto, as sociedades na sua evolução económica e social e reconhecendo que
a sua prosperidade exigia condutas sociais
mais equilibradas e a eliminação da barbárie de muitos conflitos da sua história,
não pararam de dignificar a vida humana,
produzindo códigos de comportamento, a
que chamamos hoje de princípios e valores
morais sociais, estabelecendo um conjunto
de regras universais a serem compreendidas e aceites por todos. É assim que, entre
outros, são proclamados os Direitos do Homem, os Direitos das Mulheres, os Direitos
das Crianças e toda uma série de convenções destinadas a preservar a inviolabilidade das fronteiras dos territórios nacionais
e a criação de instituições dispostas a assegurar o cumprimento dessas disposições,
pese embora alguns Estados se inibam de as
cumprir, embora merecendo a reprovação
dos restantes.
Para além dos direitos e deveres antes
descritos, que pretendem abranger de forma geral as sociedades em si mesmas, o
exercício da guerra também foi submetido
a um conjunto de regras que tendem a “humanizar” (??...) os comportamentos entre
os beligerantes, diminuindo a sua bestialidade e selvajaria durante os conflitos, procurando conter a guerra dentro do quadro

De Montreal, Quebeque, chegam
as reportagens e as entrevistas
sobre temas de interesse de toda
a comunidade residente nessa
província e não só.
Terças, quintas e sextas-feiras, às 20h
Repete nos mesmos dias às 23h30.
Bell Fibe 659 | Rogers Cable 672 | Ignite TV 880

militar e exercendo limitações ao uso indiscriminado de armas de guerra.
Ao longo da história dos conflitos entre
os Estados e nomeadamente os mais recentes, nem todos têm aceitado cumprir estas regras, para além de alguns recusarem
submeterem-se ao papel regulador das
instituições que as controlam. No entanto e
em consequência da eficácia, veracidade e
velocidade de boa parte da informação pública dos nossos tempos, todos acabam por
denunciar algum constrangimento e receio
da opinião pública, quando as suas ações
selváticas na guerra são expostas universalmente à observação das sociedades humanas.
Os sucessivos casos de barbaridade e
crueldade, cometidas pelas tropas invasoras russas na Ucrânia, bem demonstradas
pelas imagens fidedignas transmitidas pelos
órgãos de comunicação social presentes no
território e a imediata recusa das autoridades russas em aceitar a sua responsabilidade nesse morticínio de civis inocentes, para
além da censura interna que impede a divulgação dessas imagens na Rússia, evitando a reprovação do seu próprio povo, é bem
demonstrativo daquilo que antes afirmei.
A condenação pública de tais atos, que
visualizamos nas imagens televisivas, da
guerra na Ucrânia e das atrocidades cometidas pelo exército russo e que, para além
da impiedosa destruição que exibem e da
tristeza que nos causa o êxodo de toda uma
população em fuga, fazem-nos estremecer de horror ao constatarmos o elevado
número de cadáveres de civis inocentes
dispersos pelas ruas ou em valas comuns,
nas zonas onde antes estiveram os solda-

dos russos, devem ser denunciadas como
crimes de guerra e guardadas em livros e
filmes para memória dos massacres cometidos, a serem mostrados a todas as sociedades do futuro e, nomeadamente, ao povo
russo, quando o regime de Putin atingir a
sua agonia. Tratar-se-á de repetir o que se
fez com as imagens do extermínio dos judeus, após a II Guerra Mundial, para que
os povos abominem a crueldade de certos
comportamentos humanos deste presente
e reflitam sobre a sua conduta no futuro,
talvez um doloroso relembrar de imagens
que nos perturbam, mas que produzirá um
necessário ato de reflexão, melhorando a
consciência moral daqueles que as realizaram e de muitos outros que pensem vir
a assumi-las.
Nenhum regime, por mais opressivo que
seja, é definitivo e não quero acreditar que,
em pleno século XXI, tenha de considerar
a história da origem selvática dos povos
eslavos, como o russo, como sendo uma
caraterística genética que identifica a atitude criminosa dos dirigentes e soldados
russos nesta injusta guerra com a Ucrânia,
até porque a barbárie agora cometida já a
vimos em diferentes latitudes e povos deste
planeta.
O que se passa na Ucrânia, no que diz
respeito à variedade de crimes cometidos
pelo exército russo, para além de todas as
repercussões do conflito nos mais variados
aspetos, é uma muito grave ofensa à integridade moral de todos os povos e um desafio à nossa capacidade de suplantar a incivilidade e primitivismo de uma parte de
seres humanos incapazes de conter os seus
excessos.
A bem da humanidade é preciso extinguir estas inaceitáveis guerras e comportamentos. Nada justifica o que aconteceu e
continua a acontecer!
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Brasileiros em Portugal

Daniel Bastos
Opinião

Numa época em que o número de imigrantes brasileiros em Portugal bate recordes, dados divulgados no início deste
ano pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) apontam para um aumento
de 13,6% em relação a 2020, ou seja,
neste momento a comunidade brasileira
em terras lusitanas é composta por mais
de 200 mil pessoas, números que a elevam a maior comunidade imigrante em
Portugal, a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) analisou há pouco tempo
este fenómeno no livro Brasileiros em
Portugal – de volta às raízes lusitanas.

E

scrito pelos investigadores Alanni
Barbosa e Álvaro Lima, a obra com
a chancela da FUNAG, um dos principais centros brasileiros de estudos e divulgação de documentos e notícias sobre
relações internacionais, divulga dados importantes sobre o fenómeno migratório entre o Brasil e Portugal.
O livro analisa a relação interdependente entre as nações irmãs, permeada pela
migração dos seus povos ao longo do decurso histórico. No caso concreto do fluxo
migratório do Brasil para Portugal, a partir
de 2010, a publicação destaca a “emigração
brasileira em grande escala”, impulsionada por aspetos de atração de Portugal e de
fatores de repulsão do Brasil, que vivencia
“severos problemas econômicos e sociais”.
Segundo os autores, a “população migrante brasileira, diferentemente de outros

grupos, não é expulsa de sua terra natal por
tragédias climáticas, conflitos humanitários, pobreza absoluta ou guerras”, os emigrantes brasileiros “buscam, em grande
maioria, melhores condições de vida para
si e para seus familiares”.
Malgrado as causas da imigração brasileira, Portugal, tradicionalmente país de
emigração, encontra por via da dinâmica
migratória brasileira das últimas décadas,
uma oportunidade singular de desenvolvimento, de inversão do paradigma da balança migratória e do processo acentuado
de envelhecimento da população.
Um desses melhores exemplos de oportunidades e potencialidades encontra-se
plasmado na cidade de Braga, no norte de
Portugal, que em contraciclo com a tendência nacional, tem vindo a crescer em
termos populacionais. Atualmente com
mais de 193 mil habitantes, segundo dados
preliminares dos Censos 2021, a também
conhecida como “cidade dos arcebispos”,
assistiu na última década a um crescimento
de 137% da população brasileira, passando
a comunidade brasileira local de 2596 para
6168 pessoas.
Conhecida como o “novo eldorado dos
brasileiros”, a capital do Baixo Minho, fruto do fluxo migratório canarinho, não obstante o mesmo ter contribuído para uma
crescente inflação da procura de imóveis
e do preço das rendas, tem assistido ao incremento de vários negócios de brasileiros
e a um reforço da mão obra que escasseia
no mercado.
Como sustenta, Ana Sofia Santos Quintino, na tese Efeitos demográficos e económicos das migrações em Portugal: o caso
da Segurança Social, os efeitos da dinâmica

Crédito: DR

De volta às raízes lusitanas

migratória no território nacional, como é o
caso do fenómeno brasileiro em Braga, são
do ponto de vista demográficos “positivos,
contribuindo para atenuar os efeitos do
envelhecimento e do declínio populacional. Em relação à evolução futura do sub-

sistema de pensões de velhice conclui-se
que os saldos financeiros em percentagem
do Valor Acrescentado Bruto da economia
são menos negativos quando se considera o
contributo das migrações do que na ausência da dinâmica migratória”.

WE’RE HIRING!
Warehouse position available.
Contact us for interview:
416-274-3244 or info@torontovanity.com

SHOWROOM IS OPEN : Monday to Friday from 11am - 6pm & Saturday from 11am to 5pm
VISIT OUR 3D SHOWROOM: torontovanity.online/showroom.html
451 Alliance Avenue, Toronto | 1.877-249-4504 | info@torontovanity.com | torontovanity.com
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A síndrome do
papel em branco
Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar.

Crédito: Diana Polekhina

Música composta e interpretada por Max

Aida Batista
Opinião

Já todos ouvimos falar da síndrome do
papel em branco, angústia por que passa quem escreve – ter a folha à sua frente e não saber como começar. Procurar
no vazio da mente e nada achar para o
preencher. Percorrer um vasto vocabulário e, no meio de tantas palavras, não
saber por qual delas começar. Escrever
frases, umas atrás das outras, e rasurá-las por não lhes encontrar o tom certo,
sentindo a ausência da harmonia musical que a escrita exige.

E

o papel continua em branco, a cor da
paz, em perfeito confronto com os
tempos que vivemos. Como descobrir
um léxico pacifista, quando a toda a hora

somos confrontados com o ruído das pazes
que enterram ou desenterram corpos das
valas comuns, em caixões de plástico negro, para poderem ser identificados; com o
horror dos cadáveres abandonados à beira
das ruas e estradas, como se fizessem parte
de uma instalação artística macabra, cenário de um filme de terror; com gente que
começa a sair das catacumbas dos abrigos
e caves onde viveu alimentada de esperanças.
Os corpos dos mortos falam e dizem muito, garantem todos os investigadores forenses. Através deles, é possível conhecer
a forma como morreram: se foi em própria
defesa, se foram torturados, se levaram
apenas um tiro na nuca ou foram sujeitos
a outras atrocidades. Os corpos falam, mas
as suas vozes foram silenciadas para sempre, na tortura pela calada ou da execução
sumária. São vozes de homens, mulheres
e crianças que, de forma arbitrária, foram
sujeitos a este jogo de azar ou sorte. Mas
como se pode falar de sorte quando os que
sobreviveram sentem a culpa de estarem

vivos? Como se pode viver a alegria de estar vivo, depois de se ver ou saber dos horrores a que foram sujeitos familiares, vizinhos e amigos? Impotentes por nada terem
podido fazer, não conseguem sorrir porque
a dor lhes congelou os rostos. Alguns, testemunhas do muito que aconteceu, tentam
descrever a sua resistência, em narrativas
intercaladas de silêncios por causa do nó
que se atravessa na garganta ou das lágrimas convulsivas que os impedem de continuar. Por pudor, voltam as costas, como se
fosse impossível esconder o sofrimento que
lhes contorce os corpos.
Quando somos atingidos por uma desgraça facilmente solúvel ou uma doença
daquelas que nos tira o chão, é normal perguntarmo-nos: porquê eu? Nas entrevistas
que ouvimos, é como se toda a trama se
voltasse do avesso, e com frequência dizem: porquê eles?
Como se preenche uma página em branco, quando acomodados no conforto das
nossas casas, nos interrogamos pelo facto de não existir um qualquer mecanismo

Fernando Ferreira
Sales Representative

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com

fernandoferreira.ca

internacional que tenha o poder e o dever
de intervir em caso de ajuda humanitária?
Como não ter sido prevista, na jurisprudência internacional, que uma coluna militar, constituída por forças da paz, pudesse
escoltar os camiões que tentam chegar a
uma população cercada, doente, faminta,
sem água, sem luz, sem aquecimento, onde
diariamente morre por falta de assistência?
E o papel branco, onde continuo a escrever, vai perdendo a cor e começa a tornar-se negro, a cor do luto por fazer, pois
nem todos tiveram direito a um corpo para
velar. Com esta folha negra ao peito seria
presa por um zeloso polícia, caso tivesse a
ousadia de com ela circular numa cidade
russa. Prenderam, há dias, um jovem ativista porque, num gesto de protesto, simplesmente caminhava na rua com uma folha branca ao peito, o símbolo da paz. No
caso do meu, negro da dor dos horrores
revelados, seria a cor da morte. Como tal,
uma acusação e denúncia de que estamos
perante um homem para quem a pomba
branca há muito deixou de voar.
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Horário do St. Lawrence Market, em
Toronto, pode vir a ser alargado
do pela Câmara Municipal de Toronto que
iniciou um projeto-piloto para expandir o
horário em março de 2020 que, entretanto,
foi abandonado por causa da pandemia de
Covid-19.
Num comunicado de imprensa divulgado
movimentado mercado, popular
entre os locais e turistas, funciona esta semana, a autarquia informou que está
atualmente cinco dias por semana a considerar novamente alargar o horário
das 9H às 17H de terça a sexta-feira e aos de funcionamento do St. Lawrence Marsábados das 5H às 16H. O mercado é deti- ket e que por isso decidiu fazer um inqué-

A autarquia de Toronto está mais uma
vez tentar alargar o horário de funcionamento do St. Lawrence Market e quer
saber a opinião dos residentes.

O

rito público para perceber qual é o melhor
horário para os residentes. O município diz
que a pandemia tem tido muitos impactos
na vida diária das pessoas, incluindo os
seus padrões de compra de alimentos. Uma
das perguntas do inquérito é se as pessoas
preferem visitar o mercado à noite e/ou aos
domingos.
Para a vereadora do Centro de Toronto,
Kristyn Wong-Tam, faz sentido revisitar

agora o horário do St. Lawrence Market
antes do mercado começar a ficar mais movimentado na altura do verão.
O inquérito demora cerca de 10 minutos
a ser preenchido e vai estar disponível até
18 de abril para quem quiser participar.
MS

Justin Bieber decidiu oferecer aos seus
fãs e à sua equipa sessões de acompanhamento psicológico. A iniciativa resulta de uma parceria com a BetterHelp e
o valor das sessões é superior a $3 milhoes de dólares.

N

um comunicado o cantor que cresceu em Stratford, Ont, disse que
“se há algo que aprendi ao longo
dos anos é que todos passamos por altos
e baixos, e que, a certa altura, todos precisamos de ajuda. Poder oferecer acesso a
terapia grátis aos meus fãs e à família que

me acompanha em digressão é uma verdadeira bênção”.
Bieber ofereceu 18 meses de terapia às
250 pessoas que o acompanham na estrada
e os fãs vão ter direito a um mês de sessões.
Segundo o cantor canadiano os fãs podem
oferecer as suas sessões a um amigo ou familiar. Justin Bieber vai atuar em Toronto
com a “Justice World Tour” a 7 e 8 de junho
e o concerto é no Scotiabank Arena. Os bilhetes ainda estão disponíveis e podem ser
adquiridos nos locais habituais.

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

MS
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Justin Bieber oferece milhões de
dólares em terapia aos seus fãs
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Canada’s Wonderland vai ter Taste
of Portugal pela primeira vez
O Canada’s Wonderland tem mais de
200 atrações e é conhecido pelas suas atividades no verão e no resto das estações.
O Taste of Portugal vai realizar-se de 13 a
14 de agosto e conta com frango assado e
pastéis de nata no menu.
O Taste of Irlanda decorre a 20 e 21 de
ela primeira vez este ano o Canada’s agosto e vai ter costeletas de porco com
Wonderland vai ter Taste of Portugal, molho barbecue e bolo de maçã e o Taste
Caraíbas e Irlanda. Num comunicado of Caraíbas, de 27 a 28 de agosto, como não
de imprensa a organização fez saber que podia deixar de ser, vai ter a famosa jerk
está muito satisfeita por poder ter as pes- chicken, marisco e bolo de rum.
MS
soas de volta ao seu recinto depois de dois
anos de pandemia.
Pela primeira vez desde 2019, o Canada’s Wonderland vai ter um Verão replete
de festivais e eventos. O parque temático de Vaughan, que abre a 30 de abril,
vai realizar sete festivais e fogos de artifício nos fins de semana prolongados.

N

as redes sociais o cantor que cresceu em Scarborough disse que
Abel era como “Madona, Cher ou
Prince”. No ano passado, o cantor de 32
anos admitiu que nenhum dos seus fãs
usa o seu nome artístico e disse que todos lhe chamam Abel. O criador do hit

Crédito: DR

The Weeknd está a pensar em mudar o Take My Breath admitiu que já não gosta
seu nome. O criador do hit The Blinding do seu nome artístico como costumava
Lights está a considerar abandonar a gostar.
MS
sua personagem de palco e adotar o
seu nome verdadeiro, Abel. O músico
canadiano segue assim o exemplo de
Kanye West, que em outubro passado
mudou o seu nome para Ye.

John Tavares tem a sua
própria marca de cereais
Uma semana depois de Bruins ter apresentado Brad Marchand, o capitão da
Maple Leafs, John Tavares, revelou a
Recipe 91. Os cereais de Tavares são
embalados com granola, mirtilos secos,
flocos de coco e chocolate preto.

O

s cereais, inspirados pelo seu número de camisola, podem ser comprados em locais selecionados da
Sobeys e online. Uma caixa de cereais traz
dois pacotes e custa $29,99. Todas as receitas da venda dos cereais revertem a favor da Fundação John Tavares, que ajuda
crianças a perceberem a importância de
uma nutrição adequada.

Crédito: DR

The Weeknd está a considerar
mudar de nome
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P

John Tavares nasceu em Mississauga e
é filho de pai português e mãe polaca. Em
julho de 2018 Tavares assinou um contrato
de sete anos com os Maple Leafs no valor de
$77 milhões de dólares.
MS

É proprietário de casa que precisa refinanciar
ou refazer a sua hipoteca?
Quer comprar casa nova ou pela primeira vez?
Receia não conseguir obter hipoteca e aproveitar as taxas
de juros que estão de momento numa baixa histórica?
Trabalha na construção, limpeza ou por conta própria?
Está atrasado no seu RIS ou tem o seu crédito
numa situação complicada?
Quer renovar a sua casa mas precisa do dinheiro
para conseguir aproveitar os valores das casas atuais,
ou baixar os seus pagamentos mensais?

Há sempre uma solução!

Kátia Baptista
416-557-0565
info@maisonmortgage.ca
mortgagewithkatia.ca
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Conflito

Bruxelas defende envio de armas para
Kiev e mais sanções contra a Rússia
O alto representante da União Europeia
para a Política Externa e Segurança, Josep
Borrell, insistiu, esta quinta-feira (7), que
a Ucrânia precisa de “menos aplausos e
de mais armas” e defendeu mais sanções
contra a Rússia incluindo petróleo.

Créditos: DR
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Ucrânia

Gravações apanham soldados
russos a combinar disparar
sobre civis em Bucha
Os serviços de informações da Alemanha gravaram conversas entre soldados
russos na Ucrânia que supostamente
provam que os disparos contra civis fazem parte da estratégia da invasão da
Rússia, noticiou o semanário Der Spiegel.

O

s serviços de informações alemães
(BND) captaram conversas transmitidas via rádio entre militares
russos que mencionam a morte de civis, estando as gravações, segundo o semanário,
na posse do Parlamento de Berlim.
Soldados russos gravados a falar de
disparar sobre civis em Bucha
De acordo com a notícia publicada pelo
“Der Spiegel”, alguns diálogos entre soldados russos podem relacionar-se com os civis encontrados mortos nas ruas de Bucha,
nos arredores de Kiev.
Segundo a publicação, nas gravações do
BND um soldado conta como ele e outro
militar dispararam contra uma pessoa que
se deslocava de bicicleta.
Numa outra conversa captada pelo BND
ouve-se um homem que afirma que “primeiro fazem-se perguntas aos civis e depois dispara-se”.
O semanário alemão refere que as gravações foram enviadas na quarta-feira (6)
para o Parlamento alemão, sendo que o
material captado pelo BND pode indicar
que nas mortes de civis na Ucrânia podem
também estar envolvidos mercenários da
empresa russa Wagner, que “se destacou
na Síria pela crueldade”.
O Der Spiegel informa ainda que as escutas do BND permitem demonstrar que
os disparos contra civis não foram ações

isoladas de alguns soldados e que “são um
testemunho” de que as forças russas conversavam sobre os atos cometidos “de forma quotidiana”.
“Isto aponta que os assassinatos de civis
eram parte da ação dos militares russos,
possivelmente parte de uma estratégia
definida. Trata-se de propagar o medo e o
terror entre a população civil para eliminar
a resistência”, escreve ainda o Der Spiegel
sobre o material recolhido pelos serviços
de espionagem da Alemanha.
No fim de semana foi divulgada a existência de centenas de corpos com roupas
civis, espalhados pelas ruas e em valas comuns, em Bucha, a noroeste de Kiev, após
a retirada das tropas russas. Moscovo rejeitou qualquer responsabilidade e acusou a
Ucrânia de “encenação”.
A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma
ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo
menos 1563 civis, incluindo 130 crianças, e
feriu 2213, entre os quais 188 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que
alerta para a probabilidade de o número
real de vítimas civis ser muito maior.
A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais
de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos.
Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e
as Nações Unidas calculam que cerca de 13
milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.
A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional,
que respondeu com o envio de armamento
para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.
JN/MS

Presidente ucraniano, Volodimir
Zelensky “tem muitos apoios mas
do que realmente necessita é de
mais armas, menos aplausos e de mais armas. As palavras são boas mas o importante são as questões práticas, mais recursos,
e de mais capacidade militar para resistir à
agressão russa”, disse Borrell antes do início da reunião interministerial da NATO,
esta quinta-feira (7), em Bruxelas.
Os representantes da União Europeia e
dos Países Ásia Pacífico participam no encontro da Aliança Atlântica como entidades convidadas demonstrando, segundo
Borrell, operacionalidade e coordenação
face à agressão da Rússia na Ucrânia.
Nesta “ação coordenada” contra a Rússia, o representante da diplomacia do bloco europeu sublinhou ser importante incrementar as sanções contra o regime do
presidente russo Vladimir Putin sendo que
devem também afetar as exportações de
petróleo da Rússia.
Em concreto, as sanções sobre o petróleo russo não constam do quinto pacote de
restrições que deve ser analisado hoje pela
União Europeia.
“[O petróleo russo] não está no quin-

to pacote de sanções que vai ser discutido
hoje. Trata-se apenas de um objetivo que
vai ser discutido no Conselho de Ministros
dos Negócios Estrangeiros, na segunda-feira. Tarde ou cedo, espero que aconteçam”,
defendeu Borrell.
Sobre o último pacote de sanções, que
inclui a proibição sobre a compra de carvão
russo, entre outras restrições, Borrell disse que a União Europeia traçou “intenções
progressivas” e que agora estão a ser “aceleradas”.
“Não queríamos fazer tudo ao mesmo
tempo, mas sim tomar medidas tendo em
conta a situação no terreno”, acrescentou
Borrell frisando que o Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da próxima
segunda-feira (11) no Luxemburgo vai discutir possíveis sanções adicionais contra a
Rússia.
O chefe da diplomacia europeia defende
igualmente o “isolamento” da Rússia junto
da “comunidade internacional” e em instituições internacionais.
Neste sentido destacou como “muito importante” a eventual expulsão da Rússia do
Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Josep Borrell e a presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen, devem
deslocar-se à capital da Ucrânia nos próximos dias onde se vão encontrar com o chefe
de Estado ucraniano Volodimir Zelensky.
JN/MS

Saúde

Mulher com doença neurodegenerativa
volta a andar graças a implante na medula

Uma mulher que se encontrava acamada
há mais de um ano, devido a uma doença neurodegenerativa, conseguiu voltar
a andar graças a um implante eletrónico
que reativou os nervos na medula espinhal, foi divulgado esta quarta-feira (6).

