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De volta à 
estaca zero 

| co primeiro-ministro Jus- 
tin Trudeau queria testar 
a própria popularidade, 

, devido aos acertos do seu 
Governo na condução do país no 
período da pandemia, ao antecipar 
as eleições em dois anos, bateu com o 
nariz na porta. 

Mesmo conseguindo garantir o 
poder para os liberais por mais quatro 
anos, a vitória de ontem - ainda a ser 
confirmada pelo Elections Canada - 
não pode ser celebrada com euforia 
- no máximo com um forte suspiro 
de alívio, pois o risco de derrota não 
estava descartado. Trudeau encolheu 
ligeiramente o número de aliados, teve 
de assistir ao crescimento, mesmo que 
também ligeiro, do principal opositor, 
o Partido Conservador. E agora, mais 
do que nunca, vai depender da boa 
vontade do NDP que “garfou' mais 
novos assentos em Ottawa. Não será 
fácil! 

Os próximos quatro anos vão exigir 
do Governo Liberal atitudes incisivas 

para a recuperação económica do país. 
À inflação tem dado sinais de que será 
um dos péssimos efeitos colaterais 
da pandemia, o desemprego ainda 
preocupa e à conta dos gastos para 
socorrer empresas e empregos cor- 
roídos pelo coronavírus poderá ser 
muito pesada. Tudo vai depender das 
negociações entre os eleitos neste 20 
de setembro. O Bloc Québécois, que 
continua com um número razoável 
de representantes, já tinha prometido 
ajudar o partido com mais assentos. 
Mas, será que vai mesmo? O NDP 
costuma atirar pedras, mas tem, na 
verdade, mais pontos em comum com 
os liberais, embora apresente sempre 
uma fatura indigesta pelo seu apoio. 
Trudeau é novo e impulsivo. Vai pre- 
cisar de renovar as energias e ter mais 
foco nos próximos passos. 

O eleitorado canadiano, mais uma 
vez, deu-lhe um aviso: gostamos de si, 
mas não assim tanto, e a prova disso é 
que as correntes da oposição ficaram 
ainda mais fortes. é 

Toronto Public Health 
aconselha regresso gradual 

m breve, as atividades extracur 
riculares poderão ser retomadas 
nas escolas de Toronto, debaixo da 

supervisão atualizada das autoridades 
de saúde pública. Os conselhos escolares 
de Toronto interromperam atividades 
extracurriculares, visitas de estudo e 
desportos de alto contato, com início no 
ano letivo em setembro. À orientação foi 
da Toronto Public Health por causa da 
pandemia da Covid-19. 

“Sabemos como essas atividades são 
importantes para a saúde mental e física 
dos alunos e para a experiência escolar 
em geral”, pode ler-se no comunicado. 

À Toronto Public Health já recomen 
dou que algumas, mas não todas as ati 
vidades, possam ser retomadas. Com a 
nova orientação, as escolas podem ver 0 
regresso de clubes, equipas desportivas, 
bandas de música e atividades extracur 
riculares. 

No entanto, a agência disse que 
as escolas devem “dar prioridade ao 
regresso gradual de atividades de menor 
risco e atividades que ocorrem ao ar 

Autoridades esperam regresso cauteloso 

livre” antes de outras. As atividades 
devem ser introduzidas assim que as 
escolas estabelecerem “rotinas e grupos 
de alunos, e estiverem confiantes nos 
protocolos de saúde e segurança”, disse 
a Toronto Public Health! 

Tanto para o regresso das visitas 
de estudo quanto para as atividades, a 
Toronto Public Health recomenda que 
passem a ser oferecidas aos alunos com 
idade entre os 12 e os 17 anos, por já 
serem elegíveis para a vacina contra a 
Covid-19. 

Recomenda-se que os alunos sejam 
reduzidos no número de atividades nas 
quais participam para limitar o contato 
entre grupos. € 
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Pfizer diz que a vacina é 
eficaz em crianças dos 5 aos 11 anos 

vacina fabricada pela Pfi 
zer e o parceiro alemão 
BioNTech já está disponí 

vel para qualquer pessoa com, 
pelo menos, 12 anos. Agora 
com o regresso das crianças à 
escola e a variante Delta alta 
mente contagiosa e que está à 
causar um grande problema no 
que toca a infeções pediátricas, 
muitos pais estão a aguardar, de 
forma ansiosa, a vacinação dos 
filhos mais novos. 

Para crianças em idade esco 
lar, à Pfizer testou uma dose 
muito menor, um terço da quan 
tidade que está em cada injeção 
dada até agora. Mesmo assim, 
após a segunda dose, crianças 
dos 5 aos ll anos desenvolveram 
níveis de anticorpos que com 
batem o coronavírus tão fortes 
quanto adolescentes e jovens 
adultos, disse Bill Gruber, vice 
presidente sénior da Pfizer 
Ou seja, com os novos resul 

tados, a empresa farmacêutica 

vem agora dizer que a vacina 
que fabricou mostra-se eficaz 
em crianças menores de 12anos. 

UM PORTA-VOZ DA 
PFIZER CANADA DISSE AOS 
MEDIA CANADIANOS QUEA 
EMPRESA: 

A dosagem para crianças 
também se mostrou segura com 
efeitos colaterais temporários 
semelhantes, como dor nos 
braços, febre ou dores. Algo que 
os adolescentes experienciaram. 

Gruber disse que as empre 
sas pretendem inscrever -se na 
Food and Drug Administration 
até ao final do mês para uso 
emergencial na faixa etária, 
seguindo imediatamente com 

Para crianças em idade escolar, a Pfizer testou uma dose multo menor 

pedídos para reguladores euro 
peus e britânicos. Um porta 
voz da Pfizer Cai 

aos media € 
empresa planeia 
para a Health Canada, ma 
confirmou o dia e a hora exata. 

Muitos países ocidentais até 
agora não vacinaram menores 

de 12 anos, aguardando evi 
dências de qual é a dose certa e 
que funciona com segurança em 
crianças menores. No entanto, 
Cuba começou na semana pas: 
sada a vacinar crianças de 2 anos 
com vacinas caseiras. O mesmo 
se passou com os reguladores 
chineses. 

Um segundo fabricante de 
vacinas dos EUA, a Moderna, 
também está a estudar as vaci 
nas nas crianças em idade 
escolar. Além disso, a Pfizer e à 
Moderna também estão a fazer 
estudos para bebés até aos seis 
meses. Os resultados são espe 
rados no final do ano. € 

RODRIGUES PAIVA 

Rodrigues 
PaivaLLP 

ADVOGADOS 
197 Spadina Avenue, Suite 400, Toronto, ON M5T 2C8 5 

pião St. N, Suite 20], Kitchener, ON N2H 268 

LLP, AQUI 

“ 
“ 

MICHAEL J. PAI 
Mun 

PELOS SEUS DIREITOS! 



Joe Biden não cede 
pressões e mantém restrições 

em pressões para Joe 
Biden. O líder dos Esta 
dos Unidos não foi na 

cantiga do Canadá e do México 
e mantém as fronteiras teres 
tres fechadas, pelo menos até 
21 de outubro. À fronteira está 
encerrada desde março de 2020. 

Embora as restrições de 
viagem para canadianos se 
mantenham, os EUA estão à 
procura de dar um empurrão 
nas viagens aéreas, que vêm 
permitir a entrada de viajantes 
estrangeiros totalmente vacina 
dos no país. 
A partir de novembro, qual 

quer passageiro aéreo que vi 
aos EUA deve fornecer uma 
prova de vacinação negativa 
obtida, pelo menos, 72 horas 
antes do embarque, assim como 
uma certificação do status da 
dupla vacinação. 

À nova política anunciada 
não vai limitar mais os viajantes 
de países específicos como o 
Reino Unido, China e Índia 

Para cidadãos america 
nos não vacinados, as regras 

Fronteiras terrestres fechadas, pelo menos, até 21 de outubro 

também vão ser mais rígidas. 
Qualquer norte-americano não 
vacinado precisa de ser testado 
um dia antes de viajar para os 
EUA. Passageiros totalmente 
vacinados não vão precisar de 
fazer quarentena. 