O

sistema foi desenvolvido por uma
equipa de cientistas do centro de investigação NeuroRestore na Suíça,
liderada por Jocelyne Bloch, neurocirurgiã do Hospital Universitário de Lausanne
(CHUV), e por Grégoire Courtine, professor de neurociência da Escola Politécnica
Federal de Lausanne (EPFL).
Este tipo de implante já tinha sido utilizado anteriormente para tratar a pressão
arterial baixa em pacientes tetraplégicos,
mas esta é a primeira vez que é aplicado
numa pessoa com uma doença neurodegenerativa.
A investigação, publicada do The New
England Journal of Medicine, explica que a
paciente sofria de uma atrofia de múltiplos
sistemas do tipo parkinsoniano (MAS-P),
uma doença neurodegenerativa que afeta
várias partes do sistema nervoso.
A MAS-P causa a perda de neurónios
simpáticos que regulam a pressão arterial,
que cai drasticamente assim que os doentes ficam em pé, um problema conhecido

como hipotensão ortostática e que pode
causar desmaio.
Estes pacientes são mais propensos a caírem, têm capacidade limitada de ficar em
pé e andar e apresentam uma diminuição
significativa na qualidade de vida, pois
devem permanecer deitados para não desmaiarem.
Os investigadores colocaram o implante
diretamente na medula espinhal da paciente, para reativar os neurónios que regulam
a pressão arterial e evitar que a doente perdesse a consciência ao levantar-se.
O implante melhorou a capacidade do
corpo de regular a pressão arterial e permitiu que a paciente ficasse consciente na
posição em pé e pudesse ser submetida a
fisioterapia para voltar a andar.
Depois de dezoito meses acamada, o implante permitiu que a mulher andasse até
250 metros.
Para a neurocirurgiã do Hospital Universitário de Lausanne, esta investigação abriu
caminho para importantes avanços clínicos
no tratamento de doenças degenerativas.
“Já vimos como este tipo de tratamento
pode ser aplicado em pacientes com lesões
medulares. Mas agora podemos explorar as
aplicações no tratamento de deficiências
derivadas da neurodegeneração”, sublinhou Jocelyne Bloch.
Já Grégoire Courtine, professor de neurociência da Escola Politécnica Federal
de Lausanne, referiu que “esta tecnologia
foi inicialmente destinada para o alívio da
dor”, mas que no futuro pode ser desenvolvido “um sistema especificamente direcionado à hipotensão ortostática” para ajudar
as pessoas que sofrem deste distúrbio.
JN/MS
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Alguns chocolates Kinder recolhidos
no Canadá devido a possível
contaminação por salmonela

CANADÁ

Vários chocolates Kinder estão a ser recolhidos no Canadá devido a uma possível contaminação por salmonela.

A

Agência Canadiana de Inspeção
Alimentar disse que a recolha foi
motivada pela Ferrero Canada. Os
produtos afetados incluem Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Schoko-Bons
e Kinder Mix-Egg Hunt Kit. Segundo a
agência, os alimentos contaminados com
salmonela podem parecer bons para consumo, mas na realidade podem adoecer
quem os consumir.
Crianças, mulheres grávidas, idosos e
pessoas com sistemas imunitários mais
débeis podem contrair infeções graves
que por vezes podem levar à morte. Os
sintomas de contaminação por salmonela
incluem febre, dores de cabeça, vómitos,
náuseas, diarreia e dores abdominais.
A agência aconselha a chamar o médico
se sentir algum destes sintomas depois de
consumir produtos Kinder. Até agora não
foram identificados casos de contaminação
por salmonela devido ao consumo de produtos Kinder no Canadá.

De acordo com a agência outros produtos
da marca ainda podem vir a ser recolhidos.
Na Europa, um surto de salmonela em 134
crianças pode estar ligado a ovos de chocolate Kinder.
As autoridades de saúde da Grã-Bretanha disseram que tinham identificado 63
casos de salmonela ligados a chocolates
Kinder e que a maioria das crianças tinha
menos de 5 anos.
CP24/MS
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Águas residuais revelam
que Ontário atingiu o pico de
janeiro de casos de Covid-19

O novo orçamento federal de 2022 inclui
$60 mil milhões de dólares em novas
despesas ao longo dos próximos cinco
anos para, segundo o governo, construir
a economia, ao mesmo tempo que continua a reduzir o défice.

D

esde a abordagem da acessibilidade da habitação, até ao apoio aos
militares canadianos face à instabilidade global devido à guerra da Rússia
na Ucrânia, e o cumprimento de compromissos políticos progressivos que ajudam a
mantê-los no poder, o orçamento federal
apresentado na quinta-feira (7) pela vice-primeira-ministra e ministra das Finanças, Chrystia Freeland, descreve como os
liberais se propõem a conduzir a economia
canadiana através de uma inflação persistente, afastando-se ao mesmo tempo da
era pandémica de gastos massivos de estímulo económico.
O orçamento propõe $9,5 mil milhões de
dólares em novas despesas líquidas para o
ano fiscal de 2022-23 e as maiores rubricas
são focadas em habitação, reconciliação
indígena, economia limpa e defesa nacional, enquanto também prevê receber mais
de $2 mil milhões de dólares em esforços
geradores de receitas.
O orçamento - intitulado “A Plan to Growing Our Economy and Make Life More
Affordable” - mostra que o défice federal
está projetado em $113,8 mil milhões de
dólares para o ano fiscal de 2021-22, abaixo
dos $144,5 mil milhões de dólares estimados na última atualização fiscal. Nos anos

seguintes, o défice deverá também ser
reduzido em relação às projeções anteriores, com o défice de 2022-23 estimado em
$52,8 mil milhões de dólares e diminuindo
todos os anos seguintes para $8,4 mil milhões de dólares até 2026-27.
A ministra das Finanças sublinhou que
o PIB cresceu e regressou aos níveis pré-pandémicos antes do previsto graças ao
investimento do governo para manter as
empresas abertas e os trabalhadores na folha de pagamentos.
O documento de quase 300 páginas vai,
segundo Freeland, “impulsionar o crescimento (...), investir na transição para a
economia limpa (...) e investir na produtividade”. Os Liberais dizem que o orçamento é responsável, mas a líder interina
do PC, Candice Bergen, acusa o governo de
continuar a gastar de forma irresponsável.
O plano de gastos inclui $10 mil milhões
de dólares para habitação e $8 mil milhões
de dólares em defesa, o que vai aproximar
o investimento do Canadá dos 2% do seu
PIB, tal como a NATO pediu aos aliados.
Para aceder ao pedido do NDP em troca de
apoio para passar o orçamento do governo
minoritário, o documento inclui ainda a
primeira fase de um programa nacional de
cuidados dentários. Primeiro vão ser reservados $5,3 mil milhões de dólares ao longo
de cinco anos e depois $1,7 mil milhões de
dólares para a Health Canada. O programa
vai pagar cuidados dentários a famílias com
rendimentos anuais inferiores a $90.000.
MS
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Orçamento 2022 revela milhares de milhões
em novas despesas “específicas” e défice
previsto de $52.8 mil milhões de dólares

O chefe da mesa científica da província
diz que é provável que Ontário veja mais
de 100.000 novos casos de Covid-19 por
dia. Segundo Peter Juni, atualmente cerca de 5% da população de Ontário terá
contraído o vírus porque as análises às
águas residuais revelaram que a província atingiu agora o pico de janeiro quando diariamente existiam entre 100.000 a
120.000 novos casos.

O

número de pessoas hospitalizadas
em Ontário por causa do vírus aumentou 40% face à semana passada. Na semana passada Juni tinha dito que o
número real de infeções diárias na província era provavelmente de 35.000 a 40.000,
mas desde então os casos voltaram a aumentar. Apesar da subvariante da Ómicron
ser mais transmissível, o chefe da mesa

científica diz que o que está a contribuir
para o grande aumento de casos é o levantamento das restrições de saúde pública.
Os casos estão agora mais elevados do
que as últimas projeções reveladas pela
mesa científica há três semanas. O Premier
Doug Ford insistiu que o aumento dos casos
era esperado por causa do levantamento
das restrições de saúde pública e sublinhou
que os hospitais da província tinham capacidade para lidar com o aumento de hospitalizações. Mas para alguns epidemiologistas, o rápido aumento da transmissão pode
colocar em risco as pessoas mais vulneráveis e levar até à morte.
Peter Juni pediu às pessoas para continuarem a usar a máscara em espaços interiores fechados e sempre que não fosse
possível manter a distância física.
CP24/MS
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Toronto vai desativar 5 abrigos temporários Covid-19
este ano e vai estender arrendamento de 23 instalações
Os alugueres vão ser prolongados até 31 de
dezembro de 2023 e se o município o entender ainda pode estender o aluguer até
2024. Dois dos abrigos que vão ser desativados são o Better Living Centre no Princes’ Blvd e o Days Inn na Queen Street East.
Com esta decisão a autarquia vai eliminar 231 camas da rede de abrigo da cidade.
O nome dos outros três abrigos que vão ser
desativados este ano ainda não foi divulgapesar de a província ter levantado as do.
A autarquia prometeu criar 3.300 novos
restrições de saúde pública, a pandemia ainda não terminou e a autarquia alojamentos a preços acessíveis nos prómantém o compromisso de cumprir com a ximos dois anos, algo que acredita que vai
distância física dentro dos abrigos de forma ajudar a tirar sem-abrigo das ruas.
CP24/MS
a proteger a população mais vulnerável. As
27 instalações financiadas pelo município
representam 40% dos abrigos de Toronto.
Nos últimos dois anos mais de 15.000
sem-abrigo utilizaram um destes espaços.

Cinco dos abrigos temporários de Covid-19 de Toronto vão ser desativados
até ao final do ano, mas o município vai
continuar a alugar as restantes 23 instalações. A Câmara Municipal de Toronto
aprovou esta quarta-feira (6) o plano e
disse que foi desenvolvido para 24 meses de forma a evitar grandes perturbações nos abrigos.
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Pride Toronto

Reunião de membros avalia subsídios federais

O

Pride ordenou uma revisão independente em outubro do ano passado depois de ter sido acusada de
má utilização de fundos federais. A reunião
aconteceu de forma virtual e foi transmitida para o público.
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118 Margueretta St Toronto — Asking $1,100,000
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declaração em que se compromete a “retificar os danos através de ações concretas”.
A organização pediu desculpa aos membros das comunidades indígenas e bi-espirituais e comprometeu-se a resolver a
falta de transparência. Para um professor
assistente do departamento de estudos de
equidade da Universidade de York, o Pride
Toronto tem de fazer mais para provar que
é confiável.

Crédito: DR

O Pride Toronto contratou a KPMG para
realizar a revisão e a empresa de contabilidade disse que não realizou uma auditoria
e que se limitou apenas a analisar o cumprimento dos acordos dos subsídios federais que recebeu em 2018 e 2019. Segundo
a KPMG, o Pride Toronto não completou os
projetos a que se tinha proposto.
Dos fundos que recebeu, $600.000 dólares foram do Departamento do Património
Canadiano em 2019 para organizar uma
exposição de obras de arte indígena de dois
espíritos. O Pride Toronto publicou a revista online no mês passado e emitiu uma

Quase três semanas depois de ter pedido desculpas publicamente, o Pride Toronto teve esta quinta-feira (7) a sua primeira reunião para analisar os projetos
que não foram concluídos depois de ter
recebido mais de $1 milhão de dólares
do governo canadiano.

Location. Location. Location! A great opportunity for
contractors, investors or make it your family home.
End unit townhouse in prime location close to Dufferin
Mall, steps to TTC, trendy shops and much more.
This is a solid home with 2 kitchens, 2 separate
entrances. All electrical light fixtures, window coverings,
fridge, stove, washer and dryer included.

fo

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative
*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.
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Pandemia

Índice de transmissibilidade em
Portugal baixa para 0,95
Portugal regista um índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 de 0,95, sendo os Açores a única
região do país com este indicador acima
do limiar de 1, indicou esta quarta-feira
(6) o INSA.
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“O valor médio do Rt para os dias entre
28 de março e 01 de abril foi de 0,95” a nível nacional, o que representa uma ligeira
redução em relação aos 0,97 registados no
período anterior, avança o relatório semanal da evolução do número de infeções do
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA).
De acordo com os dados divulgados esta
quarta-feira (6), o número médio de casos
a cinco dias está nas 9.566 infeções diárias
a nível nacional e nas 8.547 no continente.
“Apenas a região autónoma dos Açores
apresenta a média do índice de transmis-

sibilidade a cinco dias superior a 1, o que
indica uma tendência crescente” de casos,
refere o INSA, ao adiantar que o Rt - que
estima o número de casos secundários de
infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -- nesse arquipélago passou
dos 1,01 para os 1,07.
Todas as outras regiões viram o Rt diminuir na última semana, com o Norte a
passar de 1,02 para 0,98, o Centro de 0,95
para 0,92, Lisboa e Vale do Tejo de 0,96
para 0,93, o Alentejo de 0,96 para 0,95, o
Algarve de 0,96 para 0,94 e a Madeira de
1,05 para 0,96.
“À exceção da região Norte, todas as regiões apresentam a taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes
em 14 dias”, avança ainda o INSA.
JN/MS

Universidades

Há casos arquivados por falta de provas.
Maioria das universidades tem código
de conduta e mecanismos de denúncia.
Estudantes pedem uniformização dos
processos e confidencialidade.

N

o último ano letivo, a Universidade
do Porto recebeu quatro denúncias
de assédio sexual. Um dos processos foi arquivado, noutro caso o ofendido
desistiu da queixa, e há dois inquéritos a
decorrer. Na Universidade de Coimbra,
as três denúncias de assédio, participadas
desde 2018, “não foram dadas como provadas”. Os estudantes pedem uniformização
do modo de denúncia.
“A Universidade do Porto sempre dispôs
de meios e de procedimentos para denúncias de infrações disciplinares”, garante ao
JN. O incumprimento do Código de Conduta Académica deve ser comunicado ao
diretor de curso, à Direção da faculdade ou
ao provedor do Estudante, para que inicie o
processo de averiguações.
O reitor, Amílcar Falcão, garante que “a
Universidade de Coimbra está particularmente atenta e sensível às problemáticas
do assédio moral e sexual em contexto universitário, encetando esforços no combate
a estas situações”. Nesse sentido, remete
para a Carta de Princípios para a Igualdade,
Equidade e Diversidade e para o Plano para
a Igualdade, Equidade e Diversidade.
COIMBRA VIGILANTE
Apesar da existência de três denúncias de

assédio, a Universidade de Coimbra sublinha que nenhum dos casos foi provado e
promete “manter uma atitude vigilante e
pedagógica, condenando todas as práticas
de agressão física ou psicológica, violência
ou assédio”. E recomenda aos alunos que
reportem os casos aos diretores das faculdades ou ao provedor do Estudante.
Na Universidade de Aveiro, “nos últimos
anos, não há registo de instruções de inquéritos disciplinares dentro desta temática”,
havendo um Código de Ética e Deontologia.
Os casos de assédio devem ser reportados
ao Conselho de Ética e Deontologia, através do canal de comunicação “Pergunta ao
Reitor” ou ao provedor do Estudante.
Em funções há 10 meses, a provedora
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro não recebeu nenhuma denúncia.
Este é o único mecanismo que a instituição
de ensino de Vila Real indica para os estudantes apresentarem queixa. A provedora é
obrigada a “informar o reitor dos casos em
que haja indícios de práticas/infrações disciplinares e/ou criminais”.
Além das 50 queixas de assédio e discriminação recebidas na Faculdade de Direito - e que hoje motivam um protesto -, a
Universidade de Lisboa desconhece outros
casos, uma vez que as 18 faculdades têm
autonomia, pelo que não têm de reportar as
queixas ao reitor. Contudo, se as denúncias
chegarem a Luís Ferreira, serão dadas indicações para serem averiguadas, tal como
determinou a ministra Elvira Fortunato.
JN/MS
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Porto e Coimbra também têm
queixas de assédio
Defesa

Portugal acolhe dois novos centros
de inovação tecnológica da NATO
Portugal vai receber dois centros de inovação tecnológica na área da defesa, no
âmbito de um projeto da NATO, devendo
iniciar as operações em 2023.

D

e acordo com os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, são dois centros de inovação
em tecnologias de informação na área da
defesa, no âmbito do projeto DIANA (“Defence Innovation Accelerator for the North
Atlantic”), recentemente aprovado pela
Aliança Atlântica.
Este projeto visa “acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas emergentes e disruptivas”, com aplicação de duplo
uso, civil e militar, e irá concentrar-se em
tecnologias consideradas prioritárias pela
Aliança Atlântica: inteligência artificial,
processamento de dados, biotecnologia,
sistemas de armamento autónomos, novos materiais e espaço, de acordo com
uma nota divulgada esta quinta-feira (7)
no site da NATO.
O Governo refere, no comunicado, que

Portugal vai receber um centro acelerador
de inovação em rede, a instalar na Arsenal
do Alfeite, S.A., em Almada, e um centro
de testes no Centro de Experimentação e
Operacional da Marinha, em Tróia, que
deverão iniciar operações em 2023. Para o
Executivo, a instalação destas estruturas
em território nacional “representa uma relevante oportunidade para a economia de
defesa nacional e sua aproximação à rede
de inovação que agora nasce na Aliança”.
Entre os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Portugal foi um dos países com duas candidaturas aprovadas para participar no projeto,
lê-se, no comunicado.
O projeto DIANA visa ainda juntar investigadores e empresas tecnológicas para
“resolver problemas críticos de segurança
e defesa”. Os participantes no programa
terão acesso a vários centros de inovação
digitais dos países aliados.
JN/MS
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Bombeiros

Subsídio fixo mensal do INEM
sobe 12,5%
A Liga dos Bombeiros Portugueses
(LBP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) chegaram a acordo,
nesta quarta-feira (6), sobre o aumento
de 12,5% no subsídio mensal fixo, que
deverá passar de quatro mil para 4500
euros, com efeitos já neste mês.

JN/MS
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A

lém do acordo sobre o subsídio, que
ainda está sujeito à concordância do
Ministério da Saúde, a LBP e o INEM
estabeleceram o início, hoje (8), das reuniões do grupo de trabalho conjunto para a
revisão do acordo de cooperação em vigor.
Segundo uma nota de imprensa da LBP,
“continua em aberto a questão sobre o impacto do aumento recente dos combustíveis”, que tem trazido dificuldades aos
corpos de bombeiros.

Diplomacia
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Portugal expulsa 10 funcionários Refugiados
da embaixada da Rússia
Dezasseis menores ucranianos
acrescentou à lista de sanções à Rússia a ex-

Portugal declarou como “persona non
grata” 10 funcionários da missão diplomática da embaixada russa em Lisboa,
dando-lhes duas semanas para abandonar o país, anunciou o Ministério dos
Negócios Estrangeiros.

E

m comunicado, o ministério liderado
por João Gomes Cravinho explica que
as “atividades” daqueles funcionários são “contrárias à segurança nacional”
e refere que o Governo notificou o embaixador russo “esta tarde”. Sublinhando que
nenhum dos funcionários expulsos do país
é diplomata de carreira, o Governo sublinha “a condenação, firme e veemente, da
agressão russa em território ucraniano”.
A decisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros português segue a linha de vários
outros países europeus, que anunciaram a
expulsão de diplomatas russos nos últimos
dias. De acordo com uma contagem feita pela agência de notícias francesa AFP, o
número de diplomatas russos expulsos de
vários países da União Europeia desde a invasão da Ucrânia ascende a pelo menos 260.
Desde a manhã de terça-feira (5), vários
países têm vindo a anunciar expulsões de
diplomatas russos dos seus territórios. Foi o
caso da Dinamarca e da Itália, que anunciaram a expulsão de 15 e 30 diplomatas russos,
respetivamente, e da Espanha, que decidiu
mandar sair do país 25 diplomatas e pessoal
da embaixada da Rússia, considerando que
“representam uma ameaça à segurança”.
Também a Lituânia anunciou a expulsão
do embaixador da Rússia, assim como a
Estónia, a Letónia, a Suécia e a Eslovénia,
que, no total expulsaram 63 diplomatas e
funcionários russos, acusando-os de “atividades de espionagem ilegais” e de representarem um regime que cometeu “crimes
de guerra” na cidade ucraniana de Bucha.
Por seu lado, a União Europeia (UE)

pulsão de Bruxelas de dezenas de políticos
e empresários russos, além de restrições a
quatro bancos.
“Estamos a ampliar as listas de sanções,
acrescentando dezenas de pessoas da política ao setor dos negócios e envolvidos
em atividades de propaganda, e ainda mais
entidades do setor financeiro, da indústria
militar e dos transportes, entre os quais
quatro importantes bancos russos que,
além de serem excluídos do sistema Swift,
serão ainda proibidos de participar em
quaisquer transições financeiras na UE”,
referiu, em comunicado, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.
O Alto Representante para a Política Externa e de Segurança da UE acrescentou
ainda ter decido “designar ‘persona non
grata’ vários membros da Representação
Permanente da Federação Russa na UE por
envolvimento em atividades contrárias ao
seu estatuto diplomático”.
Já na segunda-feira (4), a Alemanha tinha
declarado 40 diplomatas russos da embaixada de Berlim ‘persona non grata’, instando-os a deixar o país, enquanto a França
avançou com a decisão de expulsar 35 diplomatas russos “cujas atividades são contrárias aos interesses” do país e representam
um regime de “incrível brutalidade”.
Nos últimos dias, dezenas de civis mortos
foram encontrados em Bucha, uma cidade a
60 quilómetros de Kiev que esteve várias semanas ocupada pelas tropas russas e foi recentemente reconquistada pelos ucranianos.
Muitos dos mortos estavam espalhados
na rua ou em valas comuns, tendo as autoridades ucranianas e os seus aliados acusado os soldados russos de terem cometido
esses crimes.
Moscovo rejeitou em absoluto qualquer
responsabilidade e disse que foi feita uma
encenação por Kiev, tendo prometido dar
“uma resposta à medida” à vaga de expulsões dos seus diplomatas.
O Presidente russo, Vladimir Putin, já tinha assinado, na segunda-feira (4), um decreto para restringir a concessão de vistos
para países da União Europeia e para a Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, devido às suas “ações hostis” contra a Rússia.
JN/MS

chegaram a Portugal
completamente sozinhos
Cerca de 350 menores ucranianos chegaram a Portugal sem os pais ou representantes legais, tendo sido o processo
comunicado ao Ministério Público, e 16
entraram completamente sozinhos, revelou à Lusa fonte ligada ao processo.