No entanto, enquanto a fron 
teira com os EUA continua 
fechada para os canadianos, 
todos os americanos totalmente 
vacinados podem viajar para o 

Canadá desde o passado 9 de 
agosto 

À fronteira canadiana foi 
entretanto, reaberta para cida 
dãos americanos totalmente 
vacinados e residentes perma 
nentes. O Canadá também faci 
litou as restrições a viagens e os 
requisitos de quarentena para 
outros viajantes internacior 
que foram totalmente 
no início deste mês. € 

Iniciativa conta com 
270 restaurantes de Toronto 
à estreou o programa Dine 
TOgether, uma campanha 
da Câmara Municipal de 

Toronto para trazer os clientes 
de volta às mesas dos restau 
rantes da cidade mais populosa 
do Canadá, após vários meses 
de bloqueios em resultado da 
pandemia 

À autarquia revelou recente 
mente que mais de 270 restau. 
rantes de Toronto fazem parte 
da iniciativa DineTOgether 

O evento, que vem tentar 
alavancar a economia do muni 
cípio, é semelhante aos progra 
mas Winterlicious e Summerli 
cious de Toronto. A campanha 
decorre durante duas semanas 
e oferece aos clientes um ou 
mais menus de dois pratos para 
almoço e/ou jantar 

O preço dos menus varia de 
15 a 50 dól 

Num comunicado à impren 
sa, o presidente da cidade, John 
Tory, disse que quer “restabe 
lecer a ligação entre famílias 

amigos durante uma grande 
refeição” e providenciar “a 

Programa DineTOgether 

alegria de jantar fora com os 
programas CaféTO e DineTO 
gether” 

À Câmara Municipal de 
Toronto disse que mais restau 
rantes estão a participar nesse 
programa do que em qualquer 
iniciativa anterior de restauran 
tes administrada pela autarquia. 

Vale lembrar que, a partir de 
quarta-feira, dia 22 de setem 
bro, os restaurantes em Ontário 
vão exigir um comprovativo 
de vacinação para jantar no 
interior do estabelecimento. 
No entanto, os jantares ao ar 
livre estão isentos do programa 
de certificado de vacinação do 
Governo provincial. 6 
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Saskatoon recebe 200 
afegãos através agência canadiana 

mbora as forças militares 
canadianas e norte-ame 
ricanas já tenham retirado 

as suas tropas do solo afegão, 
muitos cidadãos continuam à 
tentar fugir ao conflito no Afe 
ganistão. E alguns deles tém 
contado com a ajuda de insti 
tuições de caridade canadianas. 

Dezenas de estudantes afegãs 
escaparam dos talibãs com a 
ajuda de uma organização com 
sede em Toronto. Quase 100 
meninas também conseguiram 
fugir para o Paquistão com as 
famílias após não conseguirem 
sair de Cabul antes do aeroporto 

fechado. Várias dança 
afegãs também fizeram parte 
desse grupo. O destino final 
é Saskatoon nas próximas três 

nanas. 
O grupo de cerca de 200 

afegãos, que a maioria eram do 
sexo feminino, passou semanas 
a tentar encontrar uma rota 
segura para fugir dos talibãs 
que recentemente recuperaram 
o controlo político do Afeganis 
tão e se opõem à educação de 

as 

mulheres. 
Com o apoio da Prince's 

Trust Canada, as meninas ten 
taram escapar de avião após o 
grupo extremista ter tomado o 
controlo do país abruptamente 
no mês passado. No entanto, as 
condições mostraram-se muito 
perigosas para permitir que as 
meninas e parentes chegassem 
ao aeroporto de Cabul 

ASORGANIZAÇÕES QUE 
AJUDAM REFUGIADOS A 
ESTABELECEREM-SE EM 
SASKATOON 

Assim, O grupo tentou chegar 
a outro aeroporto afegão e con. 
sideraram fugir pela fronteira 
com o Uzbequistão, antes de 
finalmente escaparem para o 
Paquistão por uma rota que não 
pode ser divulgada por razões 

de segurança. 
À instituição de caridade 

juvenil criada pelo principe Car 
los, que apoia programas para 
jovens e veteranos e que estava 
envolvida na coordenação da 
fuga, disse que ficou aliviada 
após o grupo finalmente ter 
conseguido ficar num lugar 
seguro. 

O Governo federal confirmou 
no domingo que planeia reas 
sentar as estudantes e respetivas 
famílias em Saskatoon. O grupo 
deve viajar para lá dentro de 
duas ou três semanas e entrarão 
em quarentena após a chegada 
ao Canadá 

As organizações que ajudam 
refugiados a estabe 
se em Saskatoon oferecem 

aulas de idiomas e assistência Marco 
para encontrar acomodação e o Canadá 
emprego. opç 

Além disso, um porta-voz afegã 
do ministro da 
que outro número menor de 
estudantes mulheres, que con 

principal, viajou para o México. 

ndicino, disse que 
ai esgotar todas as 

es para ajudar refugiados 
os à chegarem em segu 

migração disse. rança ao país canadiano” 
Vale lembrar que a 13 de 

agosto, o Governo do Canadá 
seguiram escapar com o grupo anunciou que reassentaria 20 

cerem-— Grupo de afegãos conseguiu escapar do cenário de confilto 

minorias perseguidas e mem 

como os familiares de ex.-intér 
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'Ascensor de sombras' e 
'Ecocardiograma' vencedores 

livro “Ascensor de Som 
bras", de José Pedro Leite 
recebeu o Prémio Literá 

rio Natália Correia. A decisão 
do júri, que esteve reunido em 
Ponta Delgada foi comunicada 
à Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, entidade promotora 
e organizadora do Prémio Lite 
rário. 

O Júri distinguiu ainda com 
uma menção honrosa, entre as 
mais de 600 obras candidatas, 
o original “Ecocardiodrama”, de 
alberto Pereira. 

“Decidiu o júri atribuir o 
Prémio Literário Natália Correia 
à obra “Ascensor de Sombras”, 
de José Pedro Leite, pelo fato 
deste livro apresentar uma arte 
poética que propõe uma refle 
xão sobre a própria poesia e que 
inspira um novo começo para à 
humanidade”, escreve o juri. 

“Pelas razões acima referi 
das, o júri decidiu atribuir uma 
única menção honrosa, a qual 
distinguiu o original “Ecocar 
diodrama”, de Alberto Pereira”, 

Os jurados foram Ângela de 
Almeida, poeta é investigado: 

Governo Regional atribuiu 
apoio a 23 clubes e associações 

Autor galardoado vai receber um prémio no valor de 7500 euros. 

ra; Diniz Borges, investigador 
e professor universitário; Lélia 
Nunes, escritora e investiga 
dora; Luís Filipe Sarmento, 
escritor; e Vera Duarte Pina, 
escritora 

O autor galardoado vai r 
ber um prémio no valor de 7500 
euros, além da 1.º edição com 

500 exemplares, pelo munici gões pa 
pio de Ponta Delgada, da obra 
vencedora 

O Prémio Literário Natália 
Correia, que se realiza ano após 

autores de todas 
as nacionalidades com obras 
originais e inéditas r 
língua portu 

ano, é aberto 

uesa. € 

GOVERNO 
DOS AÇORES 

Governo apoia reforço de equipamentos, embarcações e viaturas 

atribuiu 
associa. 

reforço de equipa. 

Governo dos Açore de apoio para o treino e para 
apoio a 23 clubes competição e, aínda, um con 

junto alargado de apetrecha 
mentos, embarcações e viaturas, mentos para sedes sociais e para 
no valor de 170 mil euros. a prática desportiva dos clubes 

Os apoios foram concedidos ou associações, 
às entidades do movimento Estes apoios agora concedi 
associativo desportivo de seis dos correspondem a um inves 
ilhas dos Açores. Assim sendo, . timento global superior a cerca 
recebem 10 viaturas, uma das de 370 mil euros por parte do 
quais elétrica, uma embarcação . movimento associativo. € 
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Doaçores [7] 

Pavilhão do Corvo 
inaugurado por Clélio Meneses 

Investimento rondou os 30 mil euros. 

lélio Meneses, secretá 
rio regional da Saúde e 

C Desporto, inaugurou, na 
quarta-feira, no Corvo, as obras 
no pavilhão desportivo. O pró 
ximo passo é dar condições para 
receber os jogos da Série Açores 

de remodelação, nos balneários 
instalações sanitárias e acessos. 

O investimento rondou os 30 
mil euros e foi suportado pela 
Secretaria Regional da Saúde 
e Desporto e pela Secretaria 
Regional das Obras Públicas e 

REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 

Arquipélago dos Açores 
pola — comissão europeia 

O relatório reúne contribu 
tos apresentados pelas Regiões 
Ultraperiféricas da União Euro 

assumidas pelos Açores 

Lagoa das Sete Cidades, nos Açores 

tica 
Este relatório propõe a cria. 

ma macrorregião atlân. 
e melhore o uso dos 

opeus, impulsione 
projetos ambiciosos e reforce a 
inclusão das autoridades regio. 
nais co papel das Regiões tr 

riféricas no quadro político 
europeu” 

Estes relatórios vêm ao 
encontro dos objetivos dessas 
regiões no que concerne à apli 
cação das políticas da União 
Europeia”, diz o governante 

Faria e Castro refere ainda 
“a valorização da ultraperi 

é um projeto contínuo que 
requer empenho constante por 
parte das nove Regiões Ultra 
periféricas, e o compromisso, 
nomeadamente dos Açores, é 
a sua constante afirmação”. € 

de Futsal. [o 
O Clube Desportivo Escolar do 

Corvo faz este ano a estreia nas do estreia, inédita, 
competições nacionais da moda- na Série es do nacional 
lidade e conta com um recinto de Futsal, no próximo mês de 
que beneficiou agora de obras outubro, 6 

Desportivo Escolar aprovado o Relai 
iativa do eurodepu 

narjee, sobre 
passos importantes p 
rização das Regiões Ultrape 
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Justin Trudeau vence eleições 
acirradas e continua sem maioria 

Ainda sem resultados oficiais, as eleições 2021 no Canadá entram para a história como as mais concorridas de sempre 

TERESA SANTOS 

grande dia chegou. Cana 
dianos de costa a costa 
foram às urnas ontem para 

escolher o próximo Governo 
federal. Durante pouco mais 
de um mês, os líderes federais 
viajaram por todo o país numa 
tentativa de convencer os ele 
tores a escolherem o partido 
que melhor os represente em 
Ottawa 

Muitos desses eleitores ante 
ciparam o voto, entre 10 e 13 de 
setembro, mas, ainda assim, 
longas filas foram formadas em 
locais de votação na noite de 
segunda-feira, algumas com 
mais de uma hora de espe 
Em tempos de pandemia, outra 
parcela grande de eleitores pre 
feriu simplesmente votar pelos 
correios e isso faz com que, 
nestas eleições, os resultados 
oficiais demorem mais do que 
o habitual. 

Com milhões de canadianos 
nas ruas, para além de relatos de 
longas filas, houve, entretanto, 
problemas em algumas seções 
eleitorais. Em Edmonton, as 
autoridades policiais foram 
chamadas para interromper um 
distúrbio numa seção eleitoral 
onde duas pessoas se recusaram 
a usar máscaras no interior de 
um local. Um porta-voz da poli 
cia disse que um homem e uma 
mulher tiveram uma discussão 
acesa com funcionários elei 
torais depois de se recusarem 
a usar suas máscaras devido a 
uma suposta isenção médica 

Onde votaram 
os líderes 

Os líderes dos partidos estão 
entre os 30 milhões de cana 
dianos que podem votar nas 
eleições. Por ordem alfabética, 
começamos pela líder do Par 
tido Verde do Canadá, Annamie 
Paul, que votou pelo correio no 
início da campanha. Na segun 
da-feira, a única líder feminina 
ao cargo disse, num tweet, que 
estava em Toronto Centre à 
espera dos resultados. 

Já Erin O'Toole, passou à 
segunda-feira em Bomanville, 
na província de Ontário. Assim 
como a esposa Rebecca O Toole, 
o líder conservador foi exercer o 
direito de voto. 

O líder do NDP, Jagmeet 

Justin Trudoau celebra a vitória nas eleições junto da família. Vitória em maioria absoluta - um fime já visto em 2019 

Justin Trudeau votou em Papineau, Montreal, ao lado da familia. 

COM MILHÕES DE CANADIA- 
NOS NAS RUAS, PARAALÉM 
DERELATOS DE LONGAS 
FILAS, 

Singh, também votou no início 
da campanha, optando assim 
por fazer durante a votação 
antecipada. 

Ao lado da família estava o 
líder liberal Justin Trudeau que 
votou em Papineau, em Mon. 
treal 

E por fim, o líder do blo 

co Québécois, Yves-François 
Blanchet, que decidiu votar no 
início da campanha, optando 
por fazê-lo durante a votação 
antecipada 

Deja vu” 
Liberal 

Cada partido preparou um 
local para receber aliados e 
imprensa ao saírem os resul 
tados. E, tal como aconteceu 
em 2019, num “déjá vu” encar 
nado, os Liberais conseguiram 
assegurar a vitória, declara 
da pela imprensa canadiana 
por volta das 22h71, quando 
chegaram os resultados das 
principais zonas eleitorais. E 

Erin OToole e a esposa Rebecca O Toole votaram em Bomanvile 

como aconteceu há dois anos, 
o partido de Justin Trudeau 
não conseguiu a maioria dos 
assentos é vai depender dos 
outros partidos para governar 
nos próximos quatro anos. 

PARTIDO DE JUSTIN TRUDEAU 

NÃO CONSEGUIU MAIORIA 

DOS ASSENTOS E 

O Partido Liberal, que gover 

nou com maioria em 2015 com 
177 assentos, não conseguiu 
mais do que 157 assentos em 
2019 e, agora, ao que tudo 
indica, conseguiu apenas o 
necessário para um governo 
minoritário, de acordo com os 
resultados apurados até ao fecho 
desta edição, uma vez que ainda 
não há um resultado oficial do 
Elections Canada. À previsão é 
de um timido pulo para o Parti 
do Conservador. O Bloc Québé 
cois pode vir a encolher, assim 
como Green Party. Jáo NPD, por 
outro lado, foi o maior vitorioso 
da noite com maior número de 
novos assentos. E o PPC deve 
mesmo continuar sem qualquer 
representante em Ottawa. 
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ELEIÇÕES FEDERAIS 

Deputados federais 
maioritariamente do partido liberal 
O Resultados por distrito - Grande Toronto (GTA) e Montreal 

Distrito: BEACHES-EAST YORK 
Nome do eleito: Nathaniel 
Erskine-Smith 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Alejandra Ruiz Var- 
gas, NDP 

Distrito: BRAMPTON CENTRE 
Nome do eleito: Shafqat Ali 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Jim McDowell, NDP 

Distrito: BRAMPTON SOUTH 
Nome do eleito: Sonia Sidhu 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Ramandeep Brar, 
Partido Conservador 

Distrito: BRAMPTON WEST 
Nome do eleito: Kamal Khera 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Jermaine Chambers, 
Partido Conservador 

Distrito: BRAMPTON NORTH. 
Nome do eleito: Ruby Sahota 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Medha Josh, Partido 
Conservador 

Distrito: EGLINTON LAWRENCE 
Nome do eleito: 
Marco Mendicino 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Gooff Pollock, 
Partido Conservador 

Distrito: MISSISSAUGA EAST- 
-COOKSVILLE 
Nome do leito: 
Petor Fonseca 

rtido: Partido Liberal 
lugar; Grace Adamu, Parti- 

do Conservador 

Distrito: PARKDALE HIGH- 
«PARK 
Nome do eleito: Arif Virani 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Paul Taylor, NDP 

Distrito: BROSSARD-SAINT- 
LAMBERT 
Nome do eleito: Alexandra 
Mendês 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Marie-Laurence 
Desgagné, Bloc Québécois 

Distrito: LAVAL-LES ÍLLES 
Nome do eleito: Fayçal 
EkKhoury 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Guillaume Jolivet, 
Bloc Québécois 