S

egundo a mesma fonte, a situação
destes 16 menores que chegaram a
Portugal “não acompanhados” ou
indocumentados foi de imediato levada à
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ) para adotar “os procedimentos urgentes e prestar a assistência adequada”.
A fonte disse ainda que, desde o início da
guerra da Ucrânia, em 24 de fevereiro, chegaram a Portugal cerca de 350 menores não
acompanhados, mas na presença de outra
pessoa que não o seu progenitor ou representante legal comprovado, pelo que a situação é comunicada ao Ministério Público
para nomeação de um representante legal.
Numa resposta enviada à agência Lusa, o
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
refere que foram concedidos quase 28 581
pedidos de proteção temporária a ucranianos e a cidadãos estrangeiros residentes na
Ucrânia desde o início da guerra, dos quais
10 126 são menores.
Os cidadãos que fugiram da guerra pediram proteção temporária a Portugal através de uma plataforma ‘online’ criada pelo
SEF (‘SEFforUkraine.sef.pt’) disponível em
três línguas diferentes, não sendo necessário recorrer aos balcões deste serviço de
segurança.
No entanto e no caso dos menores é obrigatória a deslocação a um balcão do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras para que seja
confirmada a identidade e filiação. O SEF
explica que procede de várias formas em
matéria de registo e proteção de menores, não existindo pedido de intervenção
de qualquer entidade no caso da criança
acompanhada por progenitor ou representante legal comprovado.
Outra das formas passa pela comunica-

ção ao Ministério Público quando as crianças chegam acompanhadas por adultos que
não sejam os pais ou representantes legais.
Nestes casos em que se considera não haver
perigo, a comunicação é feita ao Ministério
Público da área geográfica da residência
declarada ao SEF “para nomeação de um
representante legal e eventual promoção
de processo de proteção ao menor”.
Numa entrevista recente à Lusa um dos
inspetores do SEF que acompanha o processo de pedidos de proteção temporária a
pessoas oriundas da Ucrânia explicou que
estão a chegar a Portugal muitas crianças
sem os pais, mas acompanhadas por familiares, como tios, primos ou avós, sendo
estes os casos que são comunicados ao Ministério Público.
Outra das formas de atuação do SEF é o
contacto imediato à CPCJ da área de competência, para adotar os procedimentos
urgentes e prestar a assistência, quando
se trata de crianças não acompanhadas,
na presença de outra pessoa que não o seu
progenitor ou representante legal comprovado, mas “em perigo atual ou iminente para a vida ou grave comprometimento da integridade física ou psíquica da
criança ou jovem”.
O SEF contacta também de imediato a
CPCJ para adotar os procedimentos urgentes e prestar a assistência adequada quando
se trata de um “menor não acompanhado e
entregue a si mesmo”, tendo em conta que
se considera que essa “criança está em perigo atual ou iminente”.
Na resposta enviada à Lusa, o SEF indica ainda que não detetou, até agora,
quaisquer indícios relativos à prática de
atividades ilícitas relacionadas com os crimes de tráfico de pessoas ou de auxílio à
imigração ilegal por parte de cidadãos ou
empresas que têm estado a prestar apoio a
cidadãos ucranianos.
JN/MS
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Consultora rejeita pressão do Governo
dos Açores, mas admite contactos
sobre Agendas Mobilizadoras

AUTONOMIAS

O consultor da Deloitte Rui Gidro rejeitou que o Governo dos Açores tivesse
interferido na escolha das empresas que
integraram as Agendas Mobilizadoras
do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR), mas admitiu contactos e tomadas
de decisão do executivo.
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Ilha de São Jorge vai ter estação
permanente de medição de
dióxido de carbono
O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcãnica dos Açores (CIVISA) planeia instalar em São Jorge, “no início da
próxima semana” uma estação de medição de fluxo de dióxido de carbono dos
solos “em regime permanente”.

“

O CIVISA planeia instalar, provavelmente no início da próxima semana,
uma estação de medição de fluxo de
dióxido de carbono dos solos em regime
permanente. Estamos a fazer perfis diários. Temos três estações de radão instaladas, mas estamos na fase de trazer para São
Jorge uma estação permanente de dióxido
de carbono”, afirmou a coordenadora das
operações do CIVISA na ilha de São Jorge,
Fátima Viveiros. No ‘briefing’ diário para
atualização da crise sismovulcância que se
regista há mais de duas semanas naquela
ilha açoriana, Fátima Viveiros sublinhou
que a rede de estações sísmicas “tem vindo
a ser incrementada de acordo com os meios
disponíveis”. “Estamo-nos a adaptar à situação diária”, sublinhou a investigadora.
A coordenadora das operações adiantou
que, na “segunda-feira à tarde, o CIVISA
instalou uma câmara ‘web’ na zona do Terreiro da Macela e, hoje ou na quarta-feira,
será instalada outra nas Velas “para visualização da costa sul”.
“O terreiro da Macela é uma zona alta
que permite ver a zona central da ilha de
São Jorge, portanto, o complexo fissural
das Manadas alinhado. É uma das zonas
centrais”, justificou. Estas câmaras permitem o acompanhamento de “qualquer modificação” que ocorra na paisagem, acrescentou.
No mesmo ‘briefing’ o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores reforçou o apelo para que a
população se mantenha atenta.
“Nem estes aumentos devem alarmar
as pessoas, nem os decréscimos devem
relaxar as pessoas. É manter o registo que
têm mantido, acatar as informações e recomendações das entidades oficiais”, disse

Eduardo Faria, referindo-se ao fato de ter
havido, entre as 00h00 e as 10h00 da manhã de de terça-feira (5), “um registo acima” do de segunda-feira (4).
Eduardo Faria informou que “está quase
terminado o reconhecimento dos portos
utilizáveis em toda a ilha, portinhos, fajãs e
caminhos” para uma eventual evacuação,
um trabalho efetuado pelos elementos das
Forças Armadas, em concreto pelos fuzileiros da Marinha, através de drones.
O Comando Operacional dos Açores tem
ainda apoiado o Serviço Regional de Proteção Civil com meios e sistemas aéreos não
tripulados no reconhecimento de portos ao
redor da ilha de São Jorge.
“Neste momento, temos um reconhecimento em pormenor, os locais estão identificados. Desde o acesso, assim como ao
nível de condições operacionalidade com
diferentes condições meteorológicas que
possam ocorrer”, em caso de uma evacuação da ilha, explicou aos jornalistas o
tenente-coronel Rui Costa, do Comando
Operacional dos Açores.
Segundo Rui Costa, “em grande parte”
do lado sul “já foi realizado” este reconhecimento em pormenor, estando a ser “terminado o lado norte” da ilha.
“Durante o dia de hoje (terça-feira, 5)
temos mais dois reconhecimentos (na Fajã
das Pontas e a Fajã dos Cubres) e na quarta-feira (6) continuamos e mantemos o ponto de Reunião e Irradiação de Desalojados já
pronto e ativo, se for necessário para o Serviço Regional de Proteção Civil”, detalhou.
Cerca de 2.500 pessoas já saíram do concelho das Velas, centro da crise sísmica,
das quais 1.500 para outras ilhas dos Açores, e as restantes para o concelho vizinho
da Calheta, considerado mais seguro pelos
especialistas.
A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de
sete, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”.
AO/MS
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“

Não tivemos qualquer tipo de pressão
ou sugestão de inclusão de determinadas entidades na agenda. Tivemos
uma reunião inicial a 01 de setembro, onde
esteve presente o senhor secretário regional [das Finanças], depois tivemos várias
reuniões de trabalho e no dia 24 [de setembro] fizemos a apresentação global da
agenda e de quem eram os membros do
consórcio”, avançou.
Rui Gidro falava, em Ponta Delgada,
numa audição de perto de três horas na
comissão parlamentar de inquérito à operacionalização agendas mobilizadoras do
PRR nos Açores do Parlamento açoriano.
A Deloitte foi uma das consultoras que o
Governo Regional contratou para prestar
apoio técnico às empresas no âmbito do
processo de candidaturas às agendas mobilizadoras, tendo ficado responsável pela
agenda do mar, uma das três criadas nos
Açores.
Questionado pelo PS, Rui Gidro disse que
o primeiro contacto com as empresas que
poderiam vir a integrar um consórcio para
apresentar candidaturas à agenda do mar
ocorreu, numa reunião virtual, no dia 01 de
setembro de 2021.
O consultor disse que o convite às empresas para participar na reunião foi feito
pela Câmara de Comércio de Ponta Delgada, mas que foi a tutela das Finanças quem
enviou a lista à Deloitte.
“Essa lista foi-nos facultada, salvo erro,
pela secretaria regional como a lista de entidades que seriam convidadas. O convite
terá sido facultado pela câmara de comércio”, adiantou.
Quando à seleção final das empresas que
apresentariam candidaturas aos fundos do
PRR, Rui Gidro disse que a consultora se
limitou a avaliar as “manifestações de interesse de investimentos” e a perceber se
cumpriam ou não os critérios previstos no
aviso.
“Não havia aqui subjetividade quer da
Deloitte, quer das câmaras de comércio,
quer do Governo Regional. Foi tudo numa
lógica muito estrita de aplicação dos critérios que estavam definidos”, frisou.
Os Açores tinham uma verba disponível
de 117 milhões de euros para as três agendas, mas só a agenda do mar ultrapassou
esse valor numa fase inicial.
“Fomos juntando todos os investimentos que nos foram chegando e que eram
elegíveis e fomos somando e, no final, chegámos a um investimento de 130 milhões.
Dava um valor substancialmente acima do
que estava previsto”, revelou o consultor.
Perante este cenário, segundo Rui Gidro,
coube à tutela das Finanças decidir que fosse feito um corte de 40% em todos os projetos, reduzindo o valor global da agenda do
mar para 80 milhões de euros.
“Não nos competia a nós fazer esse corte. Nós estávamos a assessorar a submissão
da candidatura que iria ser feita. E também
não competiria às câmaras de comércio,
que estiveram a facilitar esse processo. Teria de ser o Governo Regional a fazer essa
sugestão às empresas de se fazer uma manifestação de interesse por um valor inferior.
Quem faz a submissão são as entidades, que
poderiam não estar de acordo, mas houve
essa anuência”, adiantou.
O consultor admitiu que partiu do gabinete da secretaria regional das Finanças

uma “sugestão para fazer uma análise da
elegibilidade” de um investimento de cerca de 1 milhão de euros por parte da Universidade dos Açores, mas ressalvou que o
envolvimento de universidades era um dos
requisitos do processo.
Rui Gidro reconheceu ainda que se reuniu, individualmente, por videoconferência, com quatro entidades (Associação
Regional de Conserveiras, Sociedade Corretora, Finançor e Mutualista), antes de
uma reunião presencial com as restantes
empresas.
“Por serem entidades com maior dimensão, eram entidades que se devia começar a
estabelecer contactos, para avaliar do interesse delas de submeterem uma manifestação de interesse e se tinham ou não investimentos em carteira”, explicou.
Questionado pelo PS sobre quem enviou
os contactos dessas quatro empresas, disse
que “terá sido o Governo Regional”.
O consultor garantiu que não foi a Deloitte que construiu o consórcio, juntando
apenas as manifestações de interesses.
Quanto à liderança do consórcio, disse que a consultora identificou a empresa
pública Portos dos Açores, pelo “perfil da
tipologia de investimentos” e pelo facto de
estar “presente em todas as ilhas”, mas que
a decisão final foi do Governo Regional.
“Não nos compete a nós decidirmos
quem seria o líder. Isso foi um assunto que
nós falámos com a secretaria regional [das
Finanças], que acredito que tenha depois
falado com a secretaria regional do Mar e
das Pescas”, revelou.
A comissão de inquérito às agendas mobilizadoras foi aprovada por unanimidade
no parlamento açoriano em outubro de
2021, depois de vários partidos terem questionado a gestão feita pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) às verbas previstas no PRR para o arquipélago ao abrigo
daquele programa.
Em causa estava uma verba inicial de
117 milhões de euros, financiada pelo PRR,
destinada a projetos de inovação, turismo
e agro-indústria, a que poderiam candidatar-se as empresas açorianas que apresentassem projetos em consórcio com outros
grupos económicos.
Na sequência de críticas ao processo, os
consórcios criados nos Açores deixaram
cair as propostas, em outubro, a pedido do
presidente do Governo Regional, que disse
ter a “garantia” do Governo da República
de que a verba destinada à região não estava em causa.
AO/MS
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Trabalhadores da empresa de cervejas
da Madeira fazem greve dia 13 e 14 de abril
Os trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) rejeitaram a
proposta de aumento salarial de 1,5%
apresentada pela administração e mandataram o sindicato para convocar uma
greve nos dias 13 e 14 de abril, foi esta
quarta-feira (6) anunciado.

CMF denuncia
41 milhões de
euros em gastos
não contabilizados
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“

A resposta da ECM, de aumento salarial de 1,5%, está muito aquém da
proposta que traduz as reivindicações
dos trabalhadores”, lê-se no comunicado
divulgado pelo sindicato representativo do
setor.
Os trabalhadores da cervejeira madeirense estiveram reunidos em plenário na
passada segunda-feira (28) e consideraram
que “a empresa não se pronunciou sobre
as propostas de revisão das cláusulas de
expressão pecuniária” e sobre as cláusulas
relacionadas com o pagamento do trabalho
extraordinário e por turnos”.
“Desde 2019, a ECM tem protelando a
data para apresentação de respostas às
propostas dos trabalhadores, apresentadas
pela Federação dos Sindicatos”, é referido
numa resolução difundida pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabaco
de Portugal (SINTAB).
O documento também indica que estes
“trabalhadores não tiveram aumento salarial desde 2019 (inclusive)” e que a resposta
da administração da ECM “não traduz o seu
compromisso na reunião de conciliação”
realizada em 21 de novembro de 2021.
No documento é ainda apontado que,
em março de 2022, a empresa aumentou o
salário “a alguns trabalhadores, de valores
diferentes para o mesmo trabalho e a mesma categoria profissional, aplicando discriminação salarial entre os trabalhadores”.
Complementa que, nestes casos, os valo-
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res, “apesar de gerar discriminação, também estão aquém das reivindicações dos
trabalhadores”.
“Perante estas situações, os trabalhadores não aceitam a proposta da empresa,
exigindo aumento salarial que vá ao encontro das justas reivindicações apresentadas pela Federação do Sindicato em Janeiro
e 2019 e reformulada em julho de 2021”,
transmitem.
Por isso, os trabalhadores reunidos em
plenário decidiram “exigir da empresa outra resposta que tenha em conta os anos
em que não tiveram aumento salarial e que
valorize o trabalho” e “mandataram o sindicato para marcar greve nos dias 13 e 14 de
abril de 2022”.
Os trabalhadores marcaram ainda novos
plenários, um dos quais ficou agendado

para 12 de abril “para preparar a greve” e
outro “após a greve, para analisar a situação e traçar novas formas de luta, caso não
sejam aceites as suas justas reivindicações”, é anunciado no texto.
A Empresa de Cervejas da Madeira, Lda
(ECM) está em atividade há mais de 140
anos, é a maior empresa regional de produção e distribuição de bebidas na Região Autónoma da Madeira e faz parte do universo
do Grupo Pestana, maior grupo hoteleiro
português.
A ECM tem uma equipa de cerca de 250
colaboradores e uma carteira de 3.500
clientes. Entre os seus produtos de marca
estão a cerveja Coral, a Laranjada e a Brisa
Maracujá.
JM/MS

O presidente da Câmara do Funchal
diz ter encontrado algo impensável
na autarquia, um agravamento do
défice esperado em 33,4 milhões
de euros. Pedro Calado garante que
vai “até às últimas consequências”
para responsabilizar quem devido.
A autarquia contratou uma empresa
internacional para avaliar as despesas
e gastos e convocou uma conferência
para apresentar as contas.
Coube a Cristina Pedra, vice-presidente da Câmara do Funchal, apresentar o prejuízo de 41 milhões de euros,
resultante de gastos, dívidas e faturas
não contabilizadas pelo anterior executivo, dando como exemplo cerca de
27 milhões de euros sem cabimento referentes à ARM.
A equipa de Pedro Calado fala em
214 processos de execução fiscal perdidos pela CMF, no montante de 22
milhões de euros.
JM/MS

Retire o stress dos impostos de rendimento
Oferecemos um reembolso instantâneo e uma segunda opinião gratuita caso não esteja satisfeito com a atual!

(416) 603-0842 | Toll Free: 1 888 232 6326 | viveirosgroup.com | 1325 St. Clair Ave W, Toronto

Há quem já nasça com o dom do
domínio da bola, mas para fazer do
futebol carreira o caminho é longo
e coloca à prova as capacidades
de perseverança dos mais jovens.
O talento é fundamental, mas não
é suficiente para triunfar num
mundo competitivo. Por isso, as
academias de futebol focam-se
em criar ambientes seguros, didáticos, exigentes e sistemas de
apoio para proporcionar aos jovens as ferramentas necessárias
para desenvolverem as suas habilidades enquanto atletas e apren-

GIL VICENTE FC TORONTO
Fundação:

2011

Fundadores:

José Carlos Da Silva
Nelson Pinto

Presidente

José Carlos da Silva

Diretor Técnico:

Nelson Pinto

Organização de futebol juvenil sem fins lucrativos afiliada
ao Gil Vicente FC de Portugal. A academia pretende proporcionar um nível de treino de elevada qualidade, de forma a
melhorar a saúde emocional e física, num ambiente positivo
e seguro.
Equipas dos 5 aos 21 anos
120 jogadores
Lema:

All together as one
Todos juntos como um só

Localização:

Toronto

Contactos:

647-573-6611
info@gvfcacademytoronto.com
gvfcat.com

UNION FC

“O nosso principal objetivo é criar uma comunidade, onde
prevalece o respeito, é focado na educação e no futuro dos
mais jovens. Queremos que cresçam e tenham um impacto
positivo na comunidade. Trata-se de desenvolver jovens, e
de se tornarem profissionais de futebol ótimo.”
Nelson Pinto

Fundação:

2015

Fundador:

Nelson Rocha

Presidente

Luis Andrez

Diretor Técnico:

Luis Andrez

Resultante da junção entre o Bradford (Eagles) Soccer Club e a
DFC Academy (Dragons), a academia procura providenciar um
ambiente que incentiva o desenvolvimento das habilidades futebolísticas, da educação e do amor pelo jogo. Tendo como prin-

ACAD

Toro

DEMY

onto

derem lições valiosas para o seu
percurso de vida. O futebol tem
vindo a ganhar cada vez mais visibilidade no Canadá e a própria
qualificação para a Campeonato do Mundo poderá aumentar o
interesse pela modalidade. Para
muitos, o amor ao jogo foi tão
forte que os levou a aventurarem-se para o outro lado do oceano e
se dedicarem a jogar aquele que
é considerado como o jogo mais
bonito do mundo.
Inês Carpinteiro/MS

ACADEMY
Toronto

SPORTING FC TORONTO
Fundação:

2011

Fundador:

Augusto Pires

Presidente

Carlos Ferreira

Diretor Técnico:

Samuel Gyeke

Academia de futebol juvenil certificada pelo Sporting CP, com
sede em Toronto. Com o foco de ensinar para a vida através do
futebol, o Sporting FC pretende ajudar os mais novos a crescer
enquanto pessoas ao mesmo tempo que desenvolvem as suas
habilidades futebolísticas.
Equipas dos 4 aos 12 anos
275 Jogadores

cipal objetivo trazer união através do desporto, pretende ainda
proporcionar um caminho profissional aos jovens talentos.
Equipas dos 3 aos 16 anos
Lema:

Inspiring growth through perseverance
Inspirar o crescimento através da preserverança

Localização:

Bradford

Contactos:

416-605-7749
operations@unionfc.ca
unionfc.ca

Lema:

Effort, Dedication, Devotion and Glory
Esforço, Dedicação, Devoção e Glória

Localização:

Brockton Stadium, Toronto

Contactos:

416-516-6816
info@sportingfctoronto.com
sportingfctoronto.com

“O maior objetivo da academia é proporcionar aos jovens um
ambiente onde podem desenvolver as suas habilidades futebolísticas e pessoais. Como sabemos, nem todos se tornarão
jogadores profissionais, mas cada um deles crescerá e será
um membro da sociedade. A questão que colocamos é, ‘que
tipo de indivíduos estamos a desenvolver para a sociedade’?”
Samuel Gyeke-Amoako

Apresentamos-lhe um GIC tão
fantástico que irá transformar a
nossa comunidade por gerações.
Com o nosso Magellan GIC obtém mais do que uma taxa de juro fantástica – está também
a contribuir para a construção do primeiro lar de cuidados continuados na GTA para idosos
que falam português. Por exemplo, invista $50,000 e nós doaremos até $500. Magellan GIC –
banca cooperativa em ação!

2

Termo de Depósito

Taxa de Juro (p.a.)

Taxa Doada

Exemplo de doação
por $50,000

1 Ano

2.00%

0.20%

$100

2 Ano

2.15%

0.40%

$200

3 Ano

2.25%

0.60%

$300

4 Ano

2.40%

0.80%

$400

5 Ano

2.50%

1.00%

$500

Ganhe até

.50%

p.a.

1 – 5 Anos

Inclui produtos registados (RRIF, RRSP, TFSA)
e nao registados.

SAIBA MAIS EM ICSAVINGS.CA/MAGELLAN
SAIBA MAIS ACERCA DO MAGELLAN CENTRE EM
MAGELLANCOMMUNITYCHARITIES.CA
Taxa de juro é anual e está sujeita a alterações ou cancelamento sem aviso prévio. Os depósitos elegíveis referem-se a novos montantes depositados por
membros novos ou já existentes. Depósitos já existentes no IC Savings não são elegíveis para esta promoção. Eligible deposits in registered accounts have
unlimited coverage through the Financial Services Regulatory Authority (FSRA). Eligible deposits (not in registered accounts) are insured up to $250,000
through FSRA. To learn more, visit fsrao.ca.
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Alterações climáticas responsáveis por mais
de metade das crises sanitárias em África
As alterações climáticas foram responsáveis por mais de metade das
crises sanitárias que afetaram África
nos últimos 20 anos, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), que
registou um aumento da frequência
das emergências de saúde pública.

“
Presidente da África do Sul anuncia o
fim das restrições contra a pandemia
Cyril Ramaphosa anunciou “medidas
transitórias” até ao início de maio para
“recuperação e reabilitação pós-calamidade”

O

Presidente Cyril Ramaphosa anunciou esta segunda-feira (4) o fim de
750 dias de estado de calamidade
num discurso ao país sobre o levantamento
das medidas de contenção da covid-19 na
África do Sul. O chefe de Estado sul-africano salientou que o estado nacional de calamidade foi declarado pela primeira vez em
15 de março de 2020, frisando que “a pandemia ainda não terminou”.
“O executivo decidiu encerrar o estado
nacional de calamidade com efeitos a partir
da meia-noite de hoje”, salientou. Todavia,
o Presidente Ramaphosa anunciou “medidas transitórias” até ao início de maio para
“recuperação e reabilitação pós-calamidade”. As medidas transitórias anunciadas caducam automaticamente após 30
dias, segundo o Presidente da República
sul-africano, incluindo o uso de máscara
obrigatório em espaço fechados, a continuidade das restrições aos ajuntamentos
(1000 pessoas em espaços fechados e 2000
ao ar livre em caso de estatuto não vacinal);
o comprovativo de vacinação ou de teste
PCR negativo até 72 horas para viajantes
internacionais e o subsídio social de 350
rands (20 euros) que continuará em vigor.
“Todas as outras medidas terminam à
meia-noite, incluindo restrições a práticas
culturais, criminalização por desrespeito
das regras e os níveis de alerta são eliminados”, frisou.
“O programa de Compensação por Lesão
da Vacina da covid-19, administrado pelo
Departamento de Saúde, continuará em vigor após o término do Estado Nacional de
Calamidade. O programa só será terminado
uma vez que tenha alcançado o seu objetivo”, adiantou.
“Este programa entrou em vigor em
abril do ano passado para fornecer acesso
rápido e fácil à indemnização a qualquer
pessoa que sofra uma lesão grave por ter
sido vacinada com a vacina da covid-19”,
explicou o Presidente sul-africano. No seu
discurso ao país, o Presidente da África do

Sul salientou que “o fim do estado nacional
de calamidade é um marco importante na
luta contra a pandemia”, sublinhando que
as medidas decretadas permitiram ao Governo sul-africano responder à pandemia
da Covid-19.
“A vacinação é a nossa melhor defesa
contra a covid-19”, referiu Ramaphosa,
salientando que “embora a pandemia não
tenha terminado e continuemos cautelosos, podemos ter a certeza de que estamos
numa posição melhor agora do que nos últimos 750 dias”.
“Estamos esperançosos de que o pior já
passou e confiantes de que só há dias melhores pela frente”, avançou.
O Presidente sul-africano afirmou que
a declaração do estado de calamidade “foi
uma resposta a uma crise global de saúde
que representava uma grave ameaça à vida
e ao bem-estar do nosso povo”.
Segundo Ramaphosa, “a natureza mutável da pandemia no país foi mais evidente
na quarta vaga em dezembro e janeiro”,
salientando que “durante a terceira vaga
em julho do ano passado, o número médio
diário mais elevado de óbitos relacionados
com a covid-19 registado foi de 420”.
“Na quarta vaga, em fevereiro deste ano,
o maior número diário de mortes relacionadas com a covid-19 foi de 240”, adiantou, salientando que “na semana passada,
esse número caiu para apenas 12”.
Ramaphosa referiu que as autoridades de
saúde “estão a observar um padrão semelhante” nas unidades hospitalares de saúde
no país.
“Das 108 mil camas no país, apenas 1.805
estão ocupadas atualmente por pacientes
com covid-19”, adiantou o Presidente sul-africano, acrescentando que “das 5.600
camas nos cuidados intensivos do país,
apenas 175 estão ocupadas por pacientes
com covid-19”.
“Isto indica uma tendência de queda que
nos permitindo voltar à normalidade nas
unidades de saúde pública”, referiu o Presidente sul-africano.
“Agora é a hora de desenvolver a nossa economia e criar empregos”, concluiu
Cyril Ramaphosa.
EP/MS

A emergência climática é uma das
maiores ameaças para a humanidade. As condições necessárias para
garantir uma boa saúde estão em perigo
com eventos climáticos cada vez mais
severos”, disse a diretora regional para
África da OMS, Matshido Moeti, em comunicado. A responsável sublinhou que
“as inundações frequentes e as doenças
transmitidas pela água e por vetores (parasitas, bactérias ou vírus) estão a aprofundar as crises sanitárias”. “Embora
África seja o continente que menos contribui para a crise climática, sofre todas
as consequências”, lamentou Moeti.
Segundo um novo estudo da OMS, o
continente africano registou, entre 2011
e 2021, mais 21% de emergências de saúde pública do que na década anterior.
As inundações, por exemplo, favorecem o aparecimento de doenças diarreicas, que são a terceira causa de doença e
morte em crianças com menos de cinco
anos. As mudanças de temperatura estão
a permitir a expansão dos mosquitos que
transmitem doenças como a febre ama-

rela ou a malária, ou das carraças que
provocam a febre hemorrágica de Crimeia-Congo (FHCC), com uma taxa de
mortalidade de até 40%. Embora o número de mortes por malária tenha caído em África de 840.000 em 2000 para
602.000 em 2020, esta doença continua
a ser um desafio para o continente.
Além disso, os choques climáticos impedem os agricultores de produzir alimentos suficientes, o que provoca um
número cada vez maior de malnutrição.
O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou na terça-feira (5)
que mais de um quarto da população de
África enfrenta atualmente uma crise de
segurança alimentar, com milhões de
famílias a saltar refeições, e avisou que a
situação pode agravar-se nos próximos
meses. “É um desastre que tem passado
largamente despercebido. Milhões de famílias estão a ficar com fome e as crianças estão a morrer de malnutrição”, disse o responsável pelas operações globais
do CICV, Dominik Stillhart.
Perante este cenário, a OMS pediu aos
Governos africanos que deem prioridade ao
bem-estar dos cidadãos nas suas decisões,
detenham as novas explorações de combustíveis fósseis, cobrem impostos às empresas
que emitem gases contaminantes, e implementem as regras sobre a qualidade do ar.
SP/MS

Afreximbank dá 4 mil milhões contra
os impactos da guerra em África
O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) anunciou esta
semana a aprovação de um programa
de crédito no valor de 4 mil milhões de
dólares para os países africanos lidarem
com os impactos da guerra na Ucrânia.

“

A crise entre a Rússia e a Ucrânia, que
aumentou em 24 de fevereiro, teve um
efeito significativo na economia global;
dada a importância dos dois países como
fontes de petróleo e gás, matérias-primas
e cereais, a deflagração do conflito tem repercussões generalizadas à escala global, incluindo um impacto adverso nas economias
africanas, especialmente aqueles que dependem fortemente de importações de cereais,
fertilizantes e importações de combustível”,
argumenta o Afreximbank na apresentação
da linha de crédito de 4 mil milhões de dólares, cerca de 3,6 mil milhões de euros.
Os países africanos, principalmente os do
norte do continente, são alguns dos principais importadores de cereais quer da Rússia,
quer da Ucrânia, o que, devido à predominância deste alimento na dieta de grande
parte da população africana, origina um
impacto ainda maior, com vários analistas
a alertarem para a possibilidade de instabilidade social devido ao aumento dos preços
e à dificuldade de garantir as importações.

“O programa de financiamento comercial
para ajustamento de África à crise da Ucrânia (UKAFPA) tem como objetivos ajustar o
custo do financiamento, para ajudar os países a cumprirem as necessidades imediatas
de importações face ao aumento dos preços
enquanto a procura interna se ajusta”, lê-se
no comunicado enviado à Lusa.
Além disso, o programa anunciado pelo
Afreximbank visa também o financiamento
da recompra de petróleo e metais, uma estabilização das receitas de exportações de matérias-primas, o financiamento da quebra do
turismo e lançou também um mecanismo de
aceleração das receitas de exportação, através de um rápido acesso a moeda estrangeira
para garantir o cumprimento dos projetos
em curso.
“O UKAFPA é uma resposta aos pedidos
urgentes dos Estados-membros para uma
intervenção de emergência do banco, cujos
pedidos de financiamento já excedem os
15 mil milhões de dólares [13,7 mil milhões
de euros]”, lê-se no comunicado, que dá
conta que “há urgência na resposta a estes
pedidos para evitar condições sociais catastróficas em todo o continente e reduzir o
risco de evoluírem para desafios políticos”.
NM/MS
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Caso Henry
Após deixar cadeia, Monique
Medeiros coloca tornozeleira

M

onique Medeiros, mãe do menino
Henry Borel, que deixou a cadeia
no Complexo de Gericinó, na Zona
Oeste, na noite desta terça-feira (5), colocou a tornozeleira eletrônica na manhã
desta quarta-feira (6) na Coordenação de
Monitoramento Eletrônico para cumprir
prisão domiciliar.
Uma decisão judicial da 2ª Vara Criminal
permitiu que ela fosse solta, mas determinou medidas cautelares. A mãe de Henry
deixou a cadeia com uma calça jeans e uma
camiseta branca, e foi recebida por um advogado que a conduziu para um carro particular, de onde saíram do local.
Monique não poderá voltar para a antiga
residência, na Barra da Tijuca, onde o crime ocorreu. Ela também está proibida de
conversar com qualquer pessoa, exceto parentes e advogados. E não pode fazer postagens em redes sociais. A decisão substitui
a prisão preventiva por monitoração eletrônica de Monique, mas mantém Jairinho,
o padrasto do menino Henry, preso.
Em seu texto, a juíza Elizabeth Machado
Louro manifesta preocupação com ameaças sofridas por Monique dentro da cadeia

BRASIL

e diz que a manutenção da prisão “não favorece a garantia da ordem pública”.
Ainda segundo a decisão, “fica, ainda,
vedada à ré Monique, enquanto perdurar a monitoração, qualquer comunicação
com terceiros - com exceção apenas de familiares e integrantes de sua defesa -, notadamente testemunhas neste processo,
seja pessoal, por telefone ou por qualquer
recurso de telemática, assim também postagens em redes sociais, quaisquer que sejam elas, sob pena de restabelecimento da
ordem prisional”.
Individualização de conduta
A juíza ainda escreveu que a acusação
não imputa utilização de “violência extremada” por Monique e que “não há nos autos nenhuma indicação de que a requerente
tenha visto sequer qualquer dos atos violentos”. Portanto, segundo a decisão, a soltura de Monique individualiza sua conduta
“para fins de avaliar a necessidade ou não
de manter a prisão cautelar nos termos em
que foi decretada no início do processo”.
Mas a decisão da juíza contraria recomendação do Ministério Público. O promotor Fábio Vieira dos Santos disse que Monique não
poderia ser beneficiada pela medida porque,
segundo o MP, ela é uma das responsáveis
pela morte do seu próprio filho Henry Borel.
O MP informou que vai recorrer.
G1/MS

Moraes prorroga inquérito sobre
fala de Bolsonaro que associou
vacina contra Covid à Aids
Polícia Federal terá mais 60 dias do presidente que gerou a investigação.
para prosseguir com investigações.
Ministro também autorizou envio de Transmissão na internet
ofício ao Google para pedir o vídeo
A notícia falsa relacionando a vacina
da ‘live’ presidencial que gerou a ine a doença foi divulgada pelo presidente
vestigação.
em uma live nas redes sociais no dia 22
de outubro, e desmentida pelo Fato ou
Fake, por especialistas e por outras plataformas de checagem nas horas seguintes.
A live de Bolsonaro foi retirada do ar por
Facebook, YouTube e Instagram.
Na transmissão, Bolsonaro disse que
relatórios oficiais do Reino Unido teriam
sugerido que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid estariam desenvolvendo Aids “muito mais rápido que o
previsto”. A afirmação é falsa, e não há
qualquer relatório oficial que faça essa
associação.
Na semana seguinte, o presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), Antônio Barra Torres, reafirministro do Supremo Tribunal mou que as vacinas usadas no Brasil são
Federal (STF) Alexandre de Mo- seguras, e que nenhuma delas aumenta
raes prorrogou nesta quarta-fei- a “propensão de ter outras doenças”.
Ao determinar a abertura do inquéra (6), por mais 60 dias, o inquérito que
apura a fake news divulgada pelo presi- rito policial, Moraes criticou a decisão
dente Jair Bolsonaro, que no ano passa- da Procuradoria-Geral da República de
do associou a vacinação contra Covid a abrir uma apuração interna e, com base
nisso, pedir o arquivamento da ação no
um risco de desenvolver Aids.
Essa relação, que não existe, foi feita STF. O ministro do STF afirmou que não
pelo presidente em uma transmissão caberia à Procuradoria-Geral da República abrir apuração interna já que o STF
nas redes sociais.
A decisão do ministro atende a um foi provocado a partir de uma notíciapedido da Polícia Federal, feito pela de- -crime contra o presidente e afastar a
legada da PF Lorena Lima Nascimento supervisão judicial.
Segundo o ministro, é preciso apurar a
na semana passada. A investigação foi
aberta no dia 3 de dezembro de 2021, relação entre essa fake news e a atuação
de uma suposta organização criminosa
com a autorização do ministro.
Moraes também autorizou que a PF en- investigada pelo Supremo e que envolve
caminhe ofício ao Google para que a em- aliados do presidente Bolsonaro.
G1/MS
presa forneça, em 10 dias, o vídeo da live
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Justiça determinou a soltura e ela deixou
a prisão nesta terça-feira (5). Decisão ainda impede contato dela com pessoas que
não sejam parentes ou sua própria defesa. Ministério Público diz que vai recorrer.
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TAP volta a voar para Porto Alegre
e repõe totalidade dos destinos
para o Brasil
A TAP retomou, em 29 de março, os voos
para Porto Alegre, com três frequências
por semana, repondo, assim, a operação
para todos os destinos brasileiros para
onde voava antes da pandemia de Covid-19, refere a transportadora.

P

orto Alegre é a segunda rota mais longa da companhia aérea, a seguir a São
Francisco, acrescenta a TAP em comunicado.
No total, são 11 as cidades do Brasil (13
rotas) que a TAP liga diretamente à Europa,
sendo que, este verão, a companhia aérea
nacional oferece 73 voos por semana entre
Portugal e o Brasil.
São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo
Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador têm
voos diretos da TAP para Lisboa, enquanto
São Paulo e Rio de Janeiro têm também ligações diretas ao Porto em aviões da transportadora nacional, conclui.
Em 31 de março, a presidente executiva
da TAP, Christine Ourmières-Widener,
disse esperar o resultado, até ao verão, do
concurso dos 18 ‘slots’ diários que a companhia irá prescindir no aeroporto de Lisboa, após imposição de Bruxelas para aprovar o plano de reestruturação, para poder
reorganizar a operação.
“Penso que temos em mente que em junho, julho, poderemos ter uma confirmação para que possamos realmente preparar-nos eficazmente, porque uma rede de
horários também está sempre a funcionar
e tem impacto nos nossos empregados,
nos nossos pilotos, na nossa tripulação de
cabine, mas também no aeroporto, o que
significa uma grande preparação”, disse
a presidente executiva da TAP, Christine
Ourmières-Widener.
Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas à margem da Cimeira
da Aviação 2022 organizada pela Airlines
for Europe (A4E), a maior associação de
companhias aéreas na União Europeia, a
responsável frisou: “Quanto mais cedo melhor, para podermos preparar o inverno”.

O concurso para aceder aos 18 ‘slots’ diários de que a TAP irá prescindir no aeroporto de Lisboa, após imposição da Comissão
Europeia para dar aval ao plano de reestruturação, arrancou no final de fevereiro,
estando prevista uma decisão para junho.
Nos detalhes do concurso, consultados
pela Lusa, lê-se que o prazo para manifestações de interesse terminou em 24 de
março, seguindo-se uma comunicação da
lista das transportadoras que o fizeram até
25 de abril e, depois, 12 de maio é a data final para apresentação oficial de propostas.
Previsto está que, na semana de 13 de junho, a Comissão Europeia divulgue a decisão sobre a avaliação das propostas e que,
por volta de 25 de julho, seja assinado o
acordo de transferência de faixas horárias,
para o arranque da operação em 30 de outubro próximo.
Em causa está o aval dado pela Comissão
Europeia, em 21 de dezembro passado, ao
plano de reestruturação da TAP e à ajuda
estatal de 2.550 milhões de euros para permitir que o grupo regressasse à viabilidade,
impondo para isso compromissos de forma
a não prejudicar a concorrência europeia.
Entre os remédios impostos por Bruxelas para aprovar o plano de reestruturação
está, precisamente, a obrigação de a companhia aérea disponibilizar até 18 ‘slots’
por dia no aeroporto de Lisboa.
Outros dos remédios impostos por Bruxelas referem-se à necessidade de divisão
de atividades entre as da TAP Air Portugal
e da Portugália e à alienação de ativos não
essenciais como filiais em atividades adjacentes de manutenção (no Brasil), restauração e assistência em terra (que é prestada
pela Groundforce).
Falando sobre esta alienação de ativos
não essenciais, Christine Ourmières-Widener admitiu que “não é um processo fácil
porque existem pessoas envolvidas”, embora a TAP esteja para já mais focada no da
Groundforce.
JN/MS
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Um, dois, três… lá vai o Benfica outra vez!
Inês Barbosa

Opinião

Se na primeira ronda o Benfica fez do
Braga o que quis, goleando os minhotos por 6-1, nesta 28.ª jornada a história
inverteu-se… e foi a equipa de Carlos
Carvalhal a sorrir na receção aos encarnados, quebrando assim um jejum
de oito anos sem vencer em casa frente
às águias. Os três pontos ficaram na pedreira… e o “melão” foi para a Luz!

E

ste Braga é, sem dúvida, muito diferente daquele que jogou no reduto
do Benfica a 7 de novembro de 2021
- uma equipa muito mais estruturada, organizada e consistente. Já a equipa orientada por Nélson Veríssimo parece seguir o
caminho inverso - quando parece estar a
“entrar nos eixos” (já não perdia há nove
jogos) volta a tropeçar e a borrar a pintura.
A vingança minhota começou então
a desenhar-se aos 28’, já depois de Yaremchuk ter obrigado Matheus a aplicar-se (12’) e de Vertonghen ter feito balançar as redes minhotas (o golo acabou por
ser anulado por mão na bola do belga).
E foi exatamente o defesa que cometeu
a falta sobre Ricardo Horta que resultou
num livre direto, batido por Iuri Medeiros
à entrada da grande área e que teve como
destino o fundo da baliza de Vlachodimos.
O Benfica continuava a não conseguir

jogar e os irmãos Horta aproveitaram para
brindar os adeptos com um belo momento de futebol: Ricardo fez passar o esférico
por entre as pernas de Otamendi, isolou
André e este ultrapassou o guardião encarnado, ampliando a vantagem (59’).
O terceiro golo do Braga esteve à espreita pouco tempo depois, mas foi mesmo o Benfica a marcar: André Horta cortou a bola com o braço na área e Darwin
não falhou na marcação da grande penalidade. Apenas três minutos depois, e assistido pelo uruguaio, João Mário fez o golo
do empate.
Emoção não faltou nesta reta final da
partida… é que quando os encarnados já
começavam a sonhar com a reviravolta,
eis que surge a resposta da equipa da casa
- e foram precisos apenas dois minutos!
Al Musrati cruzou de pé esquerdo para o
segundo poste, onde surgiu Vitinha a desviar para o 3-2 final. O Benfica está agora a 15 pontos do F.C. Porto e a nove do
Sporting, que venceu o Paços de Ferreira
por 2-0.
Os minutos iniciais contaram com pouca pressão leonina e até foi o Paços, numa
jogada de contra-ataque, o primeiro a
ameaçar o golo. Ainda assim, foi a turma
de Rúben Amorim a marcar na primeira
oportunidade: e essa oportunidade surgiu
depois de Paulinho surgir isolado frente a
André Ferreira e este o ter derrubado. Sarabia foi chamado a cobrar a grande penalidade e não falhou.
Já na segunda parte, depois de uma bola
de Edwards a bater na barra e no poste
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três jornadas, ultrapassou um importante
adversário, o Famalicão. Gustavo Sauer
inaugurou o marcador aos 16’, de penálti,
Musa aumentou a vantagem axadrezada
aos 37’ e o venezuelano Jhonder Cadiz, aos
48’, ainda reduziu para os famalicenses.
Os golos de Salvador Agra (12’, de grande penalidade), Rafael Barbosa (86’) e
Tiago Dantas (90+6’) marcaram o regresso do Tondela às vitórias - já não vencia
há dois meses -, que bateu o Marítimo na
Madeira. Os insulares ainda reduziram,
por Zainadine, aos 33’, mas não evitaram
a derrota.
O dérbi entre o Vitória SC e o Moreirense ficou decidido com um golo solitário
de Rochinha, aos 62’, e assim consolidou
o sexto lugar dos vimaranenses na Liga,
que pode dar acesso às competições europeias. Já o vizinho Moreirense caiu para o
último lugar, com 20 pontos.
No fecho da jornada o F.C. Porto venceu, de forma inequívoca, o Santa Clara.
Fábio Vieira foi o herói da noite, apontando dois golos em apenas três minutos - o
primeiro aos 38’, servido por Vitinha, e o
segundo na recarga a uma primeira tentativa de Pepê, que acertou no poste da
baliza açoriana.
A vantagem deu confiança aos dragões, que na segunda parte entraram em
“modo gestão” mas nem por isso deixaram de voltar a ampliar a vantagem, desta
vez por Zaidu: um primeiro remate de Galeno foi defendido por Marco Pereira mas,
na recarga, o nigeriano não perdoou, fazendo o 3-0 final.

Oakwood & Vaughan

presented by

ted by
presen

da baliza de André Ferreira, uma grande
oportunidade de Ugarte e um remate à
trave de Sarabia, o segundo golo dos leões
acabou mesmo por chegar: Ugarte lançou
Nuno Santos com um fantástico passe, e o
avançado fez com que a bola passasse por
entre as pernas do guarda-redes pacense,
estabelecendo o resultado final.
O golo de Safira, aos 11’, da marca dos
onze metros, abriu caminho à vitória
do Belenenses SAD - algo que é, para os
azuis, um verdadeiro tesouro, que lhes
permitiu fugir ao último lugar da tabela
classificativa. Frente ao Portimonense,
o ex-lanterna vermelha ainda dilatou a
vantagem perto do apito final, aos 90+5’,
por Pedro Nuno, já depois dos algarvios se
terem visto reduzidos a 10 unidades por
expulsão de Willyan. O Portimonense já
soma 14 jogos consecutivos sem vencer.
Ainda que em inferioridade numérica por expulsão de David Simão, aos 45’ - o
Arouca recebeu e venceu a equipa sensação desta edição do campeonato, terminando uma brilhante série de 12 jogos sem
perder dos gilistas. André Silva bisou (55’
e 59’, sendo que o segundo foi um grande
golo que resultou de um remate atrás do
meio-campo), e Lucas Cunha reduziu aos
90+2’ para os visitantes.
Um bis de Kiko Bondoso (16’ e 63’) valeu o regresso do Vizela aos triunfos, na
deslocação ao reduto do Estoril. Leonardo
Ruiz ainda empatou para os canarinhos
aos 35’ mas a equipa da casa acabou mesmo por deixar escapar o ponto.
Também o Boavista, que não vencia há
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ções para conseguir satisfazer
as necessiCasa desapegada, bem conservada, com
três quartos
4 casas-de-banho.
Basement
dades dos meus clientes.
See está
a pensar
acabado. O segundo andar é composto pelo
principal
com teto aproveiabobado & casaem vender a sua casa,quarto
por
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-de-banho de cinco peças. O andar principal
te as vantagens destedispõe
mercado
favorável
de conceito aberto,
com uma cozinha
grande, bancada de granito e uma zona ótima
aos vendedores e contacte-me!
para convívio com saída direta para um deck

Atenção a todos os construtores, renovadores, investidores e compradores. Estão
disponíveis dois bungalows num enorme
lote de 62 X 96 pés, com entrada privada e
imenso potencial! Uma oportunidade para
renovar ou construir de raíz a sua casa de
sonho. Localizada na agradável comunidade Oakwood Village. A poucos passos
da estação LRT da Eglinton. Bairro com
muito potencial.

grande. Próximo das principais autoestradas,
áreas comerciais e transportes públicos.
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A melhor altura para comprar ou vender a sua casa é quando estiver devidamente preparado!
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Fábio Vieira bisa e Zaidu fecha vitória do F. C. Porto

N

um lance estudado pela equipa portista, Vitinha assistiu Fábio Vieira,
na cobrança de um livre, que apareceu fora da área para rematar para o primeiro do jogo.
Dois minutos depois, aos 41, Fábio Vieira
voltou a fazer o gosto ao pé. Mansur arriscou, Pepê interceptou o passe e acabou a
rematar ao poste. Na recarga, Fábio Vieira
não perdoou e dilatou a vantagem a favor
dos azuis e brancos.