Distrito: MISSISSAUGA CEN- 
TRE 
Nome do eleito: Omar 
Alghabra 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Kathy-Ying Zhao, Par- 
tido Conservador 
Distrito: ETOBICOKE CENTRE 
Nome do eleito: Yvan Baker 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Geoffrey Turner, Par- 
tido Conservador 

Distrito: ETOBICOKE NORTH 
Nome do eleito: Kirsty Duncan 
Partido: Partido Libera; 
2º lugar: Priti Lamba, Partido 
Conservador 

Distrito: ETOBICOKE LAKESHO- 
RE 

Nome do eleito: James Malo- 
ney 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Indira Bains, Partido 
Conservador 

Distrito: MISSISSAUGA- 
STREESTVILLE 
Nome do eleito: Rechie 
Jaldez 

Distrito: MISSISSAUGA- 
LAKESHORE 
Nome do eleito: Sven Spenge- 
mann 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: Michael Ras, Partido 
Conservador 

Elections Canada 

Distrito: MISSISSAUGA-ERIN 
MILLS 
Nome do eleito: Igra Khalid 
Partido: Partido Liberal 
2º lugar: James Nguyen, Parti- 
do Conservador é 

Dealer Showroom 
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Hamilton, ON LER 212 
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Conheça os candidatos luso-canadianos e 
candi atas de destaque em áreas portuguesas 

Os resultados das eleições na GTA e em Montreal revelaram uma grande mancha vermelha dos liberais 

TERESA SANTOS 

à sangue português nas 
eleições federais de 2021, 
mais concretamente nas 

províncias de Ontário e do 
Quebec. A chegada dos pri 
meiros cidadãos de Portugal no 
Canadá foi há cerca de 60 anos 
e, gradualmente, deixaram a 
sua marca no país canadiano 

o novo lar para muitos dos 
integrantes da comunidade 
luso-canadiana. Embora os 
portugueses estejam inseridos 
e a trabalhar numa varieda 
de setores no Canadá, que 
incluem a construção, a advo 
cacia, o ramo imobiliário ou a 
contabilidade, alguns deles já 
começam a deixar uma marca 
bem forte no cenário político, 
nomeadamente nessas duas 
províncias. 

Esse é o caso de Peter Fonse: 
ca, um dos nomes mais sonantes 
da comunidade luso - canadiana 
no que à política diz respei 
to. Nascido a 5 de outubro de 
1966, em terras lusas, o político 
e ex-atleta é um membro do 

Partido Liberal na Câmara dos 
Comuns do Canadá, represen 
tando o distrito de Mississauga 
East — Cooksville desde a sua 
eleição em 2015, 

Peter Fonseca nasceu em Lis: 
boa e emigrou para Toronto com 
a família em 1968, apenas dois 
anos depois de nascer, tendo 
sido criado na Little Portugal. O 
político luso -canadiano estudou 
na St, Michael's College School 
e frequentou a Universidade 
de Oregon, licenciando-se em 
Artes com uma bolsa de estudos 
para atletas. Peter também tem 

uma licenciatura em Educação 
pela Universidade de Windsc 
Além disso, trabalhou como 
consultor sénior de gestão de 
desempenho para a Coach Cor 
poration e geriu uma empresa 
de importação e distribuição 
Portugal 

Antes de entrar na política 
federal, o político da comun 
dade luso-canadiana exerceu 
funções de deputado provincial 
da Assembleia Legislativa de 
Ontário, representando Missis 
sauga East entre 2003 y 
assim como Mississauga East 

Cooksville entre 2007 e 2011. 
Em outubro de 2007, Peter 
Fonseca foi nomeado ministro 
do Turismo e Recreação, tendo 
mais tarde, em setembro de 
2008, sido nomeado ministro 
provincial do Trabalho. 

À representar o distrito de 
Mississauga East — Cooksville 
desde 2015, o conhecido político 
da comunidade portuguesa no 
Canadá assegura-se firme no 
seu lugar, mantendo a liderança 
por mais um mandato. 

Mas há mais! Alexandra 
Mendês foi também uma ven 
cedora com sangue lusitano. 
Nascida a 3 de novembro de 
1963, Mendês é uma política 
liberal luso -canadiana que tem 
vindo a representar Brossard 

t-Lambert desde 2015. A 

cia portuguesa já lecionou na 
Escola Portuguesa de Brossard e 
trabalhou durante 15 anos numa 
organização de assentamento 
para novos imigrantes e refugia 
dos na Maison internationale de 
la Rive-Sud. 

Eleita para a Câmara dos 
Comuns em 2008, derrotando 

Potor Fonseca 

o deputado do Bloc Québécois durante a sua campanha. Uma 
Marcel Lussier, foi em 201 que deputada fe 

fa pela comunidade portu 
presidência do Partido Liberal. guesa, tem vindo a representar 

anto, em Davenport desde 2015, 
áreas com maior volume de 

falantes da língua portuguesa 
Liberal canadiano na zona do do país. E da sua concorrente 
Quebec. Na infância, Mendês Alejandra Bravo, do NDP, que 

mbro do Girl Guides of inclusive 
dos Camões. 

visão de que  zaram 

anunciou a sua candidatura à ni 

do Canadá. No e 
junho 12, M 

nte do P 
dês tor- da 

Partido nou-se pre: 

Canada e falou na Câm 
Comuns sobre a sua v 

Gui 
Eo grande dia também che- até 

gou para outras candidatas que, es 

tuguês, 
nidade da língua de Camões 
Falamos de Julie Dzerowicz, que 
se tes 

domina a língua de 

As duas protagoni 
uma das corridas mais 

muito do que é hoje, se deve ao acirradas na noite de ontem, 
ding com alternância da liderança e: 

cho desta edição 

Davenport 
Mas as candidatas em desta 

por aqui. Sonia 
também ela do Partido 
foi novamente eleita por mostrado forte e feroz Liberal. 

Brampton South, outra cidade 
com um bom volume de portu. 
gueses, e também a representar 
desde 2015. Sidhu, mesmo não 
sendo portuguesa, tem colocado 
a comunidade lusitana nas suas 
prioridades desde o primeiro 
mandato, com participação ati 
va nos eventos da comunidade 
Antes de se dedicar à política, 
atuou na área da saúde e foi 
voluntária em diversos níveis 
de Governo. Como membro do 
parlamento, tem dedicado o 
seu tempo a programas de cui 
dados com a diabetes. Às duas 
políticas e também aos luso-ca 
nadianos, os desejos da equipa 
do Correio da Manhã Canadá 
de grandes realizações em mais 
este mandato. € 

FÁoicE le jaailifeja Ne É Eojaje [ejo O)N| 

7: 519.455.8474 
Office: 416.537.2441 
Coll: 416.817.8356 
Res: 905.848.3214 

Bloor St. West Toronto, ON M6H 1M3 
E-mail: deciojgoncalveseyahoo.ca + Fax: 416.537.6871 

Vende-se muito bem, 
equipada, em boa 

DÉCIO GONÇALVES: 

416.817.8356 



NOTÍCIAS DOS AÇORES 

Presidente do Governo reitera compromisso de 
“apoio e parceria” com a Universidade dos Açores 
90 Governo vai, este ano, financiar a universidade com 500 mil euros para apoiar sobrecustos da tripolaridade 

NO REVISTA 

osé Manuel Bolieiro, o pre 
J sidente do Governo Regio 

nal dos Açores, reiterou o 
compromisso de o executivo 
apoiar a Universidade dos Aço 
res e ser parceiro da instituição 
para o seu desenvolvimento, 

Falando no Palácio de 
Sant'Ana após uma audi 
com o presidente do Conselho 
Geral da Universidade dos Aço 
res, Elias Pereira, o presidente 
do Governo sublinhou que 
na reunião foi “perspetivado 
o futuro” da instituição, mas 
também analisado o “legado” e 
os desafios atuais. 