Já muito perto do fim, aos 84 minutos,
Pepê teve um lance genial, isolou Galeno,
que no frente a frente com Marco não conseguiu levar a melhor. No entanto, a defesa do guardião do Santa Clara sobrou para
Zaidu que apareceu como uma flecha e só
teve de encostar. O lateral, ex-Santa Clara, pediu desculpa por respeito ao antigo
clube.
Os “dragões”, que igualaram o recorde
do Benfica de 56 jogos seguidos sem derrotas no campeonato, lideram a Liga com 76
pontos, mais seis do que o Sporting e 15 do
que o Benfica, enquanto o Santa Clara, que
vinha de cinco jogos sem derrotas, é 10.º,
com 31.
JN/MS

Creditos: DR

F. C. Porto e Santa Clara defrontaram-se, esta segunda-feira (4), no Estádio
do Dragão, em embate que encerrou
a 28.ª jornada da Liga, com os azuis e
brancos a vencerem por 3-0.

Sporting dá “paços” firmes rumo à Liga dos Campeões
Golos de Sarabia e de Nuno Santos
garantem vitória importante frente ao
Paços de Ferreira. Leão praticamente
assegurou o segundo lugar, ao deixar o
Benfica a nove pontos.

Creditos: DR

U

m golo de penálti de Sarabia e um
remate certeiro de Nuno Santos
deram, no domingo (3), o triunfo
(2-0) ao Sporting, frente ao Paços de Ferreira, que praticamente garantiu o acesso
direto à Liga dos Campeões. A seis jornadas do fim, o Benfica, terceiro classificado, está a nove pontos.
Apesar de ter jogado com o onze de
gala, em que se destacaram os regressos
de Porro, Palhinha e Pedro Gonçalves ao
onze, os leões tiveram dificuldades para
apresentar um futebol de qualidade. Apenas melhorou no segundo período com as
substituições.
Na primeira parte, além do golo, concretizado por Sarabia numa grande penalidade (André Ferreira derrubou Paulinho), e de um pontapé perigoso de Pote,
quase não houve motivos de interesse. O
campeão nacional pareceu sempre preso
de movimentos diante de um conjunto

que apenas se preocupou em defender,
exceção a um ou outro lance bem desenhado no ataque. No entanto, foi apenas
e só isso, pois o Paços nunca criou perigo.
A toada manteve-se no arranque do segundo período, mas tudo mudou com as
entradas de Ugarte e de Marcus Edwards,
este por troca com Pedro Gonçalves, que
esteve apagado. O inglês trouxe irreverência, sendo que num espaço de cinco
minutos os leões atiraram por três vezes
a bola aos ferros. Matheus Nunes rematou
ao poste, Edwards à barra e a sequência
terminou com um pontapé de belo efeito
de Sarabia também à barra.
Finalmente havia emoção e futebol
bem jogado, mas faltava o golo. Acabou
por chegar pelos pés de Nuno Santos,
aos 72 minutos, que aproveitou um longo
passe de Ugarte para se isolar. Se as principais estrelas não conseguiram produzir
um futebol positivo, o banco acabou por
revolucionar o jogo. Até a entrada de Slimani originou uma lufada de ar fresco no
ataque e teve inclusive uma oportunidade
de alargar a vantagem. Triunfo importante dos leões.
JN/MS

Braga - Benfica:
Desforra guerreira em jogaço de dimensão europeia
Antes de novos duelos internacionais,
arsenalistas e benfiquistas assinam
grande partida. Minhotos vingam goleada na Luz e deixam águias longe do
segundo lugar.

Creditos: DR

C

inco golos e grande jogo na “pedreira”, com o Sporting de Braga a impor-se frente ao Benfica, no arranque da 28.ª jornada da Liga. A vencer por
2-0 com meia hora por jogar, a equipa minhota consentiu o empate em três minutos,
mas logo a seguir chegou ao definitivo 3-2,
resultado que interrompeu a sequência de
nove jogos sem perder das águias, que ficaram mais longe do objetivo de chegar ao
segundo lugar, que dá acesso direto à Liga
dos Campeões.
As únicas equipas portuguesas ainda
nas provas europeias, antes de iniciarem
a disputa dos quartos de final nas respetivas competições, não entraram em poupanças, entregaram-se completamente
ao jogo, mas no duelo dos bancos Carlos
Carvalhal acabou por superar Nélson Veríssimo. Vitinha, saído do banco, assinou
o golo decisivo, após as bem-sucedidas
entradas de Darwin e de João Mário, autores dos golos das águias, ambos lançados
na segunda parte.

Foi um encontro eletrizante entre terceiro e quarto da Liga, com os arsenalistas, mais confortáveis, a desforrarem-se
da goleada (6-1) da primeira volta na Luz.
O Braga chegou à vantagem perto da meia
hora inicial, na sequência de um livre direto, apontado por Iuri, após uma falta (duvidosa) de Vertonghen sobre Ricardo Horta. A bola entrou no poste mais próximo de
Vlachodimos, que devia ter feito mais.
Com a equipa a mostrar-se incapaz de
virar o jogo, o Benfica sofreu o segundo
golo, à hora de jogo. Foi um lance com assinatura familiar: André Horta, bem servido pelo mano Ricardo, contornou o guarda-redes e fez 2-0.
Contudo, em três minutos, o Benfica
empatou. Primeiro reduziu de penálti, escrutinado pelo VAR, após desvio da bola
com a mão de André Horta. Darwin reduziu e a seguir serviu João Mário para o
empate.
O Braga reagiu e após boa abertura de
Al Musrati, coube a Vitinha assinar o golo
da vitória. O Benfica forçou o empate, mas
os minhotos seguraram bem a vantagem e
ainda estrearam Berna.
N/MS
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Tondela volta às vitórias e não
deixa fugir o Arouca
Os tondelenses derrotaram o Marítimo e repõem em um ponto a desvantagem para a primeira equipa acima
da linha de água.

O

Creditos: DR

Tondela encerrou, este domingo, uma série de sete jogos sem
ganhar no campeonato e venceu
(1-3) o Marítimo, na Madeira, em jogo da
28.ª jornada.
Salvador Agra colocou os visitantes na
frente, aos 12 minutos, de grande penalidade, mas o central moçambicano Zainadine empatou para os insulares, aos 33.
Os tondelenses, que ganharam pela

primeira vez com Nuno Campos no comando técnico, asseguraram os três pontos na parte final do encontro, através de
Rafael Barbosa, aos 86, e Tiago Dantas,
aos 90+6.
O Tondela, que não vencia desde 30
de janeiro, mantém-se no 16.º lugar, que
dá acesso ao “play-off” de manutenção,
com 25 pontos, enquanto o Marítimo é
oitavo, com 33, depois de ter averbado o
terceiro encontro seguido sem ganhar na
Liga e o sexto consecutivo sem triunfar
em casa.
JN/MS

O futuro
O da rádio

V. Guimarães ganha dérbi
e deixa Moreirense em último
co golo da partida, permitindo aos vimaranenses passar a somar 39 pontos e consolidar o sexto posto, que pode dar acesso
às competições europeias, agora com mais
cinco pontos do que o Estoril.
Já o Moreirense somou a quarta derroVitória de Guimarães consolidou o ta consecutiva e o sétimo jogo sem vencer,
sexto lugar na Liga e aproximou-se caindo para o 18.º e último lugar, com 20
do Gil Vicente, ao vencer em casa pontos, a cinco do lugar de acesso ao “playdo Moreirense, por 1-0, em jogo da 28.ª -off” de manutenção e a seis da zona de permanência.
jornada.
JN/MS
Rochinha, aos 62 minutos, marcou o úni-

LIGA PORTUGAL

Creditos: DR

Rochinha marcou o golo que decidiu o
encontro e garantiu três pontos aos vitorianos. Cónegos somaram a quarta derrota seguida e estão mais longe da zona
de salvação.

O futuro
da rádio
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André Silva dissipa inferioridade
numérica com faro de golo
Embora tenha jogado toda a segunda
parte com menos um jogador, devido
à expulsão de David Simão, o Arouca
triunfou na receção ao Gil Vicente (21), para a 28.ª jornada da Liga, com
André Silva em destaque a assinar um
bis.

Creditos: DR

O

primeiro tempo foi bastante dividido e essencialmente jogado
a meio-campo. Só a expulsão de
David Simão, aos 45 minutos, através
do cartão vermelho exibido por entrada
dura sobre o adversário, prometia quebrar esse equilíbrio.
A promessa foi cumprida, mas opostamente ao que se esperava, foi mesmo o
Arouca a festejar o golo, por intermédio

de André Silva. Poucos minutos depois
o avançado bisou, ao chegar ao oitavo
golo na Liga, dando uma margem confortável aos arouquenses, que recuaram
no terreno dando total iniciativa ao Gil
Vicente.
O emblema de Barcelos assumiu o
controlo total do jogo e fez de tudo para
chegar ao golo, tendo sido premiado, aos
90+2, quando Ferrugem reduziu o marcador. Na altura em que o brasileiro fez
golo Giorgi tinha sido expulso, após levar dois amarelos em dois minutos.
Assim o Gil Vicente mantém o quinto
lugar, com 46 pontos, enquanto o Arouca
segue na 15.ª posição, com 26.
JN/MS

No aproveitar esteve
o ganho vizelense
Equipa minhota conquista vitória impor- de André Franco, seja pelo jogo sem ideias
tante na luta pela fuga aos lugares peri- e apático que os estorilistas realizaram na
Amoreira, algo que não é muito usual.
gosos da tabela.
Nem sempre foi assim, mas no segundo
iko Bondoso não esquecerá este tempo o Estoril foi incipiente. Atacou basjogo: feliz no remate aos 16 minutos tante, mas faltou-lhe critério, tranquilida(Dani Figueira defende para o poste de e objetividade. Agradeceu o Vizela, que
com a bola a entrar timidamente na baliza) efetuando uma pressão alta condicionou o
e oportuno aos 62, ao intercetar uma bola adversário como poucas equipas o consede Rosier (péssima opção de passe do es- guiram fazer. O Estoril acusou o segundo
torilista) e a selar uma preciosa vitória do golo da equipa minhota e, até final, não conseguiu alterar o rumo dos acontecimentos,
Vizela.
Mas não será só Kiko a não se esquecer. apesar do esforço produzido, num desafio
O Estoril também não. Seja pelo excelente que teve minutos finais muito exaltados
desenho coletivo do golo de Leonardo Ruiz para ambas as equipas.
JN/MS
(digno de Liga dos Campeões), após desvio

Creditos: DR

K

Às segundas-feiras, Vitor Silva, do Benfica, Richard Guinot,
do Porto, Ricardo Viveiros, do Santa Clara e Sergio Ruivo,
do Sporting, entram em campo, fazem remates certeiros
e defesas seguras.
Francisco Pegado é o árbitro desta partida onde nada, nem
ninguém ficará Fora de Jogo.
Todas as segundas-feiras, às 6 da tarde, na Camões Rádio,
Camões TV e ainda no Facebook da Camões Radio.
Não fique Fora de Jogo.
segunda-feira às 18h

mileniostadium.com
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Pantera crava as
garras na eficácia e
no sofrimento
Classificação

Equipas

P

PD

V

E

D

GM

GS

DG

F.C. Porto

76

28

24

4

0

71

19

52

Sporting

70

28

22

4

2

56

17

39

Benfica

61

28

19

4

5

70

28

42

Boavista

Braga

52

28

15

7

6

46

28

18

1-3

Tondela

Gil Vicente

46

28

12

10

6

39

28

11

Moreirense

0-1

Vitória SC

Sporting

2-0

P. Ferreira

Vitória SC

39

28

11

6

11

38

37

1

F.C. Porto

3-0

Santa Clara

Estoril

34

28

8

10

10

32

34

-2

Marítimo

33

28

8

9

11

32

37

-5

P. Ferreira

33

28

8

9

11

25

34

-9

Santa Clara

31

28

7

10

11

30

46

-16

Boavista

30

28

5

15

8

33

41

-8

Sexta-feira 08/04

Portimonense

29

28

7

8

13

26

34

-8

Gil Vicente 15h15 Moreirense - SPORT TV

Vizela

29

28

6

11

11

31

46

-15

Famalicâo

28

28

6

10

12

34

43

-9

Arouca

26

28

6

8

14

27

49

-22

Boavista 13h00 Arouca - SPORT TV

Tondela

25

28

7

4

17

36

55

-19

Tondela 15h30 Sporting - SPORT TV

B-SAD

21

28

4

9

15

17

46

-29

Domingo 10/04

Moreirense

20

28

4

8

16

24

45

-21

Braga

3-2

Benfica

B-SAD

2-0

Portimonense

Arouca

2-1

Gil Vicente

Estoril

1-2

Vizela

Famalicão

1-2

Marítimo

I LIGA
PROGRAMA DA 29ª. JORNADA

Sábado 09/04
P. Ferreira 10h30 Marítimo - SPORT TV
Benfica 13h00 B-SAD - BTV

Santa Clara 09h30 Estoril - SPORT TV
Portimonense 10h30 Famalicão - SPORT TV

Legenda: P - Pontos; PD - Partidas disputadas; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;
GM - Golos marcados; GS - Golos sofridos; DG - Diferença de golos

Vitória SC 13h00 F.C. Porto - SPORT TV
Vizela 15h30 Braga - SPORT TV

Leixões

0-1

Penafiel

Mafra

2-1

Benfica B

Feirense

2-1

Ac. Viseu

Rio Ave

1-0

Trofense

Académica

0-2

Casa Pia

Chaves

2-0

Nacional

Equipas

P

PD

V

E

D

GM

GS

DG

Rio Ave

54

27

16

6

5

43

27

16

Casa Pia

53

27

16

5

6

37

18

19

Farense

1-0

Sp. Covilhã

0-1

Vilafranquense

2-1

Porto B

Benfica B

50

27

15

5

7

52

33

19

E. Amadora

Chaves

48

27

13

9

5

43

27

16

Varzim

Feirense

48

27

14

6

7

39

27

12

Nacional

41

27

11

8

8

44

34

10

Leixões

40

27

11

7

9

36

31

5

Mafra

36

27

9

9

9

32

34

-2

Penafiel

35

27

9

8

10

26

34

-8

Farense

34

27

8

10

9

35

35

0

E. Amadora

34

27

9

7

11

40

46

-6

Porto B

34

27

8

10

9

37

40

-3

Sábado 09/04

Vilafranquense

31

27

7

10

10

32

37

-5

Casa Pia 06h00 Farense - SPORT TV

Trofense

28

27

6

10

11

24

32

-8

Mafra 09h00 Chaves - SPORT TV+

Ac. Viseu

27

27

7

6

14

21

39

-18

Sp. Covilhã

26

27

5

11

11

24

39

-15

Varzim

3

27

4

11

12

18

31

-13

Académica

15

27

3

6

18

32

51

-19

Legenda: P - Pontos; PD - Partidas disputadas; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;
GM - Golos marcados; GS - Golos sofridos; DG - Diferença de golos

O Boavista regressou aos triunfos, arrancando um importante sucesso em
Famalicão, cimentado numa primeira
parte de eficácia e num segundo tempo
de sofrimento. A equipa de Petit, que
devido a castigo viu a partida da bancada, chegou à marca dos 30 pontos na
classificação, distanciando-se de um
rival direto na luta pela permanência.
A partida foi quase sempre disputada
a um ritmo frenético, mas começou
de feição para as panteras, que, depois
de terem visto os locais enviarem uma
bola à barra, adiantaram-se no marcador com um penálti apontado por
Sauer. O Famalicão ainda tentou responder, mas já perto de intervalo claudicou na defesa, dando espaço para
Musa frisar a eficácia dos portuenses e
fazer o 2-0.
Os axadrezados quase voltaram a marcar após o reatamento, num remate de
Musa à barra, mas a partir de então só
deu Famalicão, que até ganhou embalo
com um golo do recém-entrado Cádiz, mas, depois, apesar das inúmeras
oportunidades criadas, nunca conseguiu dobrar a solidez defensiva do
Boavista, que até acabou reduzido a 10,
com a expulsão de Sauer, já no final.
JN/MS

Penálti de Safira a abrir
dá vida ao sonho azul
Lisboetas ganham e deixam a última
posição.

RESULTADOS DA 28ª. JORNADA

Classificação

Boavisteiros aplicam a primeira derrota caseira ao técnico famalicense
e chegam aos 30 pontos na Liga.

O sonho comanda a vida e os golos de
Safira e de Pedro Nuno permitiram o
regresso do Belenenses SAD às vitórias,
à custa de um Portimonense que segue
sem levantar cabeça, e alimentam a esperança de permanência dos lisboetas.
Os algarvios reagiram bem ao golo de
Safira (11 m), mas sofreram nova contrariedade com a expulsão de Willyan
(38 m), após recurso ao VAR, com o jogador a discordar e a empurrar o árbitro
antes de sair do relvado.
Os azuis entregaram as despesas do
jogo ao Portimonense, que esteve perto
do empate várias vezes até sofrer a machadada final.
JN/MS

PROGRAMA DA 29ª. JORNADA
Sexta-feira 08/04
Penafiel 13h00 Varzim - SPORT TV+

Benfica B 09h00 E. Amadora - BTV
Vilafranquense 10h30 Ac. Viseu - STREAMING
Domingo 10/04
Sp. Covilhã 06h00 Académica - SPORT TV
Nacional 09h00 Rio Ave - SPORT TV+
Porto B 10h30 Feirense - PORTO CANAL
Trofense 12h00 Leixões - CANAL 11

Creditos: DR

I LIGA
RESULTADOS DA 28ª. JORNADA
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LIGA DOS CAMPEÕES

Sopro de Luis Díaz apaga chama que Darwin acendeu
Segunda parte de superação e sem
amarras no plano futebolístico e mental
ainda fez sonhar o Benfica. Esperança
caiu com o golo do avançado colombiano ex-F. C. Porto, que também assistiu.

O

Benfica caiu (1-3) perante o Liverpool, na Luz, e anulou praticamente
as possibilidades de lutar por um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões.
Perante uma das equipas mais poderosas da
atualidade, os encarnados sentiram na pele
essa diferença, principalmente na primeira
parte, onde além da distância da qualidade
futebolística também terão venerado demasiado o adversário. Na segunda parte,
mais corajosos, solidários e sem a prisão
mental do respeito pelas camisolas, os encarnados passaram a lutar fisicamente pela

posse de bola e incomodaram os ingleses.
Reentraram na discussão com o golo de
Darwin, estiveram perto do empate e só
caíram com o sopro de Luis Díaz, ex-atacante do F. C. Porto, que com esse golo
apagou a luz do duelo.
O Benfica aceitou a superioridade e concedeu a iniciativa aos ingleses, que apostaram inicialmente no jogo direto para
as setas mais adiantadas - Salah, Díaz e
Mané. A mira demorou um pouco a afinar,
num conjunto que geriu a bola de forma
ponderada à espera de uma aberta para
desequilibrar.
O onze de Veríssimo não conseguiu parar o jogo milimétrico e versátil dos “reds”,
mesmo que a um ritmo lento. A formação
inglesa acentuou a pressão e o domínio de
forma tranquila perante um Benfica total-

mente aprisionado. Konaté abriu a vantagem que Vlachodimos já negara a Salah.
As águias esboçaram uma reação e Everton levou a bola à rede lateral, mas os britânicos tornaram a fechar o cerco e impuseram a sua lei. Mané ampliou a vantagem
com simplicidade perante uma águia subordinada e com pouco rasgo.
No regresso do balneário, o Benfica deu
a ideia de desejar correr riscos e lutar com
outra atitude. Num desses duelos, Darwin
aproveitou uma falha de Konaté para incendiar a Luz. O tento concedeu uma injeção de moral e energia à equipa, num estádio que também se transformou.
Com mais coração e sangue quente, os
encarnados viram Alisson negar o empate
a Everton. A esperança de um destino diferente manteve-se durante a segunda parte

- Gil Manzano terá errado ao não sancionar
uma falta de Van Djik sobre Darwin - e só
se desvaneceu quando Luis Díaz sentenciou
o jogo e, ao que tudo indica, a eliminatória.
Sinal Mais: Darwin voltou a marcar e
Vlachodimos venceu vários duelos. Luis
Díaz deu a estocada final e ainda assinou
uma assistência para Mané.
Sinal Menos: Everton falhou na marcação a Konaté, no primeiro golo, e desperdiçou o empate. O francês foi displicente no
lance do tento encarnado.
Árbitro: Permitiu o contacto físico, mas
errou, tal como o VAR, num lance de Van
Djik sobre Darwin na área.
JN/MS

LIGA EUROPA

Golo de Abel Ruiz dá vantagem a Braga para ida à Escócia
O Braga está em vantagem nos quartos
de final da Liga Europa, depois de esta
quinta-feira (7) ter ganho aos escoceses do Ranger, com um golo de Abel
Ruiz.

Creditos: DR

A

rsenalistas e escoceses protagonizaram uma partida muito equilibrada, quer no tempo de posse de
bola, quer nas oportunidades criadas, mas
os portugueses conseguiram ser mais eficazes a atacar a baliza contrária.
Aos 26 minutos, André Horta marcou
para os minhotos, mas o lance foi anulado
pelo árbitro, por falta ofensiva, após o lance ser analisado pelo VAR.
Não valeu este, mas da segunda vez que
a bola foi até ao fundo das redes da baliza
do Rangers contou mesmo. Marcou Abel
Ruiz, aos 40 minutos, assistido pelo lateral
Yan Couto.
No segundo tempo, os escoceses tentaram chegar ao empate, mas as melhores
situações voltaram a pertencer aos bra-

guistas, que poderiam ter aumentado a
vantagem para irem à Escócia, na próxima
quinta-feira (14), para o jogo da segunda
mão, com uma margem mais confortável.
Tal não aconteceu e nos minutos finais,
o Braga teve de se fechar atrás para segurar o 1-0.
A FIGURA: Abel Ruiz
Decidiu o jogo com o único remate certeiro da noite. Trabalho à ponta de lança,
a recebe depé esquerdo de forma orientada para rematar de pronto para o fundo
das redes, fazendo o Sp. Braga assumir a
dianteira da eliminatória. Terceiro golo da
temporada na Liga Europa, quinto em todas as competições com a camisola do Sp.
Braga.

toque em habilidade, de calcanhar, deixando o avançado espanhol em boa posição. Iludida pelo toque de Iuri Medeiros,
a defensiva escocesa falhou a interceção e
deu margem de manobra para Abel Ruiz
se enquadrar com o golo, rematando certeiro com o pé direito.
POSITIVO: ambiente na pedreira
Jogo grande no Estádio Municipal. A
promessa de uma avalanche de escoceses
não deixou desmoronar a crença bracarense, que compôs a pedreira na melhor
casa da época com um ambiente a condizer com o cartaz. Grande ambiente, com
direito a coreografia no início do jogo. Estiveram no estádio 20.331 adeptos.
JN/MF/MS

O MOMENTO: golo de Abel Ruiz (40’)
Passe de Yan Couto do lado direito para
Iuri Medeiros, o extremo em vez de receber o esférico tocou de primeira com um

SUB-21

Para além de Gonçalo Ramos, Gonçalo
Inácio e Nuno Mendes, também o braguista Yan Couto está no top-20 de jovens com melhor desempenho para o
CIES.