À realidade específica 
da Universidade dos Açores 
quanto à sua tripolaridade tem 
sido assumida pelo Governo 
e pela Região de forma bem 
clara e solidária”, disse o 
governante 

E acrescentou: “Este Gover 

cia 

no já assumiu o compromisso, 
e está em total cumprimento, 
de garantir um financiamento 
que este ano é de 500 mil euros, 
para suporte dos sobrecustos 
da tripolaridade, e com o com 
promisso de a cada ano que se 
segue subir esse apoio em 150 

“A realidade específica da 
Universidade dos Açores 
quanto à sua tripolaridade 
tem sido assumida pelo Gov- 
ermo e pela Região de forma 
bem clara e solidária” 
José Manuel Boliiro, presidente do 
Governo Regional dos Açores 

mil euros” 
José Manuel Bolieiro lem 

brou, todavia, que, no quadro 
geral do financiamento do Ensi, 
no Superior, a responsabilidade 
é do Estado, que “não pode 
deixar de reconhecer a espe: 

Elias Pereira é José Manuel Bolieiro 

cificidade” da Universidade 
dos Açores, nomeadamente em 
termos da sua condição ultra 
periférica 

“É uma questão constitu 
cional e de entendimento do 

Portugal inteiro”, defendeu o 
presidente do Governo. 

O compromisso de finan 
ciamento do atual Governo da 
República e do anterior execu 
tivo açoriano será “monitoriza 

do” pelo XI Governo Regional 
dos Açores, sendo que o tema foi 
abordado, revelou José Manuel 
Bolieiro, na recente cimeira tida 
em Lisboa entre os dois gover 
nos. 6 

ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS ALIMENTARES, INCLUINDO PEIXE FRESCO VINDO DE PORTUGAL 
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E) Ela está a usar um aparelho auditivo. 
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apresenta uma solução invisível. 

Ferma Food Products Ferma Import & Export Inc. 
Unibel Company Ltd. 2615 Place Chassé Montreal, 

44 Atomic AveToronto, ON, M8Z 5L1 Quebec, H1Y 203 
Tel: (416) 533-3594 « Fax: (416) 5333485 Tel: (514) 845-0164 - Fax: (514) 845-5345 

web: www. fermafoods.com web: wnwu.fermaca 
email: salesG3fermafoods.com email: salesGQferma.ca 

Sucursal de Retalho aberta ao público 

416-769-2010 
16 Osler St. (Junto à Dupont & Dundas) 

Mude a sua vida! 
Ligue-nos hoje mesmo 

para uma consulta grátis 

O Mercado do Peixe 
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ELEIÇÕES FEDERAIS 

COMUNIDADE TERÇA-FEIRA 21 SETEMBRO 2071 

A festa da democracia na Little Portugal 
90 CMC acompanhou a participação dos imigrantes das comunidades de língua portuguesa na escolha dos 
representantes na Casa dos Comuns 

MÁRZIO LORENZO 
TERESA SANTOS 

departamento de estatís 
ticas do Canadá revelou 
que, em 2019, 78% dos 

cidadãos nascidos no Canadá 
foram exercer 0 seu direito ao 
voto. Entre os imigrantes, o 
número também foi parecido: 
75% dos cidadãos que imigra 
ram para o Canadá há mais de 
10 anos foram às urnas. Pedro 
Costa de Barros, um analista 
político, acredita que a realida 
de entre os luso-canadianos é 
bem diferente. 

“O cidadão português é, 
geralmente, muito estável no 
que pensa politicamente. Mas 
este ano e no ano passado, 
devido à pandemia da Covid-19, 
as pessoas ficaram menos rece 
tivas”, começou por dizer 
analista luso-canadiano 
muito fácil prever onde os por 
tugueses vão votar, os interesses 
são conhecidos entre todos. Mas 
a razão principal é por ser uma 
coisa cultural, as pessoas são 
reservadas e tendem a discutir 
a questão em grupos pequenos 
É muito cultural” 

A eleição deste ano é uma das 
mais importantes da história 
canadiana. O Canadá continua à 
lutar contra a pandemia do novo 
coronavirus e, embora o país 
esteja numa posição mais forte 
do que muitos outros devido à 
alta taxa de vacinação, ainda 
está a lidar com um grande 

número de desafios que afetará 
a nação nas próximas décadas. 
Quando a equipa do CMC se 
deslocou à área portuguesa de 
Toronto, o clima parecia bas 
tante tranquilo. Por lá, estavam 
luso-canadianos que foram 
exercer o sufrágio, 

“Devemos escolher o nos 
so líder favorito e que ele nos 
governe. Para mim é muito 
importante, pois eu vivi numa 
ditadura em que não podia 
votar e sofri muito com isso”, 
foi assim que um português, 
que não quis se identificar, 
respondeu quando questionado 
sobre a importância do voto da 
comunidade luso-canadiana. 

'É muito fácil prever onde 
os portugueses vão votar, 
os interesses são conheci 
dos entre todos. Mas a 
razão principal é por ser 
uma coisa cultural, as 
pessoas são reservadas e 
tendem a discutir a questão 
em grupos pequenos” 

Pedro Costa de Barros 
Analista político 

Outro português que tam 
bém não deixou de exercer 0 seu 
direito de voto foi o reformado 
João Lourenço. “Eu voto sempre 
que posso. É um dever cívico” 
afirmou. 

lda Martins, também refor 

Pedro Costa de Barros, analista político 

Comunidade de língua portuguesa desiocouse parar votar 

mada, explicou porque faz 
questão de ir às urnas: “Eu 
também sou canadiana e quero 
votar. Gosto de viver neste país 
e quero ver as coisas melhora 
rem”, rematou. 

Entre as questões polític: 
importantes desta eleição está 

a habitação (mais) acessível. 
Os eleitores imigrantes tiveram 
a oportunidade de avaliar as 
políticas de habitação propostas 
pelos partidos federais e, em 
seguida, tomar uma decisão. 

“Para comprar uma casa, ou 
uma casa de família, não é nada 

fácil. Depende do trabalho. O 
meu marido trabalhou e ganhou 
bem, eu também trabalhei e as 
coisas correram bem para nós 
Mas agora as coisas estão muito 
caras. Uma loucura, mesmo”, 
disse Belmira Lourenço que já 
se encontra reformada. 

Jussara Costa, imigrante bra 
sileira, também se mostrou des 
contente e expressou preocupa 
ção com a crise imobiliária para 
a geração mais nova. “Eu tenho 
casa, consigo ver a diferença ao 
longo dos anos. O aumento do 
preço da habitação vem difi 
cultar a compra de casas. É algo 
notório. Mesmo assim, acho 
que é um direito de todos ter 
habitação acessível e há muitos 
que ainda querem ver realizado 
o sonho de poder ter uma casa” 

Os números das últimas pes 
quisas mostravam nos últimos 
dias uma campanha acirrada 
entre o Partido Liberal, de Justin 
Trudeau, e o Partido Conser 
vador, de Erin O'Toole. Pedro 
Costa de Barros não sugere um 
resultado, mas destaca alguns 
fatores que podem ser decisivos 
nos votos dos cidadãos. 

Eu considero que a inflação 
é um fator. Também a questão 
do mercado imobiliário e da 
rendas não está a ser muito 
abordada por ninguém e isso 
incomoda as pessoas, Casas 
subsidiadas não resolvem O 
problema, pelo contrário, agra 
vam-no, apesar de garantire 
que uma pessoa tenha ca 
finalizou o analista político. 

OCircular nº 16/2021 - Programa de Bolsas de Estudo Fernão Mendes Pinto 

CONSULADO 

Consulado-Geral de Por 
tugal em Toronto apre 
senta os seus atenciosos 

cumprimentos aos órgãos de 
comunicação social luso- cana 
dianos do Ontário e Manitoba é 
informa que se encontram aber 
tas as candidaturas entre 21 de 
setembro e 4 de outubro de 2021 
(atéàs 17h, hora de Lisboa), para 
o Programa de Bolsas de Estudo 
Fernão Mendes Pinto. 

As candidaturas, bem como 
o formulário e os documentos 
de suporte à candidatura pre 
vistos no Regulamento de Bolsas 
do Camões, LP. que se remete 
por telecópia anexa, devem ser 
submetidas eletronicamente 
através da plataforma Portal de 

REPÚBLICA 
PORTUGUESA 

Serviços do Camões, LP. 
Alerta-se para o facto de que, 

nos termos do regulamento, 
todos os candidatos abrangidos 

por protocolos de cooperação 
terão obrigatoriamente de pro 
ceder à respetiva candidatura 
no Portal de Serviços do Ca 

mões, 1.P., não sendo aceites 
candidaturas por outra via, nem 
em outros prazos fora do esta. 
belecido. é 



SAÚDE E BEM-ESTAR 
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O que é um aparelho auditivo? 
O Especi 
aparelho que devolva qualidade de vida 

CARLOS VALENTE, DD 
NUNO ADÃES 

pesar de mais de 3 milhões. 
Â de canadianos sofrerem 

de perda de audição ou 
de outros problemas auditivos, 
apenas uma em cada cinco 
pessoas que poderia beneficiar 
do uso de aparelho auditivo o 
irá usar. São frequentes os casos 
de pessoas que tém aparelho 
auditivo e não o usam por cons: 
trangimento ou vergonha. 

ATUALMENTE, GRAÇAS À 
TECNOLOGIA DIGITAL, 
É POSSÍVEL OFERECER 
APARELHOS AUDITIVOS 
MUITO AVANÇADOS, OS 
QUAIS MAIS DO QUE 
NUNCA REALÇAM O QUE 
SE PRETENDE OUVIR 

Um aparelho auditivo cons. 
tituí um meio auxiliar técnico 
basicamente composto por um 
microfone, um amplificador e 
um altifalante. Este tem como 
objectivo moderar o som de for 
ma a que o mesmo se encontre 
dentro da área que você cons 
gue ouvir. Atualmente, gra 
à tecnologia digital, é pos 
oferecer aparelhos audítivos 
muito avançados, os quais, mais 
do que nunca, realçam o que se 
pretende ouvir, tal como, por 
exemplo, o discurso, elimi 
nando ao mesmo tempo ruídos 

ialista Carlos Valente aborda perda de audição e necessidade de se recorrer a um 

Mais de 3 milhões de canadianos sofrem de perda de audição ou de outros problemas auditivos. 

indesejáveis- sem prejuízo da 
reprodução sonora, que é clara 
enatural. 

O design do aparelho audi 
tivo e respectivo tamanho pas 
saram por um desenvolvimento 
significativo. Existem modelos 
tão pequenos que podem ser 
colocados no fundo do canal 
auditivo, tornando-se quase 
imperceptíveis 

Existem atualmente qua 
tro tipos de aparelhos auditi 
vos: Aparelhos retroauriculares 

(BTE- Behind the Ear), Adapta 
ções abertas, Aparelhos intra 
canal (ITC in the Canal- In 

the Ear) e aparelhos totalmente 
intra-canais (CIC- Completely 
in the Canal), 

O aparelho retroauricular é 
um aparelho que fica atrás da 
orelha e que pode ser adaptado 
em pessoas com perdas audi 
tivas de todos os graus (leve, 
moderado, severo é profundo). 
Pode ser de tamanho normal 
ou mini. 

Um aparelho auricular pode 
também ser combinado com 
um dispositivo de ajustamento 
intercalado no ouvido ou uma 
concha que não feche o canal 
auditivo da mesma forma que 
um molde normal. Tal com 
binação é designada por uma 
adaptação aberta. 

O aparelho intra-canal é um 
aparelho que consiste numa 
peça única, na qual se encontra 
incorporada toda a eletrónica. 
A concha é fabricada indivi 

dualmente segundo um modelo 
feito a partir do canal auditivo 
do utilizador, 

O aparelho totalmente intra 
canal, como 0 próprio nome 
já indica, fica dentro do canal 
auditivo, sendo uma das opções 
para pessoas que querem unir à 
estética a uma boa amplificação. 

Recentemente foi lançada 
uma nova tecnologia designa 
da de “aparelho invisível” que 
permite ocultar 0 aparelho no 
interior do ouvido. Para além 
de “invisivel”, este aparelho de 
tamanho reduzido foi desenvol 
vido para filtrar ruídos exter 
nos e interferências do vento e 
telefone, proporcionando assim 
uma qualidade de som mais 
natural, 

O tipo selecionado depende 
de vários factores, tais como a 
perda auditiva, à anatomia do 
ouvido, as suas necessidades 
de utilização para além do seu 
eventual desejo de utilização 
manual. Grande parte das 
marcas de aparelhos auditivos 
produz aparelhos totalmente 
automáticos. Contudo, se o 
aparelho estiver equipado com 
vários programas diferentes, 
podem usufruir de um selecio 
nador de programa, bem como 
um controlo de volume 

Um aparelho auditivo pode 
ser a solução do seu problema de 
audição e talvez seja o caminho 
para uma vida ativa, onde nã 
necessita de se esforçar conti 
nuamente para ouvir ou ter a 
preocupação de não ouvir bem. 

Com aparelhos auditivos a 
funcionarem bem, a maior par 
te dos utilizadores recuperam 
grande parte da audição. Acima 
de tudo, os aparelhos auditivos 
podem facilitar a comunicação 
e contribuir para uma nova 
qualidade de vida dos utiliza 

s e para que estes possam 
participar no emprego e no dia 
a dia em pé de igualdade com 
as pessoas com audição normal. 
Ao mesmo tempo, os aparelhos 
auditivos modernos podem 
reduzir os ruídos incomodati 
vos, evitando que os passeios na 
rua ou as festas de família não 
pareçam um inferno sonoro. 

Para mais informações ou 
marcação de uma consulta, 
contacte o consultório de Carlos 
Valente através do telefone 416 
590 9100. € 

Dealer Showroom 
115 Matheson Blvd E 

Mississauga, ON L4Z 1X8 
www euromilan.com 

905.501.8600 

Tuscany Place 
3175 Rutherford Rd 
Building E, Unit 

Vaughan, ON L4K SY6 
38.6060 

Showroom 
265 James St. N 
Hamilton, ON LBR 212 

905.522.9326 

orth 



Rede Global da diáspora chega aos 7500 registados 
As ativações da Rede Global vão continuar a acontecer ao longo de 2021/2022, sendo a próxima prevista a ocorrer em 

outubro, no Canadá 

NUNO ADÃES 

maior rede colaborativa 
da Diáspora portuguesa, 

PA promovida pela Fundação 
AEP, chegou aos 7500 regista 
dos na plataforma redeglobal 
pt, de 126 países. Um resultado 
potenciado com as ações de 
ativação que decorreram em 
Genebra, Berna e Zurique, onde 
foi possível estar de perto com à 
Diáspora portuguesa na Suíça, 
visitar empresas de empresários 
portugueses radicados neste 
país e promover o networking 
entre investidores que, nos dias 

em Zurique, e contaram com a 
presença da secretária de Estado 
das Comunidades Portuguesas, 

que correm, já representam Berta Nunes 
uma comunidade composta 
por cerca de 260 mil cidadãos e 
que pontua no terceiro lugar de 
envio de remessas para o nosso 

As sessões de apresentação em 
da Rede Global da Diáspora secretário -geral da 
decorrem nas instalações da de Comércio 
Câmara de Comércio, Indústria 
e Serviços, em Genebra e da 
Switzerland Global Enterprise, 

delegada da AIC 

do embaixador 
de Portugal na Suíça, António 
Ricoca Freire, do representante 
permanente de Portugal jun 
to das Nações Unidas é outras 

país. Organizações Internacionais 
ebra, Rui Macieira, do 

âmara 
Indiústria Suíça 

em Portugal, Gregor Zemp, da 
P na Suíça, 

Ana Maria Rosas e do diretor 

Redo Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP 

executivo da Fundação AEP, 
Paulo Dinis. 

SESSÕES DE 
APRESENTAÇÃO PERMITI- 
RAM DAR A CONHECER AS 

“A ativação na Suíça correu 
de uma forma muito positi 
va. Para além das sessões de 
apresentação da Rede Global, 

realizâmos jantares de trabalho 
com empresários portugueses, 
visitâmos empresas e reuni 
mos com investidores. Mais do 
que nunca, ficou claro que à 
Rede Global é uma ferramenta 
poderosa para a nossa Diás 
pora. Negócio e investimento 
foram as palavras de ordem em 
todos os contactos que fizemos, 
mostrando que existe muita 
vontade em apostar no nosso 
país, embora muitos ainda não 
saibam como o fazer,” afirma 
Luís Miguel Ribeiro, presidente 
da Fundação AEP. 