O

CIES revelou esta segunda-feira (4)
um estudo que destaca os 20 futebolistas com menos de 21 anos que têm
tido o melhor desempenho nesta temporada do futebol europeu e dessa lista constam
três jogadores portugueses.
O benfiquista Gonçalo Ramos é o melhor
colocado, ao aparecer no oitavo lugar, enquanto o central sportinguista e o lateral do

Paris Saint-Germain ocupam o 18.º e o 19.º
lugares. Destaque ainda para Yan Couto, o
lateral do Sporting de Braga, que figura na
16.ª posição.
Mais abaixo, no 36.º lugar, aparece Alexandre Penetra, central do Famalicão, que
tem a particularidade de ser o jogador sub21 com mais minutos de utilização na Liga.
Este estudo do Observatório do Futebol
(CIES), que envolveu 32 ligas europeias,
conclui ainda que Bukayo Saka (Arsenal),
Mason Greenwodd (Manchester United) e
Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld) têm
sido os melhores sub-21 do futebol europeu.
JN/MS

Creditos: DR

Três portugueses entre os melhores sub-21 das ligas europeias
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INE

Setor desportivo com diminuição de
17,6% no volume de negócios em 2020
O setor desportivo em Portugal registou um decréscimo de 17,6% no volume de negócios em 2020, em relação
ao ano anterior, para um total de 1,7
mil milhões de euros, indica o Instituto
Nacional de Estatística (INE).

SELEÇÃO FEMININA

Chegar ao Mundial feminino “é difícil,
mas possível” para Andreia Jacinto
Internacional portuguesa apontou para
a união da seleção feminina de futebol
como a “arma’” para atingir os melhores
resultados, tendo em vista o duelo com a
Alemanha, de qualificação para o Mundial.

“

O mais importante é estarmos unidas.
Se estivermos todas juntas, a trabalhar para o mesmo, é muito mais fácil
atingirmos resultados. O nosso foco é trabalhar, melhorar as coisas que não correram tão bem no jogo de cá (Alemanha venceu por 3-1 em Faro), manter as coisas que
correram bem e fazer o melhor jogo possível na Alemanha”, disse a futebolista, aos
jornalistas.
De regresso à convocatória, depois de
falhar a Algarve Cup, em fevereiro, por lesão, Andreia Jacinto, de 19 anos, falou no
“privilégio” de poder jogar ao lado de referências como Fátima Pinto, Tatiana Pinto e
Dolores Silva.
“É sempre muito bom vir a um estágio
da seleção. É sempre um privilégio para
todas nós estar aqui. Sendo mais nova,
aprendo muito com as mais velhas. São
referências e passam-me algum do conhecimento que já têm”, explicou a cen-

trocampista do Sporting.
Andreia Jacinto quer pertencer ao grupo
que conseguiu conquistar a primeira qualificação de sempre da seleção feminina
portuguesa para um Campeonato do Mundo, sabendo o peso da responsabilidade e a
dificuldade em alcançar esse feito.
“Temos sempre um peso a representar
Portugal. É um país que quer estar sempre nas competições e nas fases finais. Era
muito bom se conseguíssemos. Sabemos
que é difícil, mas é possível”, considerou a
sportinguista, que conta 13 internacionalizações.
Portugal defronta a Alemanha no sábado
(9), em Bielefeld, e recebe a Bulgária no dia
12 de abril, no Estádio Cidade de Barcelos.
A quatro jornadas do final da fase de
apuramento, a Alemanha lidera o grupo H,
com 18 pontos, seguida de Portugal, com
13, da Sérvia, com 12, e da Turquia, com
sete. Israel e Bulgária seguem em quinto, sem qualquer ponto e menos um jogo
disputado. Apuram-se para a fase final do
Mundial os primeiros classificados e os três
melhores segundos.
JN/MS

GIRLS

U-9s (2012) & U-10 (2013)
MARCH 29, 6-7PM & APRIL 3, 5-6PM
75 CARL HALL ROAD

BOYS

JN/MS

Creditos: DR

Creditos: DR

O

s números de 2020 indicam uma
redução de 17,6% no volume de
negócios num ano marcado pela
pandemia de Covid-19, depois de em
2019 ter gerado acima de 2,1 mil milhões
de euros, com o valor acrescentado bruto (VAB) a diminuir 31,1%.
O número de empresas registadas no
setor desportivo até cresceu em relação a
2019, em 1%, com a produtividade aparente do trabalho, de 18,8 mil euros, abaixo do setor não financeiro, de 23,2 mil.
Estes valores constam do relatório
“Desporto em números -- 2021” esta terça-feira (5) publicado pelo INE, com dados preliminares do último ano a darem
conta de uma balança comercial com
saldo positivo nos bens desportivos, de
205,6 milhões de euros, mais do dobro do
que em 2020.
Em 2021, em relação ao ano anterior, as
exportações cresceram 25,3%, para um
total de 536,7 milhões, e as importações
contraíram 1,7%, para 331,1 milhões,
resultando num saldo positivo de 205,6
milhões de euros na balança comercial de
bens desportivos.
Destacado no ‘peso’ da balança comercial está a venda de bicicletas, cuja exportação atingiu os 308,1 milhões de euros,
contra 31,1 milhões de euros de volume
transacionado por importações, com o
maior défice nos bens de ginástica e equipamento de natação (-80,4 milhões).
Os dados provisórios do ano transato notam ainda um ligeiro aumento na
remuneração mensal média por trabalhador face a 2020, sobretudo nos clubes
desportivos, com as remunerações mais
baixas encontradas no ensino desportivo
e recreativo.
Ainda assim, em 2021 deu-se uma quebra de 3,7% na população empregada

no setor, estimada em 37 mil pessoas, a
maior parte (64,9%) homens.
No que toca ao apoio público, a pandemia levou a uma diminuição dos apoios à
alta competição e a eventos internacionais, o que baixou o valor total dotado
pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ) às federações desportivas.
Apesar de um aumento no apoio às atividades desportivas, que ocupa 53,5% do
total do financiamento, a queda noutros
fatores levou a uma redução de 11,1% do
apoio em relação a 2019, para um total de
40,8 milhões de euros.
Também as Câmaras Municipais afetaram 301 milhões de euros a atividades e
equipamentos desportivos, 6% abaixo de
2019, com uma despesa média por habitante de 29,2 euros, encontrando-se os
valores mais altos no Algarve (57,3 euros)
e Alentejo (42,9), por contraste com a
Madeira (9,9 euros) e a Área Metropolitana de Lisboa (19,3).
Fora de indicadores económicos, os
efeitos da pandemia nos números de 2020
notam-se também no número de praticantes inscritos em federações desportivas, que baixou 14,7% para 587.812.
O futebol regista o maior número de
praticantes, quase um terço do total, com
32,5%, e nesta modalidade 94,1% são homens, com o voleibol (9,1%), o andebol
(7,7%) e o basquetebol (4,7%) como seguintes na tabela das mais populosas.
Se os homens têm números esmagadores no futebol, no voleibol as mulheres
estão em maioria, com 54,9%, e na ginástica compõem 87,4% dos federados. Estavam registados 791 praticantes de alto
rendimento, 62,1% dos quais homens.
O ano letivo de 2020/21 contava com
mais alunos inscritos em áreas desportivas no ensino superior, com um aumento de 5,5% em relação ao ano letivo
anterior, para um universo estudantil de
10.336 pessoas.

U-11 (2011) & U-12 (2012)
MARCH 29, 6-7:30PM & MARCH 31, 7:30-9PM

SUMMER 2022
WE ARE LOOKING TO ADD
TO OUR 2012 GIRLS GROUP
CONTACT 416.516.6816
INFO@SPORTINGFCTORONTO.COM
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MADEIRA

Nacional derrotado em Chaves
O Nacional foi derrotado no domingo
(3) no reduto do Desportivo de Chaves,
perdendo por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da II Liga.

W

Creditos: DR

ellington Carvalho fez o primeiro
golo da partida, ao minuto 5, com
Bachi a fazer o 2-0, na segunda

parte, ao minuto 56.
Com este resultado, os alvinegros estão
agora a 10 pontos do terceiro lugar, que dá
direito a play-off de acesso à I Liga. Esse
posto da tabela é agora ocupado pelo Chaves, com 51 pontos, enquanto o Nacional
está na 6.ª posição, com 41 pontos.
JM/MS

Marítimo apurado para a Taça Revelação
A equipa de sub-23 do Marítimo apurou-se esta semana para a fase final
da Taça Revelação ao bater o V. Guimarães por 3-1.

O

s golos dos verde-rubros foram
anotados por Pablo, André Cardoso e Facundo Costantini.
JM/MS

Direção Regional de Desporto
celebra momentos desportivos de relevância
A Direção Regional de Desporto (DRD)
revelou esta semana um programa
que visa celebrar, ao longo do presente ano, os momentos desportivos de
relevância com intuito de elevar a importância de hábitos de vida saudável,
prática desportiva e adoção de comportamentos ético-desportivos.
Creditos: DR

N

Carvalheiro revoltado com golo
anulado devido a buraco nas
redes da baliza do UD Santana

este sentido, serão celebrados
durante o dia de hoje (6) o “Dia
Internacional do Desporto ao
Serviço do Desenvolvimento e da Paz”
e o “Dia Mundial da Atividade Física”
através da realização das seguintes atividades:
•
Seminário “Ética para um Desporto em Paz - Boas Práticas
Regionais”, entre as 09h00 e as
13h00, no auditório do Edifício da
Reitoria da Universidade da Madeira;

•

‘Open day’ nas infraestruturas
desportivas, sob a gestão da DRD;
•
Dinamização de várias atividades
físicas, entre as 15h00 e as 20h00,
na Praça do Povo, no Funchal,
com aulas de grupo/fitness, destinadas a diferentes grupos etários,
a cargo de diferentes entidades;
•
Entrega de certificados aos formandos que recentemente participaram no projeto de Desfibrilhação Automática Externa
(DAE), como “Operadores DAE”,
às 16h00, na Quinta Magnólia.
A cerimónia de abertura do seminário,
que terá lugar às 09h15, e a entrega de
certificados supramencionados contarão com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
Jorge Carvalho.
JM/MS

São Vicente Cup assume-se
como cartaz promocional
Foi apresentada, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de São Vicente, a
8.º edição do torneio de futebol infantil, “São Vicente Cup 2022, um evento
que se realiza no Estádio dos Juncos,
naquela localidade, de 13 a 16 de abril.

O CF Carvalheiro manifestou a sua revolta face ao golo anulado no jogo contra o UD Santana, e que teria ter contado não fosse um buraco nas redes da
baliza adversária, no Campo Adelino
Rodrigues, Funchal.

“

A equipa sénior de futebol do CF Carvalheiro empatou a um golo (1-1) esta
segunda-feira, no Campo Adelino
Rodrigues, com o Santana, num jogo que
ficou marcado pelo golo ‘anulado’ a Hugo
Sousa já que, devido a um buraco na rede,
a bola entrou na baliza do adversário e voltou a sair”, relatou o emblema funchalense
através de um comunicado publicado nos
meios de comunicação do clube.

A partida chegou ao intervalo empatada a
uma bola, mas o marcador poderia ter indicado 2-1 para o CF Carvalheiro ao descanso
se “a equipa de arbitragem tivesse validado
o golo de Hugo Sousa, já que a bola, devido a
um buraco na rede de baliza, saiu”, lamentam os funchalenses.
Um funcionário coseu a rede no intervalo
mas mesmo assim foi mantida a decisão de
não considerar o golo. Na segunda parte, o
resultado não sofreu alterações.
Este encontro, da 2.ª jornada da 2.ª fase
do Campeonato Regional da 1.ª Divisão, Série B, esteve para ser disputado no domingo
(3), mas foi adiado 24 horas devido ao mau
tempo.
JM/MS

Creditos: DR

Creditos: DR
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uarenta e duas equipas, num total
de 670 praticantes, dão corpo a um
evento que tem como padrinho o
ex-futebolista internacional, o madeirense Danny Gomes.
Dois anos depois a costa Norte da
Região Autónoma da Madeira volta a
receber uma organização que assume
particular papel na promoção do desporto junto dos mais jovens, mas também constituiu uma iniciativa estruturante para a economia local e regional,
tal como destacou na sua intervenção,

o Diretor Regional de Desporto David Gomes. “Desde logo manifestar a
minha satisfação pelo regresso de um
evento que assume-se como um cartaz
de muita qualidade para a promoção
dos bons hábitos de vida junto dos mais
novos, constituindo também um cartaz
de grande prestígio e de promoção da
Região Autónoma e em particular desta
localidade da costa Norte da Madeira”.
David Gomes deu os parabéns à organização do São Vicente Cup “pela escolha
acertada de Danny Gomes para padrinho do evento, “um desportista que ao
longo da sua carreira deu sempre bons
exemplos de cidadania, tendo sido capaz
de atingir os seus objetivos pelo mérito
do seu talento e pela sua competência
profissional”.
JM/MS
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Novo campo de Rabo de Peixe
torna “realidade um sonho”
O presidente do Governo dos Açores
disse que a inauguração do campo
desportivo de Rabo de Peixe torna
“realidade um sonho há muito reclamado”, considerando a população da
vila uma “referência” para o país.
Creditos: DR

F

AÇORES

Inaugurado o Pavilhão Jorge Amaral
nos Remédios da Lagoa
Neste começo do mês de abril a cidade
da Lagoa ficou mais “rica” com a requalificação do Pavilhão Jorge Amaral no
lugar dos Remédios.

F

Creditos: DR

oi a Câmara Municipal da Lagoa que
em boa hora decidiu atribuir o nome
do Professor Jorge Amaral, ilustre Lagoense. Durante muitos anos foi professor
de Educação Física na antiga Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, agora
com o nome de Escola Secundária Domingos Rebelo.
Este espaço desportivo passou a ter uma
cobertura, uma iluminação Led, reformulação dos sanitários, a criação de uma
acessibilidade interior para as pessoas com
mobilidade reduzida, melhoramentos dos
balneários e uma bancada remodelada para
350 pessoas sentadas e uma pequena tribuna para a comunicação social.
Esta inauguração teve o seu início com o
desfile dos escuteiros e os seus tambores,
logo depois a Filarmónica de Santa Cruz
tocou os hinos de Portugal e da Região Autónoma dos Açores com o descerramento
de uma placa alusiva à inauguração deste
pavilhão. Nesta inauguração esteve presente o ex-presidente do Governo dos Açores,

João Bosco da Mota Amaral, deputados, familiares do professor Jorge Amaral e demais
convidados.
Já no interior do pavilhão e já com uma
moldura humana boa deu-se início à sessão
solene desta inauguração. Este pavilhão,
segundo palavras da presidente Cristina
Calisto, no discurso da oficial, referiu que
é uma Lagoense que luta no dia a dia para
melhorar a vida dos seus munícipes.
Também o presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Sérgio Costa, enalteceu o trabalho de colaboração e feitura desta remodelação a bem dos Remédios pela
Câmara Municipal da Lagoa.
Logo depois a quadra de jogo foi inaugurada com a presença de duas equipas de futsal da Atalhada FC e do Cabouco FC numa
pequena demonstração de treino de jovens.
Na outra metade esteve presente o Basquetebol da Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo, num jogo de 3 x 3 misto,
finalizando com um jogo de formação de
voleibol.
No final a presidente Cristina Calisto convidou o público em geral, jogadores e convidados para um beberete nas imediações.
JA9/MS

alando na inauguração do complexo, José Manuel Bolieiro elogiou o
investimento de cerca de 1,8 milhões por parte da Câmara Municipal da
Ribeira Grande na construção do recinto.
“Uma inauguração é, como sempre,
uma fronteira. É um ponto de chegada,
um trabalho muito meritório do Clube
Desportivo Rabo de Peixe, da Junta de
Freguesia, mas sobretudo com um forte
empenho da Câmara Municipal da Ribeira Grande em tornar realidade um sonho
há muito reclamado”, afirmou.
O social-democrata acrescentou que
aquela inauguração é também um “ponto de partida” porque “rapidamente” vai
ser iniciada a segunda fase da construção,
que prevê “mais instalações” e “mais capacidade”.
Bolieiro enalteceu a atuação do presidente da autarquia da Ribeira Grande,
Alexandre Gaudêncio (anterior líder do
PSD/Açores), que teve a “ousadia de assegurar meios do Orçamento Municipal
para um investimento” destinado a “uma

população que é referência nos Açores e
no país pelo seu bem fazer e pela vontade
que tem de ganhar o futuro”.
O presidente do Governo Regional
(PSD/CDS-PP/PPM) realçou a importância do desporto para a “ocupação dos
tempos livres de forma saudável” e elogiou a localização do complexo desportivo por se situar próximo de uma escola.
“É no desporto que mais incentivámos
o reconhecimento do esforço e a superação das capacidades. Isso ajuda a dar
cultura à personalidade dos nossos jovens
quando sabem que para alcançar algo que
desejam é preciso esforço”, afirmou.
Em 2019, a Câmara da Ribeira Grande
anunciou o lançamento de um concurso
público para construção do novo campo
de futebol na vila de Rabo de Peixe, uma
obra orçada em cerca de 1,8 milhões de
euros, que tinha um prazo de execução
de 12 meses.
Em 2016, o município colocou à venda
o antigo campo do de jogos do Clube Desportivo Rabo de Peixe, que foi comprado
pela conserveira Cofaco por 450 mil euros.
Desde daquele ano que o clube dos
‘pescadores’, que milita no Campeonato
de Portugal de futebol, tem jogado em diferentes campos do concelho.
SAPO/MS

Creditos: DR

Atleta açoriana Isabel Medeiros
sagra-se campeã nacional de Karaté

Rui Janeiro foi o mais rápido
no downhill do Faial da Terra
O atleta sub-23 da equipa de downhill
do Clube Desportivo Santo António venceu a 2ª edição do DHI-2 Monbike Pedra
Torta, no escalão de elite. Rui Janeiro
realizou o melhor tempo do dia, numa
prova que decorreu na freguesia do
Faial da Terra.

J

oão Machado (escalão Masters) foi o segundo classificado à geral, registando o
tempo de 03m:05s,196ms, tendo Pedro
Câmara (escalão Cadetes) fechado o pódio
à geral, com o tempo de 03m:25s:807ms.

Rui Janeiro, João Machado e Pedro Câmara, repetiram a vitória alcançada nas
Furnas nos seus escalões. No escalão de
juniores, a vitória sorriu a José Mendonça
que percorreu o trilho em 4m:02s,863ms
e assim conseguiu alcançar a liderança no
seu escalão. Por equipas, foi novamente a
equipa do Atlético Desportivo de S.Pedro
(Ribeira Grande), que alcançou o lugar
mais alto do pódio.
A próxima prova está agendada para 29
de agosto na freguesia de Água Retorta.
CA/MS

A atleta açoriana Isabel Medeiros, do
Clube Karaté Shotokan de Rabo de
Peixe, sagrou-se campeã nacional de
Karaté, do Campeonato Nacional de
Karaté Individual no Escalão de Cadetes, Juniores e Sub21 da FNK-P, que
se disputou em Santo Tirso.

O

Clube Karaté Shotokan de Rabo
de Peixe esteve presente nos dias
2 e 3 de abril no Campeonato Nacional de Karaté Individual no Escalão
de Cadetes, Juniores e Sub21 da FNK-P.
A prova da responsabilidade da Federação Nacional de Karaté – Portugal,

teve lugar no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, com a participação
de 436 atletas, 104 treinadores, 102 clubes e 40 associações de todo o país.
Esteve presente em representação do
CKSRP – Clube Karaté Shotokan Rabo
de Peixe uma comitiva de quatro elementos, estando dois atletas e dois treinadores.
A comitiva foi composta pelas atletas
Isabel Medeiros, Matilde Medeiros e pelos treinadores micaelenses Nelson Rego
e Miguel Pereira.
Nelson Rego afirmou que “o esforço, a dedicação, afinco e empenho em
particular destaque, resultou a Campeã
Nacional Isabel de Chaves de Medeiros
em Kumite Juniores femininos -48kg e a
disputa da medalha de bronze pela atleta Matilde de Chaves Medeiros, ficando
num honroso 5.º Lugar em Kumite Juniores Femininos -53Kg, facto que espelha claramente o trabalho desenvolvido.
Que o mesmo sirva de estímulo e impulso para mais e maiores feitos.”
JA9/MS
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Jorge Fonseca traz a medalha de
ouro da Turquia
O judoca português volta a subir ao
lugar mais alto do pódio, ao vencer o
espanhol Nikoloz Sherazadishvili na
final do Grand Slam de Antália.

J

Creditos: DR

orge Fonseca está em grande e no domingo (3) conquistou a terceira medalha de ouro em 2022.
Depois das vitórias no Open de Praga,
em março, e no Grande Prix de Portugal, em janeiro, o judoca português foi o
mais forte do Grand Slam da Antália, na
Turquia, ao derrotar o espanhol Nikoloz

Sherazadishvili na final da categoria de
-100 quilos.
Para chegar ao combate decisivo, Jorge
Fonseca deixou pelo caminho o mongol
Gonchigsuren, o dinamarquês Mathias
Madsen, o georgiano Onise Saneblidze e
o canadiano Kyle Reyes, este nas meias-finais.
Antes do judoca do Sporting, também
Bárbara Timo conquistou uma medalha
para Portugal, ao ficar com o bronze na
categoria de -63 quilos.
JN/MS

TÉNIS

Steven Diez perde após momento
impensável mas acabou repescado
tição do ponto.
Se o momento por si só era já inusitado, o
desfecho do encontro foi-o ainda mais. Gijs
Brouwer, número 361 do ranking ATP, não
só venceu o segundo parcial (7-5), como
também conquistou a partida, após ganhar
o terceiro set por 6-2.
Desolado, Steven Diez desabafou nas
a última fase de qualificação para redes sociais. “O jogo já tinha terminado,
um torneio ATP 250, disputado em mas o árbitro assinalou uma bola um metro
Houston, o impensável aconteceu. afastada da do serviço. Ainda perguntou ao
O canadiano Steven Diez, número 292 da juiz de linha, mas marcou a primeira bola
hierarquia mundial, tinha um “break” a e disse que o meu adversário não jogou o
seu favor e capitalizou-o com uma respos- ponto”, criticou.
Apesar de roçar o escândalo, esta históta imparável ao serviço do adversário, o
ria teve um final feliz. “Pela primeira vez
neerlandês Gijs Brouwer.
O árbitro decretou o protocolar “jogo, na vida”, como o próprio referiu, Diez foi
set e encontro” favorável a Diez, que pen- repescado para o quadro principal de um
sava ter vencido por duplo 6-4, mas en- torneio ATP devido à desistência de um
quanto os dois tenistas se encaminhavam jogador. Ainda assim, o tenista não poupa
para a rede para se cumprimentarem, o nas palavras: “É um dos maiores roubos
juiz desceu da cadeira e apontou o serviço que já vi neste desporto”.
JN/MS
de Brouwer como fora, ordenando a repeTenista canadiano chegou a festejar a vitória frente a Gijs Brouwer, em Houston,
mas uma decisão polémica do árbitro
levou à repetição do último ponto e permitiu a reviravolta no resultado. “É um
dos maiores roubos que já vi neste desporto”, criticou Diez, nas redes sociais.

Creditos: DR
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BASQUETEBOL

Benfica volta a bater o Sporting em basquetebol
As águias venceram os leões no arranque da segunda fase do campeonato nacional e somaram a segunda vitória sobre o rival no espaço de duas semanas.

Creditos: DR

O

Benfica venceu o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 90-76, no
arranque da segunda fase da Liga
de basquetebol.
Esta é a segunda vitória do Benfica frente
ao Sporting no espaço de duas semanas - a
última aconteceu a 23 de março no fecho
da fase regular -, sendo que, antes disso, os
encarnados estiveram sem conseguir derrotar os leões desde 2 de novembro de 2019.
No domingo (3), Betinho Gomes foi o me-

lhor marcador do encontro, tendo contribuído com 27 pontos para a equipa visitante, enquanto Micah Downs com 21 pontos
foi o melhor marcador do Sporting, que
continua a acusar a falta do lesionado Travante Williams.
As águias estiveram sempre no comando
do marcador, mas ainda tiveram que sofrer.
No quarto período, o Sporting esteve perto
do empate e, a três minutos do fim, o que
separava as duas equipas era apenas um
ponto (73-74). Contudo, um grande final de
partida permitiu ao Benfica levar a vitória
para casa.
JN/MS
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MLS

Jimenez scores as Toronto FC defeats
defending champs New York City FC
Jesus Jimenez scored and New York City
FC conceded an own goal as Toronto FC
downed the defending MLS champions
2-1 on Saturday (2).

N

ew York (1-3-1) had more of the ball
but failed to take advantage until
Brazilian substitute Heber scored
on a stylish header in the 92nd minute.
For Toronto (2-2-1), it was its second win
in a row.
It was the first game at BMO Field since
Canada clinched World Cup qualification
a week earlier in a 4-0 win over Jamaica.
It was warmer — five degrees Celsius — at
kickoff and quieter than the sellout crowd
of 29,122 for the Canada contest.
“Let them hear you in Qatar,’’ the PA
announcer said in urging the announced
crowd of 21,802 to sing “O Canada’’ prior
to kickoff.
Toronto grew into the game and went
ahead in the 31st minute when Jonathan
Osorio’s through ball split the visitors’ defence en route to an unmarked Jimenez,
who beat Sean Johnson to the corner for his
third goal of the season.
Osorio, making his 297th appearance
in all competitions in Toronto colours,
was flying in the first half. And he was rewarded with an ovation when he exited in
the 60th minute.

Toronto doubled its lead in the 43rd
when Thiago Martins headed the ball into
his own goal off a dangerous Alejandro Pozuelo free kick. The Brazilian designated
player was under pressure from Toronto’s
Lukas MacNaughton who had risen high to
meet the ball.
TFC bent but didn’t break in the second
half as the visitors pressed. Alex Bono
made an acrobatic save off Keaton Parks
in the 68th minute to maintain the Toronto
advantage.
NYCFC’s checkered league start has
been, in part, due to a hectic early-season
schedule because of the Scotiabank CONCACAF Champions League. After Toronto, the New Yorkers headed to Seattle for
Wednesday’s (6) first leg of their Champions League semifinal with the Sounders.
NYCFC started brightly but it was Toronto that had the first good scoring chance
when Jimenez shot high in the seventh
minute after a free kick.
Toronto dodged a bullet when referee
Drew Fischer reversed his eighth-minute
penalty decision after Talles Magno went
down in the penalty box. Fischer initially
thought wingback Kosi Thompson, making his first TFC start, had clipped the Brazilian’s leg but video review showed Magno had got his own feet tangled.
Thompson’s yellow card was also with-

drawn. Opinions were split on whether
the chasing Thompson had accidentally
clipped the NYCFC player with his knee,
causing him to lose balance.
The 19-year-old from Toronto, who had
previously made two brief substitute appearances this season, was replacing Jahkeele Marshall-Rutty, who underwent a
procedure on his knee Friday (1). Coach
Bob Bradley said nothing serious was found
and he did not expect the teenage wingback to be out a long time.
NYCFC striker Valentin Castellanos shot
just wide in the 18th minute after a rush
that TFC thought should have been flagged offside.
Bono spilled Parks’ long-distance shot
in the 58th minute but managed to corral
the rebound. At the other end, substitute
Jordan Perruzza came close with a shot in
stoppage time.
NYCFC has likely deserved better in
league play.
New York lost its season opener 1-0 at
the Los Angeles Galaxy, beaten by a 90thminute goal. It then drew 0-0 at Vancouver in a game in which it had 70 per cent
possession and outshot the Whitecaps 1910 (4-1 in shots on target). It split its first
two home games, beating CF Montreal 4-1
before falling 2-0 to the Philadelphia Union
despite having 73.2 per cent possession —

the highest by any team this season going
into weekend play.
The New Yorkers have fared better in
CONCACAF’s elite club competition, dispatching Costa Rica’s Santos de Guapiles
and Guatemala’s Comunicaciones FC.
While NYCFC has outscored its opposition 11-5 in four Champions League
games, goals have been hard to come by
in league play. Compare that to 2021 when
New York failed to score in just two of its
first 25 matches.
Wingback Jacob Shaffelburg returned
to the Toronto starting 11 after missing the
last two games with a hamstring problem.
Toronto was without striker Ayo
Akinola, who is close to returning from reconstructive knee surgery. Kadin Chung,
who started in place of Marshall-Rutty
last time out, did not dress due to a hamstring problem.
Kobe Franklin, who signed a short-term
loan agreement from TFC II on Friday (1),
started on the bench.
NYCFC was missing defenders Anton
Tinnerholm (Achilles tendon) and Maxime
Chanot (upper body).
Former Brazilian star Ronaldinho was in
attendance at the game.
CBC/MS
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NBA

Kings e Neemias Queta de fora dos play-off
perderem com os Golden State Warriors
(109-90), a três jornadas do fim da fase regular.
Os Warriors, que já se tinham qualificas Sacramento Kings, sem o portu- do, foram liderados por Andrew Wiggins
guês Neemias Queta, ficaram ar- (25 pontos) e Nemanja Bjelica (19 pontos,
redados da fase final da Liga nor- 12 ressaltos, seis assistências), enquanto os
te-americana de basquetebol (NBA), ao Kings ficaram de fora pela 16.ª vez conse-

Equipa de Sacramento volta a ficar de
fora da fase decisiva da temporada, algo
que acontece pela 16.ª vez consecutiva.

O

cutiva.
Este recorde indesejado dos Kings torna-os na equipa com a pior série de sempre de ausências, ‘desempatando’ com os
Clippers, que eram os anteriores ‘recordistas’, quando falharam a fase decisiva 15
anos consecutivos, entre as temporadas de
1976-77 a 1990-91.

Ausente do jogo da equipa principal,
Queta atuou pela formação de desenvolvimento, os Stockton Kings, no último
encontro da fase regular da ‘G League’,
registando 15 pontos e três ressaltos numa
derrota com os Salt Lake City (104-101).
CBC/MS

Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Christopher J. Clapperton

46 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

Barrister & Solicitor

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body, Manufacturing, Professional Buildings

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE
WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill,
Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com
uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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MLB

Blue Jays edge Orioles to close out Grapefruit League season
The Toronto Blue Jays finished off the a Bo Bichette single.
Jays starting pitcher Alek Manoah alGrapefruit League season on Tuesday (5)
with a 2-1 win over the Baltimore Orioles. lowed four hits and one run in just over
four innings of work. He also had four
oronto scored both of its runs in the strikeouts.
Adam Cimber, who came on in relief of
bottom of the fifth inning. Dasan
Brown first crossed home on a sacri- Manoah with two out in the top of fourth,
fice before catcher Danny Jansen scored on picked up the win.

T

Baltimore managed six hits against To- Tyler Heineman, and outfielder Nathan
ronto pitchers, while the Jays connected Lukes — to triple-A Buffalo.
The Jays will host the Texas Rangers in
for five hits.
Toronto finished pre-season play in today’s (8) home opener at Rogers Centre.
Florida with a 9-6 record.
SN/MS
Following Tuesday’s (5) win, the Blue
Jays assigned four players — pitchers
Shaun Anderson and Matt Gage, catcher
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We play out of the following Districts North York Soccer Association (NYSA), Toronto Soccer Association (TSA), York Region Soccer Association (YRSA), Center Soccer League (CSL) and Ontario Soccer League
Gil Vicente FC Toronto is a youth soccer academy based in North York / Toronto, Ontario, and a certiﬁed Canadian aﬃliate of GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE in Portugal.
It is a soccer club that trains players of various ethnicities from around the world. Our focus at Gil Vicente FC is to develop players by teaching lifelong lessons through soccer. Our belief is that to become a great player one must also
grow as a person. Gil Vicente also reinforces the idea to our players that even though soccer is the world’s best game, education is the key to success.
Gil Vicente is a non-proﬁt youth soccer organization who aim to provide the highest levels of quality soccer training for the players and to enhance their social/emotional and physical health, in a positive and safe environment
Gil Vicente will strive to create and nurture a valuable soccer learning experience. We will aim to empower our players with a life-long passion and love for the game of soccer.
All of ours teams play in the 1st Divisions in their leagues. Our players will also have the OPPORTUNITY to do tryouts for our aﬃliation partner in Portugal
OUR PROGRAMS
GVFC Soccer school ages 3 to 7 years old get 2 practices per week, also 2 Jersey’s, Shorts, Bag and a Ball.
REP TEAMS
GVFC Team’s ages 8 to 21 years old get 3 full sets of uniforms, Tracksuit, Bag, Ball and Hoodie and they practice min 2 times per week plus a weekly game.

GVFCAT.COM

647.573.6611
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PCA praises Temporary Foreign Worker program expansion

M

inister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion Carla Qualtrough unveiled the
changes April 4 as part of a new Temporary
Foreign Worker Program Workforce Solutions Road Map strategy.
Starting April 30, construction employers can hire 30 per cent of their workforce
through the TFW Program for low-wage
positions for one year, an increase from 10
per cent.
Effective immediately, the duration of
Labour Market Impact Assessments will
be temporarily increased from nine to 18
months, and the maximum duration of

employment for High-Wage and Global
Talent Streams workers will be extended
from two years to three years, allowing for
permanent residency.
Qualtrough also announced she will
convene a TFW Program Ministerial Con-

sultative Roundtable in June to solicit input
from worker representatives and other
stakeholders on how to improve the program.
“As the needs of Canada’s workforce
change, we are adjusting the Temporary

Creditos: DR

The federal government has announced changes to its Temporary Foreign
Worker (TFW) Program that include an
expansion of the hiring provisions for low-wage workers in seven sectors including construction.

Foreign Worker Program to meet them,”
said Qualtrough in a statement. “Our
Workforce Solutions Road Map builds on
our progress so far to renew, modernize
and improve this program for employers
and workers alike.”
The Progressive Contractors Association
of Canada (PCA) subsequently issued a
statement praising the measures as positive steps towards filling “desperately
needed positions” at construction sites
across Canada.
“We’d like to thank the federal government for listening to us and acting,” said
PCA president Paul de Jong. “We’ve been
pressing hard for months for these changes, and we’re relieved it’s happened. The
ability to bolster work crews will help keep
construction projects on track, and ease
the chronic labour shortage that’s made
project planning so difficult.”
DCN/MS

Province invests in free electrician apprenticeships
courage employers to hire more apprentices and promote the electrical trades to
underrepresented groups.
The funding is part of Ontario’s over
$200 million Skills Development Fund,
launched to support innovative training
projects that upskill workers and connect them to lucrative careers in their
communities, adds the release.
“This funding announcement will help
apprentices access the best training possible to address the growing need by employers for Network Cabling Specialists,”
said James Barry, executive secretary
treasurer, IBEW CCO, in a statement. “As
technology continues to evolve, this in-demand trade not only provides a fulfilling
career for young people and underrepresented populations, but their skills will be
critical to helping build and sustain Ontario’s infrastructure well into the future.”
DCN/MS

Ontario is facing a shortage of electricians and the Ontario government is
responding by investing more than $13
million to provide free training and paid
electricians’ apprenticeships for more
than 2,500 individuals who are unemployed or looking to earn more money.

T

he investment is for nine projects
across Ontario, two of which are
being delivered by the Ontario
Electrical Industry Training Trust Fund
which is training nearly 300 people for
jobs as construction and industrial electricians and cabling specialists.
The training focuses on safety, best
practices for installation, and other crucial skills for electricians, states a release,
adding at the end of the program, participants will be offered employment.
The government’s investment will also
go toward financial incentives that en-

CLAC kicks off Construction 101 Bootcamp
The Christian Labour Association of Canada (CLAC) is launching Construction
101 Bootcamp, a three-week training
program with an eight-week job placement that provides participants with the
skills and safety training they need to get
hired as construction workers.

During the training program, participants
will have four days of online training and 10
days of in-class and hands-on training. The
in-class dates are April 25 to May 6 at the
CLAC Cambridge Member Centre, located
at 45 Commerce Ct. in Cambridge, Ont.
Some of the topics covered will include
construction health and safety foundations;
he program is open to anyone looking
construction tools and equipment; how
to start a career in the trades who has
to safely use hand tools and power tools;
limited or no experience.

T

LOCAL 183

Training Centre

jobsite communication skills and conflict
management; construction-oriented math
skills; measuring and layout skills; and how
to recognize and mitigate workplace hazards.
Participants will also earn mandatory
safety certificates, including Working at
Heights, Elevating Work Platforms and
WHMIS.
Additional program supports include em-

ployability skills and upgrading; financial
assistance toward child care, accommodation and transportation; and wraparound
career-based support throughout training
and work placement.
All candidates must complete an aptitude
assessment and interview prior to being accepted into the program.
DCN/MS

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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Terra Viva

Resina do Pinheiro
Paulo Gil
Opinião

Quem não se lembra daqueles púcaros,
de plástico ou de barro, agarrados a
pinheiros para recolher resina? Pois…
parece que vamos voltar a vê-los em
maior quantidade.

O

que é a resina? Essencialmente a
resina é uma secreção que algumas
plantas quando feridas produzem
para permitir a cicatrização, matando insetos e fungos. É, portanto, uma forma que
as plantas têm de se proteger contra lesões
e outras formas de vida que, potencialmente, lhes poderão causar danos. A extração
da resina deve fazer-se todos os anos, durante cerca de nove meses entre março e
novembro.
Quais são as aplicações da resina? Os prin-

cipais setores de aplicação são os vernizes de
óleo, lacas, linóleo, adesivos e aglomerantes, na indústria de papel e na medicina.
São muitas as potencialidades da resina e com muitas utilizações possíveis,
eis alguns exemplos: pastilhas elásticas,
gomas e equipamentos para agricultura,
isolamento, tubagens e chapas, calçado
e revestimento de roupas, implantes de
ossos artificiais, cola, verniz, elásticos,
perfumaria, cremes, pneus, pulseiras de
relógio, suturas, capacetes de segurança, lentes, filmes fotográficos, isoladores,
cera depilatória, borrachas, adesivos,
produtos de limpeza, inseticidas, etc.
A resina em bruto retirada dos pinheiros
tem uma primeira transformação da qual
resultam dois produtos: a terebentina,
também conhecida por aguarrás, e a colofónia que, posteriormente, é usada nas
mais diversas indústrias.
Os primeiros registos de utilização de
resina em Portugal aconteceram em Leiria, tendo sido o Pinhal de Leiria um dos

fornecedores de “pez”, produto resultante da combustão rápida da resina que era
usado nas calafetagens e na proteção dos
cascos das caravelas e naus dos Descobrimentos nos séculos XV e XVI.
Portugal já foi o segundo maior exportador de resina do mundo e o maior da Europa, sendo atualmente o segundo maior
importador. Nas décadas 70 e 80 chegou a
ter produções que ultrapassavam as 100 mil
toneladas, enquanto que nos dias de hoje a
produção encontra-se à volta das 10 mil toneladas. Chegaram a existir mais de 50 fábricas de primeira transformação, mas esta
atividade foi-se reduzindo ao longo dos
anos por vários motivos - a desertificação
humana dos meios rurais, queda de preços
originada pela concorrência chinesa, incêndios florestais, substituição de pinhais
por espécies de crescimento mais rápido
(por exemplo o eucalipto). Um pinheiro
demora 30 a 40 anos a dar resina, mas pode
produzir três a quatro kg por ano.
Atualmente o Brasil, a China e a Indo-

nésia são os maiores produtores, representando em conjunto cerca de 90% da
produção total mundial. Portugal importa
esta matéria-prima, essencialmente, do
Brasil e a indústria portuguesa é das mais
avançadas nesta área. Em Portugal existem cerca de 500 resineiros e 10 empresas
que fazem a primeira transformação, importando 90% da resina que utilizam.
Existe, no entanto, um grande potencial
de crescimento uma vez que a indústria
europeia é o maior consumidor mundial
de resina. A recuperação do setor da resinagem poderá ser uma das atividades que
poderá garantir empregos em zonas rurais,
porque necessita de muita mão de obra,
além de que esta atividade também pode
contribuir para uma melhor gestão da floresta reduzindo os riscos de incêndio.
A resina, como matéria-prima, pode
substituir o petróleo de forma um pouco
mais sustentável e ecológica, permitindo que desfrutemos da natureza com um
maior respeito e admiração.

BEYOND EDEN
VENESSA BARROS
CONSULTORA DE SAÚDE NATURAL
VELAS AROMÁTICAS DE TODOS OS TIPOS • ERVAS & PRODUTOS NATURAIS
GUIA DA VIDA • SESSÕES DE REIKI • LEITURAS DE CAFÉ E DE CHÁ
CONSULTORA DE PRODUTOS NATURAIS / CARTOMANTE

28 Sousa Mendes St 2nd floor Toronto (Dundas & Bloor) • 647-303-2232 • facebook.com/BeyondEdenShop
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SAÚDE&&BEM-ESTAR
BEM-ESTAR
SAÚDE

Crédito: DR
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Saborosas e virais
Do que precisam
•
•
•
•

2 ovos
6 colheres de sopa farinha de aveia
Canela (opcional)
1 a 2 maçãs

Como fazer
Comecem por bater os ovos com a farinha
de aveia e a canela (se optarem por usá-la), até que a massa fique sem grumos, com uma consistência relativamente espessa. Depois disso retirem o
caroço das maçãs e fatiem-nas - nem muito
finas, nem muito grossas. Depois vão precisar de mergulhar cada um dos aros de maçã
na massa de panquecas preparada anteriormente e cozinhar de ambos os lados numa
frigideira antiaderente. A autora sugere que
sirvam estas originais panquecas com mel
ou xarope de agave. Deliciem-se... e partilhem com a vossa família e amigos!

Crédito: DR

O

pânico - no bom sentido, é claro foi lançado por Rita Wessling, mais
conhecida por Frau Glória nas redes
sociais. Estando nós numa era que pede rapidez e praticidade em tudo aquilo que nos
rodeia, esta receita deliciosa e descomplicada teve sucesso imediato - no Instagram,
por exemplo, já ultrapassou as 100 mil visualizações.

A food blogger, formada em gestão e marketeer de profissão, já lançou vários e-books
de receitas, organiza workshops online e
ações para empresas, faz doces e sobremesas saudáveis por encomenda e ainda gere
a página de Instagram @frau_gloria, onde
podem encontrar imensas dicas e receitas
saborosas - e ainda por cima saudáveis! que são partilhadas diariamente.
Rita assume que este é “um pequeno almoço saudável delicioso ou até um snack
para transportar para qualquer lado” e “a
prova de que é possível confecionar receitas dignas de restaurante, mas de forma
fácil e com poucos ingredientes em nossa
casa”.
Tenho a certeza que estão muito curiosos para descobrir como é que, afinal, se
prepara esta delícia. Pois então espreitem a
receita e experimentem fazê-la ainda hoje!
Tenho a certeza que vai fazer furor aí por
casa!
Inês Barbosa/MS

Crédito: DR

Existem inúmeros prazeres na vida...
mas um dos maiores é e sempre será
comer! Concordam comigo? É claro que
não falo de comer só por comer... Mas
estão a imaginar aquelas refeições tão
saborosas que nos fazem ir à lua e voltar? Ora é exatamente isso que a receita
de que vos quero falar hoje faz! E é algo
tão simples que provavelmente até vão
duvidar que seja algo assim tão bom...
Mas vão por mim: é uma verdadeira delícia. Daquelas de comer e chorar por
mais!
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pisarmos acidentalmente uma raia, ela pode responder enfiando a cauda na nossa perna
ou pé, por exemplo. Nesses casos, alguns fragmentos de veneno e espinhos vão fazer com
que a ferida infecione, provocando assim sintomas como dor intensa, náusea, fraqueza e
desmaios. Em casos mais raros, podemos até apresentar dificuldades respiratórias ou até
mesmo morrer.

FYI

2. Caracol-Cone
Os caracol-cone são caracóis com uma espécie de “dente” que injeta veneno nas nossas peles. Se tentarmos segurar um desses animais com as mãos, vamos sofrer com a resposta da pequena criatura, que estará pronta para se defender. Os principais sintomas
de uma picada de um caracol-cone são inchaço, dormência, visão turva e insuficiência
respiratória. Na pior das hipóteses, podemos até sofrer uma paragem cardíaca.
3. Polvo-de-anéis-azuis

1.

2.

Encontrado principalmente na costa da Austrália, o polvo-de-anéis-azuis é um dos
animais mais perigosos do mundo todo. O motivo desse perigo baseia-se no facto da sua
saliva ser extremamente venenosa e conter uma neurotoxina que leva à insuficiência respiratória e paralisia. Quando esta criatura fica agitada, os tais anéis pulsam e sinalizam
um eventual ataque. De acordo com a Universidade de Sydney, um polvo destes tem
veneno suficiente para paralisar 10 humanos adultos.

3.

4.

5.

6.

Creditos: DR

4. Enguia elétrica
Enguias elétricas são um verdadeiro pesadelo para qualquer pessoa que vai entrar na
água. Desde a nossa infância que aprendemos que estes são animais que devemos temer.
De acordo com especialistas, ter uma picada de uma enguia pode ser equivalente ou até
mesmo pior do que ser eletrocutado com um taser. No entanto, só vamos encontrar uma
enguia elétrica se decidirmos aventurarmo-nos pelas águas com lama dos riachos e lagoas das bacias do Amazonas e do Orinoco, na América do Sul.
5. Alforreca

As alforrecas (ou medusas) são os tipos de água-viva mais perigosos de todos. Podem
ser localizadas em todas as partes do planeta Terra e usam principalmente os tentáculos para atingir as vítimas. Uma pessoa que acabar por ser picada sentirá formigamento,
marcas vermelhas na pele, comichão e inchaço localizado. Vale ressaltar que fazer xixi
Ser atacado por uma água-viva quando se está dentro do mar não é propriamente em cima da ferida não ajudará em nada com a dor. Porém, aconselha-se que a pessoa use
uma experiência que alguém queira ter durante a vida. Entretanto, os oceanos estão água salgada para lavar qualquer fragmento que ainda estiver conectado à pele.
repletos de vidas marinhas prontas para se defender caso se sintam ameaçadas e
com potencial de queimar a nossa pele com um simples toque. Por esse motivo, é 6. Ouriço-do-mar
preciso estar atento por onde nadamos e os potenciais perigos que podemos estar a
Os ouriços-do-mar são cobertos de espinhos afiados revestidos de veneno. Se pisarenfrentar. Hoje falamos de 6 animais que vivem no oceano que são capazes de promos um ouriço, os espinhos provavelmente vão quebrar e alojar-se no nosso pé, fazendo
vocar queimaduras e outros ferimentos sérios em humanos – vamos ver quem são?
com que fiquemos assim com uma ferida dolorosa. Se os espinhos não forem removidos completamente, a ferida pode ficar inflamada, levando a uma erupção cutânea junto
com dores musculares e articulares. Caso sejamos atingidos por um ouriço-do-mar, o
1. Raia
recomendável é usar uma pinça esterilizada para remover quaisquer espinhos visíveis na
Quem vê de longe pode achar que as raias são criaturas delicadas e graciosas. Entre- ferida. Se os espinhos tiverem penetrado muito fundo na pele, o ideal é que se procure
tanto, possuem espinhos venenosos nas caudas, que provocam um estrago grande. Se urgentemente a ajuda de um médico.