As sessões de apresentação 
permitiram dar a conhecer as 
vantagens de fazer parte da 
Rede Global, através do Portal 
do Investidor, funcionalida 
de exclusivamente dirigida a 
Empresas e Investidores, que 
visa facilitar e acelerar negó 
cios à escala global e a Diás 
pora Business Intelligence, que 
permite conhecer as dinâmicas 
comerciais da diáspora ao por 
menor, dando a possibilidade 
de as empresas identificarem 

os canais de distribuição mais 
adequados a cada negócio e/ou 
setor de atividade, 

As ativações da Rede Glo- 
bal vão continuar a acontecer 
ao longo de 2021/2022, sendo 
as próximas previstas ocorre 
rem em outubro, no Canadá, e 
novembro, na Alemanha. 

A Rede Global da Diáspora 
é uma Rede social colaborativa 
dirigida à diáspora portuguesa, 
que liga as empresas nacionais 
às comunidades portuguesas, 
presentes em 178 países, com 
a missão de promover a marca 
Portugal internacionalmente 
e ajudar as PME nacionais a 
aumentar às suas exportações, 
estimulando a colaboração das 
comunidades portuguesas no 
mundo. 
A Rede Global da Diáspora é 

um projeto promovido pela Fun 
dação ÁEP, apolado pelo Portugal 
2030, no âmbito do COMPETE 
20 Sistema de Apoio às 
Ações Coletivas, cofinanciado 
pelo Fundo Europeu de Desen 
volvimento Regional. € 

Lynett Funeral Home: 
Um lugar especial para relembrar 

p= 
Lynett Funeral Home 

JE 
Você é único. Seus entes queridos são únicos. 
Então, num momento de necessidade ou quando 
planear o futuro, conte com Diane Moniz-Alves 
e Sylvie Powell para auxiliar em tudo o que você 
precisa para criar uma lembrança exclusiva. 
Ligue hoje para planear 
tudo o que diz respeito 
ao funeral e ao cemitério: 
416-767-1176 

a Lynett 

Funeral Home & Cemetery 
by Arbor Memorial 
3299 Dundas Street West, Toronto. ON 
Iynetifunerahomeca 



PASSAPORTE DE VACINAS 

Certificado de vacinas: 
conheça a nova realidade em Ontário 
O As novas medidas na província vão estar em vigor a partir de 22 de setembro 

1 
TERESA SANTOS 

medida que o Governo 
de Ontário continua à 

“ 

A responder à quarta onda 
da pandemia, causada pela 
variante altamente transmissf 
vel Delta, as autoridades pro 
vinciais continuam a proteger, 
ainda mais, os habitantes de 
Ontário através de ações con 
tínuas que incentivam todas as 
pessoas qualificadas a tomarem 
as duas doses da vacina e aju 
dam a impedir a disseminação 
da Covid-19. 

O Governo de Ontário divul 
gou orientações adicionais para 
empresas e espaços comerciais 
acerca dos comprovativos de 
acinação no passado dia 14 

de setembro uma semana 
antes das vacinas Covid-19 
se tornarem obrigatórias para 
cidadãos poderem entrar em 
alguns estabelecimentos não 
essenciais na província. À par 
tir de 22 de setembro, a prova 
do status de vacinação será 
necessária para comer e beber 
no interior de restaurantes e 
bares, para entrar num ginásio, 
num cinema, num estabeleci 
mento desportivo ou numa sala 
de espetáculos. 

“Taxas altas de vacinação 
contra à Covid-19 são essen 
ciais para ajudar a proteger as 
comunidades e a capacidade 
hospitalar, mantendo as escolas 
e empresas de Ontário abertas 
com segurança”, começou por 
dizer Christine Elliott, vice 
premier e ministra da Saú 

de da região. “À medida que 
continuamos com o esforço de 
aumentar as taxas de vacinação, 

igir uma prova de imuniza 
ção em locais selecionados irá 
incentivar ainda mais ontaria 
nos a tomarem a vacina e, do 
mesmo modo, impedir a di 
minação da Covid-19” 

Os residentes de Ontário e 
visitantes vão ter de imprimir 
ou descarregar o comprovativo 
da segunda dose de uma vacina 
contraa Covid-19 no portal web 
do Governo provincial até que 
um certificado “aprimorado” 
esteja disponível 

Ão que tudo indica, as auto 
ridades provinciais estão a 
desenvolver um certificado com 
um código QR exclusivo, de 
modo a torná-lo mais seguro 
conveniente na hora de o mos 

PORMENORES: 
Prova do status de vacinação 
será necessária para comer e 
beber no interior de restau- 
rantes e bares, para entrar 
num ás, num cnema, num 
estabelecimento desportivo ou 
numa sala de espetáculos. 

Residentes de Ontário e visi- 
tantes vão ter de Imprimir ou 
descarregar o comprovativo da 
segunda dose de uma vacina 
contra a Covid-19 no portal web 
do Governo provincial 

Novas regras não afetam 
crianças menores de 12 anos por 
ainda não serem elegíveis para a 
toma da vacina 

O não cumprimento das novas 
medidas do Governo provincial, 
seja da parte de indivíduos ou 
das próprias empresas, pode 
resultar em penalidades de 
acordo com a Lei da Reabertura 
de Ontário 

Christine Elliott e o Governo de Ontário pretendem incentivar a vacinação. Orientações para empresas e espaços comerciais divulgadas no passado dia 14 de setembro 

trar, sempre que seja necessá 
rio, O certificado de vacinação 
aprimorado e à aplicação para 
smartphone estarão disponíveis 
a partir de 22 de outubro, 

Para entrar num espaço 
comercial que exija vacinação 
completa contra o novo corona 
vírus, os clientes terão de forne 
cer, à porta, um documento que 
prova a toma das duas vacinas 
e providenciar identificação. 
Os funcionários do estabele 
cimento devem verificar se as 
informações correspondem ao 
documento identificativo e se à 
data da administração das inje 
ções foi, pelo menos, nos lá dias 
anteriores. 

Exemplos de documentos 
de identificação que podem 
ser usados para confirmar o 
status de vacinação incluem 
uma certidão de nascimento, 
um cartão de cidadão, a car 
ta de condução, um cartão 
de identificação emitido pelo 
Governo, um passaporte ou um 
cartão de residência perma 
nente. Nenhum dos documen 
tos necessita de ter foto. Além 
disso, também podem usar um 

comprovativo assinado por um 
provedor de saúde indígena ou 
usar um comprovativo de outra 
jurisdição. 

As novas regras não afetam 
crianças menores de 12 anos, 
por ainda não serem elegíveis 
para a toma da vacina. 

“Taxas altas de vacinação 
contra a Covid-19 são essen- 
ciais para ajudar a proteger 
as comunidades e a capaci- 
dade hospitalar, mantendo 
as escolas e empresas de 
Ontário abertas com 
segurança” 

Cristine Eliot, vice premier e 
ministra a Saúde de Ontário 

O não cumprimento das 
novas medidas do Governo pro 
vincial, seja da parte de indivi 
duos ou das próprias empresas, 
pode resultar em penalidades de 
acordo com a Lei da Reabertura 
de Ontário. 

Por outro lado, o Governo 

também divulgou uma lista 
mais abrangente de isenções 
para o programa de certificados 
de vacinação. O documento 
não será exigido se alguém esti 
ver simplesmente a pagar um 
pedido ou queira usar a casa de 
banho no interior de um estabe 
lecimento onde a dupla vacina 
ção é obrigatória. E também os 
clientes nem sequer necessitam 
de estar totalmente vacinados 
para fazer uma compra num 
estabelecimento de comércio a 
retalho. 

Isenções regulares também 
se aplicam àqueles que não 
podem tomar à vacina, desde 
que apresentem uma documen 
to de um médico por escrito 
com esse motivo evidenciado. 