6 ANIMAIS PERIGOSOS PARA HUMANOS

Vamos, de novo, abrir portas à nossa memória.
A Galeria dos Pioneiros vai receber todos os que queiram
revisitar a história da imigração portuguesa para o Canadá.
Venha! Estamos cá para o receber.
Estamos à procura de um curador/administrador.
Contacte viana1984@gmail.com
A entrada é gratuita
960 St. Clair Avenue West, Toronto | PioneersGallery.ca
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Kika

CAMPANHA NOVA

NEW LOOK!

Kris Jenner tem um novo visual! A matriarca do clã Kardashian, conhecida por usar
há anos um corte pixie, surpreendeu nas
InstaStories ao surgir com o cabelo bem diferente do que é habitual. Aos 66 anos, Kris
usa agora um bobo, caracterizado pelos fios
cortados acima da linha do maxilar e uma
franja. Um look que apresentou antes de
ir à festa de lançamento dos novos produtos de cosmética das filhas Kylie e Kendall
Jenner. Esta mudança deixou os fãs da família entusiasmados, uma vez que Kris não
mostrava interesse em alterar o visual que
usava como imagem de marca.

Nas redes sociais surgem algumas fotos promocionais que foram captadas e que mostram as cinco mulheres a usarem os novos produtos
desta coleção. “Não era suposto aparecer nesta campanha da Skims,
mas entrei porque era demasido icónica”, explica Kim, encantada
por ter juntado quatro mulheres que admira e garantindo que esta
coleção tem peças que se ajustam a qualquer tipo de corpo. As modelos também partilharam as fotografias e reagiram à campanha nas
redes sociais. “O grupo que nunca soube que precisava”, diz Candice
Swanepoel. Tyra Banks admite que ficou “intrigada” quando recebeu
o convite de Kim: “Não posava com lingerie e roupa interior desde
que me retirei das passadeiras vermelhas, mas foi como se nunca me
tivesse esquecido. Recordei as poses e fui mais feroz do que nunca”.
Heidi Klum garante que se divertiu na sessão fotográfica. “Já fazia
algum tempo desde que tínhamos estamos juntas, por isso foi uma
reunião especial”. Alessandra Ambrosio concorda: “Foi incrível voltar a estar com as minhas miúdas”.

Há poucas semanas Duarte Gomes e Filipa Nascimento anunciaram nas redes sociais que vão
ser pais em breve. O casal está à espera do primeiro filho, que vem alguns meses depois da cerimónia de casamento de sonho e da lua-de-mel
inesquecível.

SORRISOS

Credito: DR

No Instagram, Duarte Gomes decidiu partilhar
com os seguidores os seus sentimentos sobre
este momento da vida. “A viver das melhores
fases de sempre”, escreveu, junto de uma fotografia do casamento.

RUMORES
Hailey Bieber cansou-se dos rumores de gravidez. Após surgir na cerimónia dos Grammy com um vestido branco comprido, de assinatura
Saint Laurent, vários foram os comentários que davam conta de uma
possível gravidez, já que este poderia estar a disfarçar a barriguinha.
“Fãs estão convencidos que Hailey Bieber está grávida, após esta desfilar na passadeira vermelha dos Grammy com um vestido esvoaçante, ao lado do marido, Justin Bieber“, lê-se numa publicação do Radar
Online. E a jovem não se conteve, comentando: “Eu não estou grávida.
Deixem-me em paz“.
Além desta recente aparição pública, Hailey tinha feito uma publicação
no Instagram que deixou os fãs ainda mais convencidos. “Tão orgulhosa de ti e do álbum Justice. Que ano incrível tem sido! Tanto para celebrar“, escreveu numa fotografia em que surge a beijar o companheiro.

Credito: DR

FELICIDADE

Esta terça-feira (5), Maria, a primogénita
de Pedro Teixeira, fez 12 anos. Para assinalar a data de forma pública, o ator partilhou
nas redes sociais uma fotografia especial.

PAULO DE CARVALHO

Credito: DR

Mas para além da felicidade a nível pessoal,
Duarte Gomes também passa por um bom momento profissional. Na nova novela da SIC, “Por
Ti”, o ator interpreta Gabriel, um dos co-protagonistas da trama, que é responsável por muitas
reviravoltas na história.

“05.04.22 Sou o pai mais sortudo, orgulhoso e babado do mundo! Que continues
sempre a encher a vida de quem te rodeia
de amor. Parabéns meu amor”, escreveu
na legenda da imagem, que deixou perceber uma coisa: pai e filha têm sorrisos
idênticos. É que Pedro e Maria surgem lado
a lado, evidenciando as expressões semelhantes que partilham. Um facto que deixou os fãs e seguidores do ator deliciados.

Credito: DR

Credito: DR

A nova campanha de Skims, a marca de lingerie de Kim Kardashian,
está a dar que falar. Tudo porque a empresária juntou quatro modelos bem conhecidas a nível mundial: Candice Swanepoel, Tyra
Banks, Heidi Klum e Alessandra Ambrosio.

De lembrar que, numa entrevista que deu no início do ano, a jovem já
tinha falado sobre o tema “filhos”. “Acho que tinha assumido que ia
querer ter filhos logo e super, super nova. Depois fiz 25 e fico tipo ‘ainda sou super, super nova’“, confessou.

Paulo de Carvalho, de 74 anos, é um dos
grandes ícones da música portuguesa. Com
60 anos de carreira, mais de 20 álbuns, inúmeros sucessos musicais, outros tantos prémios e discos de ouro, o cantor, músico e
compositor dispensa apresentações. Preocupado com o mundo que o rodeia, com a
forma como perspetiva o futuro e com a maneira como cada um de nós trata a cultura e
as nossas raízes musicais, Paulo assume que
está na altura de mudar. Por isso, este que é
o ano que marca seis décadas da sua carreira
será também o ano em que, segundo ele, provavelmente deixará de cantar os temas que o
celebrizaram.

Tânia Ribas de Oliveira está a oferecer às bibliotecas das escolas do primeiro ciclo
com alunos cegos e de baixa visão, um exemplar do seu livro “Manel, O menino
que gostava de comboios” transcrito em Braille. A apresentadora falou da iniciativa no seu Instagram, onde partilhou uma experiência vivida há um ano: “No ano
passado, levei o meu livro infantil “Manel, o menino que gostava de comboios”
transcrito em Braille, a uma escola com alunos cegos e de baixa visão. A experiência foi tão bonita e ouvimos tantos agradecimentos, que decidimos ir mais
longe!”, revela. Tânia recordou o dia em que entregou o exemplar em Braille à
Biblioteca da Escola do Bairro Amador, em Lisboa, na presença do então ministro
da Educação, Dr. Tiago Brandão Rodrigues e da Secretária de Estado da Inclusão
das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia Antunes.
“Este ano vamos entregá-lo a várias bibliotecas escolares de todo o país, já a partir
deste mês de abril! Estou mesmo muito feliz! Todas as crianças têm o direito de
aprender a ler, tanto as crianças que veem com os olhos, como as que veem com
as mãos“, disse ainda a apresentadora.
“Manel, O menino que gostava de comboios”, editado em 2014, tem agora uma
versão em código Braille, transcrito pela APEC – Associação Promotora do Ensino
dos Cegos.

Credito: DR

Credito: DR

BRAILLE
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OLHAR COM OLHOS DE VER

Time to reflect (Lakeshore, Oakville). Créditos: Stella Jurgen

Shrine Peace Memorial de Charles Keck. Créditos: Telma Pinguelo

A ukranian in hiding. Créditos: Manuel DaCosta

Equilíbrio. Créditos: Inês Barbosa
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Palavras cruzadas

Sudoku
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O objetivo do jogo é a colocação de números de 1 a
9 em cada um dos quadrados vazios numa grade de
9×9, constituída por 3×3
subgrades chamadas regiões. O quebra-cabeça
contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna,
linha e região só pode
ter um número de cada
um dos 1 a 9. Resolver o
problema requer apenas
raciocínio lógico e algum
tempo.

6

Culinária por Rosa Bandeira

1. Seguir por um caminho ou percorrê-lo
andando a pé
2. Obter, mediante pagamento, a propriedade ou o uso de algo
3. Usar de artifícios para adiar a resolução
de um negócio; enrolar
4. Dizer quem é; determinar ou comprovar a identidade de (algo, alguém ou de
si mesmo)
5. Pôr para trás, fazer recuar; retrasar
6. Tornar compreensível; esclarecer,
elucidar, explicar
7. Sustentar-se ou mover-se no ar por

meio de asas ou algum meio mecânico
8. Ocupar o espaço de; ser o conteúdo de;
tornar(-se) cheio
9. Precipitar-se a chuva sobre a terra
10. Descansar em estado de sono
11. Trazer à memória; recordar
12. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a
umidade; enxugar(-se)
13. Elevar-se do chão por impulso dos pés
e das pernas
14. Mergulhar ou banhar em qualquer líquido
15. Extrair ou raspar os pelos de.

Pão de Ló
de Alfeizerão

Jogo das 10 diferenças
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FUTEBOL

Credito: DR
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Ingredientes

P R E S I DE N T E

• 6 gemas de ovo
• 2 ovos inteiros
• 120 grs de açúcar

R E LVA D O
DE S TAQ U E S
T E L E V I SÃO
P L AC A R
P ON TO S
BOLA
TÊNIS
E Q U I PA M E N TO
C A P I TÃO

• 1 colher de sopa de água
• 40 grs de farinha
• 5 grs de fermento

Modo de preparação:
Pré-aquecer o forno a 200ºC. Num reci- Deitar a massa para dentro da forma e lepiente deitar as gemas, os ovos e o açúcar var ao forno cerca de 10 minutos.
e bater bem até obter um creme esbranquiçado. Adicionar a água e mexer bem.
Bom apetite!
Envolver a farinha e o fermento, sem bater. Untar uma forma e forrar com papel
vegetal.
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SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Nesta fase procure a colaboração
das pessoas certas pois em conjunto conseguirão alcançar os objetivos que têm
em vista. É um tempo produtivo que poderá
originar algum stress. Para se libertar desta
tensão pratique um desporto que lhe agrade
e, se possível, faça-o com amigos. Não é, de
todo, altura para se isolar.

TOURO 21/04 A 20/05

Nesta semana estará numa fase
calma em que poderá aproveitar
para dar atenção a assuntos que lhe interessem, tais como história, arte, filosofia, ciências, etc... Dará livre curso à sua
curiosidade e sairá mais enriquecido. Os
seus conhecimentos poderão ser alargados e terá uma certa predisposição para a
meditação e para pensamentos de caráter
filosófico e elevado.

Com Vénus a transitar pela sua Casa
IV, terá uma enorme necessidade de
se interiorizar para se conhecer melhor. Vai
analisar profundamente as suas atitudes,
sentimentos, emoções, vai-se aperceber do
que o mundo exterior espera de si e aquilo
que você pode dar. Será uma altura virada
para a família e sentir-se-á bem em casa.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

VIRGEM 23/08 A 22/09

Conseguirá bons resultados se
conseguir associar equilíbrio e
sensibilidade ao mundo do trabalho. Poderá inclusivamente surgir um envolvimento
amoroso através da carreira. Os conselhos
de pessoas mais velhas e experientes ou
de superiores hierárquicos poderão ser de
grande utilidade nesta fase.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
A forma harmoniosa como se relaciona com os outros no seu ambiente profissional neste momento vai trazer-lhe
resultados positivos e simpatias. Vai sentir-se realizado nas suas relações de trabalho.
Poderá fazer uma amizade que vai facilitar a
sua carreira. Poderá ser ajudado nesta altura
por uma pessoa mais velha ou com autoridade.
CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Trata-se de um momento emocionalmente muito intenso em termos interiores e a nível da relação a dois.
Uma mudança profissional poderá ocorrer
nesta altura que poderá trazer resultados
frutuosos no futuro. Aproveite para transformar uma dada situação ou resolver assuntos que não tenham ficado totalmente
resolvidos.

mileniostadium.com

8 a 13 de abril de 2022

Esta é uma época muito positiva
em termos afetivos. Os amores e os
amigos ocupam um lugar de destaque na sua
vida. Eles procurarão retribuir-lhe o afeto
que de si recebem. Se não o fizerem faça-os
ver que sente essa necessidade. Aproveite
este trânsito para assistir a um espetáculo ou
a uma exposição de arte.

Durante este período sentirá maior
facilidade em resolver os pequenos
problemas ou atritos do dia a dia,
uma vez que dispõe agora da capacidade
de tornar leve e simpático o ambiente envolvente. Em termos afetivos, pode ser boa
ideia comunicar finalmente os seus sentimentos àquela pessoa especial.

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O seu lado romântico, apaixonado
e idealista estará sublinhado nesta altura, sendo mais do que nunca difícil
esconder os seus sentimentos, até porque
quererá mostrar-se tal como é. As suas relações afetivas serão mais intensas e profundas e terá mais facilidade em atrair terceiros para um projeto seu.

Nesta altura sentirá uma grande
força e energia para levar a cabo
aqueles projetos que se arrastavam há já algum tempo e dos quais poderá obter o reconhecimento dos seus colegas e superiores.
Por outro lado, poderá organizar atividades
físicas onde terá oportunidade não só de
participar como de liderar.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Este momento convida a planear
com pormenor e realismo as atividades. Dedicará depois toda a sua atenção e
cuidado à sua execução, conseguindo assim
uma realização perfeita. É possível que não se
sinta em plena forma, pelo que convirá fazer
exercício e buscar ocupações que preencham
o seu tempo e lhe dêem prazer.
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PEIXES 20/02 A 20/03
É possível que ao longo desta semana esteja mais desanimado/a,
insatisfeito/a e frágil sem saber porquê. Para
não se sentir pior deve evitar o convívio com
pessoas depressivas nesta altura. Possivelmente irá sentir necessidade de se refugiar
no seu mundo interior mais secreto ou na
intimidade do seu lar. Faça meditação ou leia
livros com temas espirituais.

JUNTE-SE À EQUIPA DA VIANA ROOFING
A Viana Roofing & Sheetmetal Ltd. procura homens
e mulheres para trabalharem para uma organização
progressiva onde o brio e mão-de-obra qualificada
são fundamentais.
Se você tem o que é preciso, será compensado/a com
um bom salário, benefícios, um plano de reforma e
medidas de segurança para garantir a sua proteção.
Envie o seu currículo para
viana1984@gmail.com ou ligue para 416-763-2664.

ROOFING SOLUTIONS YOU CAN TRUST
vianaroofing.com

mileniostadium.com
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Classificados

EMBAIXADA E PORTUGAL NO CANADÁ
Covid-19
Viagens - Medidas em vigor relativamente à entrada/saída de Portugal e Canadá
Informamos que o despacho 2181-B/2022 (de 18 de fevereiro) voltou a incluir o Canadá na lista dos países cujos cidadãos estão autorizados a viajar para Portugal, em viagens essenciais e não essenciais: Despacho n.º 2181-B/2022
JUNTE-SE À EQUIPA DA VIANA ROOFING

Para mais informações consulte a sua companhia aérea.

Procura homens e mulheres para trabalharem para uma organização progressiva onde o brio e mão de obra qualificada
são fundamentais. Se você tem o que é
preciso, será compensado/a com um bom
salário, benefícios, um plano de reforma
e medidas de segurança para garantir a
sua proteção.

Moto Galos-A.M. Barcelos-Toronto

A Associação Migrante Barcelos C.C vem
com toda a satisfação informar que a Secção de Recreação, Entretenimento e Lazer
criou um Grupo Motard que se denomina
Moto Galos-A.M. Barcelos-Toronto, sem
fins lucrativos e que tem por fim fomentar
o espírito da fraternidade e solidariedade
entre os homens, agrupar e defender os
motards, bem como colaborar com outras
entidades congéneres ou outras que se dediquem ao motociclismo, com duração
indeterminada. As inscrições para quem
quiser pertencer ao Moto Galos-A.M. Barcelos-Toronto podem ser feitas todas as
sextas-feiras a partir das 7 p.m na sede.

JOIN THE VIANA ROOFING TEAM
We are looking for a few good men and
women to work for a progressive organization where pride in quality workmanship is paramount. If you have what
it takes, you will be compensated with
good wages, benefits, pension plans and
safety measures to ensure your protection.

Para mais informação favor contactar

viana1984@gmail.com ou 416-763-2664

6479491390.

First Portuguese C.C.C.

Sweetie Pie Bakery is looking for people
with experience in working in a commercial bakery environment.

Daycare Centre

60 Caledonia Rd, Toronto

PetSmart
Easter
Photo
Event

Open for kids ages 2-4
• Loving & caring staff
• Great learning class
• Preparation for kindergarten
• Safe environment
• Bilingual learning
• Safe learning materials
All Covid protocols and procedures are
observed. Cleaning and disinfecting
divisão silábica está certa? are followed.
Info: fpccc@portuguese.com or 416-5319971

Casa Dos Açores Do Ontário
1136 College St, Toronto
Sábado 9 de abril, às 19h30- 2º Jantar em
Louvor do Divino Espírito Santo / Atuação do cantor César Russo - Para reservas
ou outras informações dos eventos acima
descritos contactar: Fátima Bento (416)
953-5960 ou Cidália Sousa (289) 814-2604

Portuguese Cultural Centre of
Mississauga

Get a FREE photo of your
pet with the Easter Bunny!

ay,
Saturd 022
,2
April 9

Duties would include: Rolling dough, mixing dough, mixing cookie dough, scooping cookies & assembly of pies. Salary:
$16.00-$17.00 per hour.
Cesario: cesario@mysweetiepie.ca
647-245-3301
Pessoa para trabalhar em escritório e
atendimento de clientes ao balcão, ramo
materiais de construção, tem que falar
inglês, experiencia não necessária, damos formação.
Shipper / receiver – ajuda geral para armazém materiais construção, com licença de forklift, carta de condução e uma
mais valia deve falar / ler inglês
Por favor contactar Dino ou João 416
652 7330

And don’t miss meeting our pets at the Full Cheeks Small Pet Meet n’ Greet and receive special
small pet offers while you’re there. More details click www.petsmart.com

Empresa de limpeza está a recrutar para
duas vagas full-time na área de Kitchener/Waterloo. As vagas são para o turno
da manhã e turno da tarde.
Contactar: Roberto 226-220-0189

53 Queen St N, Mississauga. Sexta-feira,
15 de abril. Jantar de Sexta-Feira Santa
no PCCM. As portas abrem as 4 da tarde
para um buffet tradicional de peixe. César
Russo com a música para noite. Reservas:
(905) 286-1311

Padaria Caldense - Procura Padeiro, Chefe
Pasteleiro e empregado(a) de balcão.
Contactar: 416-760-9993.

AMIGU
AMI
GU DI
DI M
MACAU
AC AU CCLUB
LU B
(T ORO N T O)
(TORONTO)

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

3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | applewoodauto.com

SIERRA FINANCE: Offer available to qualified retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered April 1, 2022, to May 2, 2022. 0.99% purchase financing (0.99% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 72 months on eligible 2022 Sierra
1500 Limited Crew Cab models. 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. $0 down payment required. Example:
$60,192 financed at 0.99% nominal rate (0.99% APR) equals $822 monthly for 72 months with $0 down payment. Cost of borrowing is $1,747, for a total obligation of $61,393. Freight ($1,950) and air conditioning charge ($100, if applicable). License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes, and 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. Factory order may be required. 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.

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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 Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT
LOPES

Sales Representative
soldbygil.com
416-427-7645

Just Listed
154 Rustic Rd (Lawrence & Culford)

DANIELA DE MEDEIROS
Sales Representative
danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

GARY FRAGA

Realtor® SRES®
garyfragarealestate.com
416-885-1752

Sales Representative
ruiramos.ca
416-616-5484

RUI RAMOS

FERNANDO FERREIRA

Eglinton & Dufferin

Eglinton & Caledonia

Keele & Eglinton

Condo

D G!
SOVELR ASKIN
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6,00

$41

Virtual Tour: 154 Rustic.ca

Condo com 1 quarto, 1 casa de banho.
1 lugar de estacionamento e espaço de
Vende-se apartamento com 1 quarto Semi-detached. Casa moderna, quase
arrumação. Situado na área da Keele &
e 1 casa-de-banho. Estacionamento e nova com 3 quartos, 4 casas de banho
Wilson, perto de tudo.
zona de arrumação. Tem acesso a pis- e tetos altos.
cina, sala de festas e ginásio. Perto do
Contacte-me para mais informações.
futuro Eglinton LRT, lojas, restaurantes
e muito mais.

Asking $1,377,700. Contemporary
home located on a desirable street.
Features white oak hardwood floor
throughout and a open concept, functional layout. Updated baths and 3
bedrooms on the upper level. Sun-filled
stunning kitchen with waterfall quartz
counters, custom glass wine cabinetry, and walkout to the oversized deck.
Professionally landscaped. Solid-block
two-car garage with plenty of parking.
Basement apartment with separate entrance.

Jane & Wilson

Floor plans , survey and neighbourhood Detached bungalow on a 25 foot lot,
great for investment or to renovate.
report available upon request!
Two bedrooms on a premium lot.

D
E
S
EA

Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

L
Scarlett & Eglinton

Aluga-se a primeira e segundo andar
com três quartos de cama e uma casa
de banho. Quintal privado e estacionamento para dois carros. Localizado
perto de trânsito, lojas e mais. $2650
por mês, utilidades incluídas. Liga hoje
para mais informações.

Apartamento na Lakeshore

Dunville
2701 Lakeshore Rd
Broadview & Danforth

D
L
O
S

Beautifully presented, custom built in
2017 - 4 bed, 2 bath bungalow on 204’ x
187’ lot w/ gorgeous views of lake erie.
Great curb appeal w/ attached garage,
steel roof, & tasteful landscaping. The
flowing, oc interior layout is highlighted by hardwood floors, custom eat in
kitchen, living room w/ vaulted ceilings
& fp, primary bed w/ chic ensuite, 2 additional mf beds, 4 pc bath, & partially
finished basement w/ rec rm.

Sales Representative
fernandoferreira.ca
416-528-4724

D
L
O
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Apartamento de 1 Quarto com estacionamento e varanda aberta com vista
para o lago.

Pedem 600 mil
Grande apartamento com três quartos
A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
de cama e duas casas de banho. Mothat is fully renovated from top to bottom.
Sherway Gardens
derno cozinha e casas de banho, chãos
Three bedrooms with a basement apartde madeira e quarto de lavagem. Esment and a detached double car garage.
tacionamento de carro e dois armários.
Please call me for more info or to schedule Acesso a piscina, sala de festas, quarto Para alugar pentouse – 1+1 quarto com
estacionamento
a private viewing.
de exercícios.

OUR TEAM
IS READY TO
SERVE YOU.

AUTO
HOME
COMMERCIAL
PATRICK G. VIEIRA
Chief Executive Officer

55 Horner Avenue, Etobicoke

JOSEPH VIEIRA
President & Chairman

info@vieirainsurance.com
vieirainsurance.com

Tel. 416-531-1146
Toll Free 1-888-843-4721