Na verdade, a política de 
comprovativos de imunização 
resultou num aumento acentua 
do nas taxas de vacinação. 

As autoridades provinciais 
disseram que o Governo de 
Ontário está agora na reta final 
da implementação de vacinas 
na região. Para atingir a cobi 
cada taxa de cobertura de 90' 
aquela que os médicos disse. 

ram ser necessária para conter à 
propagação da variante Delta 
será necessário que 1,5 milhões 
de pessoas sejam totalmente 
vacinadas 

Estar totalmente vacinado 
é o passo mais importante que 
pode tomar para proteger-se a 
si mesmo e aos outros”, disse 
Kieran Moore, o diretor-geral 
da Saúde de Ontário. “Para 
fornecer à melhor proteção à 
algumas das populações mais 
vulneráveis, oferecemos uma 
terceira dose a grupos adicionais 
de pessoas imunocomprome- 
tidas, que são mais propensas 
a desenvolverem uma resposta 
imunológica significativamente 
menor e menos adequada às 
duas doses iniciais da série de 
vacinas Covid-19” 

À data do fecho desta edi 
ção, 85,7% dos cidadãos da 
província elegíveis com 12 ou 
mais anos receberam, pelo 
menos, uma dose de uma 
vacina contra a Covid-19, ao 
passo que 79,6% de cidadãos 
elegíveis já estão totalmente 
vacinados com as duas inje 
ções recomendadas. € 



Brampton vai receber uma quinta de 
formação holística liderada por jovens negros 
A autarquia fez uma parceria com organizações comunitárias e o projeto acaba por ser uma extensão do Programa de 

Hortas Comunitárias 

TERESA SANTOS 

Câmara Municipal de 
Brampton e de Toronto 
assim como a Autorida 

de de Conservação Regional 
(TRCA), estão a apoiar o desen 
volvimento de uma quinta com 
acesso a terrenos e recursos 
para uma formação liderada por 
jovens negros na MeVean Farm, 
na cidade de Brampton 

Como uma extensão do vigo- 
roso Programa de Hortas Comu 
nitárias da autarquia, à quinta 
é operada pelo Black Youth 
Farming Collective, uma cola 
boração entre 0 Asase Institute 
e a En'tyce Mentorship and 
Community Service, orientada 
e implementada pelo UpRooted 
Black Youth Farming Commit 
tee, e apoiado em parte pelo 
Advance Brampton Fund da 
autarquia de Brampton. 

A iniciativa verá o desen 
volvimento de uma pesquisa 
holística e uma fazenda de 
demonstração na propriedade 
histórica McVean Farm, loca 
lizada no terreno da proprie 
dade da TRCA, com o objetivo 
de abordar as desigualdades 
no sistema alimentar, propor 
cionando emprego, educação 
e oportunidades de liderança, 
através da agricultura, pata 
negros jovens em Brampton. O 
objetivo final é educar os alunos 
sobre o poder transformador 
e holístico da agricultura e do 
cultivo de alimentos, e como 
o sistema alimentar ao nosso 
redor afeta a comunidade. 

O local da McVean Farm é 
uma propriedade património, 
tendo sido propriedade de Ale 
xander McVean, um dos primei 
ros colonizadores de Brampton. 
O duplo celeiro de trigo inglês 

que McVean e família lá cons 
truíram na década de 1840 ainda 
existe e é um dos poucos do seu 
tipo nos dias de hoje 

“Através deste importante 
trabalho, esperamos ajudar 
a abordar as desigualdades 
sociais, o racismo contra as 
comunidades negras e iluminar 
o importante trabalho reali 
zado por diversas populações 
no setor agrícola”, disse Sonia 
Dhir, a administradora do pro. 
grama “Bacias Hidrográficas de 
Peel e York" da TRCA. 

O UpRooted Black Youth Stee 
ring Committee consiste em 
19 jovens e adultos, incluindo 
estudantes do ensino médio e 

líderes comunitários de alimentos 
com experiência em agricultura 
comunitária, política e segurança 

OBJETIVO DEABORDARAS 
DESIGUALDADES NO SISTEMA 
ALIMENTAR, PROPORCIONA- 
NDO 

alimentar, terapia de horticultu 
ra é saúde holística, bem-estar 
dieta e nutrição. O comité reú. 

ne-se regularmente para discutir 
o desenvolvimento e a imple 
mentação do projeto, bem como 
atividades focadas na educação 
agrícola e no sistema alimentar, 
oportunidades de emprego e pes. 
quisa voltada para a comunidade. 

O Black Youth Farming 
Collective vem numa altura 
importante, proporcionando 
um espaço para a juventude 
negra na nossa comunidade se 
envolver na educação, ter aces 

mpregos, participar na 
gestão ambiental e se envolver 
também, na saúde e bem-es 
tar holísticos”, disse Sheldon 
Caruana, um dos coordenadores 
integrantes do projeto. 

so à 

A 
trabalho 

O comité procura agora obter 
fundos para estender o alcance 
do projeto dentro da comu 
nidade, construir capacidade 
organizacional, conduzir pes 
quisas baseadas na comunidade, 
programas piloto adicionais de 
liderança e emprego para jovens 
e necessidades de infraestrutura 
baseadas em fazendas, 

Tendo garantido financia 
mento parcial em abril de 2021, 
a quinta começará a discutir 
oportunidades de colaboração 
com escolas próximas para rea 
lizar uma avaliação do mercado 
de trabalho e lançar o Programa 
Piloto de Liderança Alimentar 
Negra na primavera de 2022. 6 

Um programa que traz união, fé e coragem diante dos desafios da vida! Mm: 
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SOCIEDADE seus colegas comissários e a 
E comunidade é o que o diferen 

cia como um verdadeiro líder efe dos bombeiros de sp ren 
Rowena Santos. 

i À atenas rampton considerado o melhor do Lanada sido fundamental para chefiar 
a comunidade neste desafio, 

Bill Boyes foi distinguido pela Associação Canadiana de Chefes de Bombeiros e pelo pa sf 
Fire Underwriters Survey of Canada gestão de emergência da cidade, 

enquanto permanece compro 
metido com 0 seu papel como 

como bombeiro e depois como . chefe dos bombeiros, 
capitão. Atuando como chefe 
dos Bombeiros de Brampton ) 
desde 2017, Boves tem sido um “É uma honra absoluta ser 
impulsionador da evolução e - reconhecido como Chefe 
educação contínuas do depar 
tamento, enquanto permanece dos Bombeiros do Ano pela 
comprometido com a mais alta Associação Canadiana 
qualidade de segurança e ser- de Chefes dos Bombeiros 
viço contra incêndios. Um forte — (CAFC) e pelo Fire Underwrit- 
defensor do crescimento conti” — grs Survey of Canada ” 
nuo, o chefe dos bombeiros é 

NUNO ADÃES 

chete dos Serviços de 
Emergência é Bombeiros 
de Brampton (BFES), Bill 

Boyes, foi premiado como Che 
fe dos Bombeiros do Ano pela 
Associação Canadiana de Chefes 
de Bombeiros (CAFC) e pelo Fire ”, 
Underwriters Survey ot Canada. E a 
Este programa anual reconhece BI Boyes tem sido fundamental para chefiar a comunidade durante a pandemia 
a excelência na Indústria de apaixonado pela importância de . BM Bo chefe dos Seniços de 
serviços de bombeiros de todo Incêndio de Brampton. Estou o presidente da Câmara Muni- melhorar a diversidade, a equi- . Emergência e Bombeiros de Brampion 
o Canadá muito orgulhoso do que rea- cipal de Brampton. dade e a inclusão nos serviços 

uma honra absoluta ser  lizamos como coletivo e é um — “Ele é um construtor de de bombeiros. “Estamos muito orgulhosos 
reconhecido como Chefe dos privilégio servir Brampton, o comunidade, um campeão da Boyes vai continuamen- de reconhecer o chefe Bill Boyes 
Bombeiros do Ano pela Asso- . nosso Corpo de Bombeiros e a segurança, um pensador ino- te além do dever de liderar e como o Chefe dos Bombeiros do 
ciação Canadiana de Chefes incrivel comunidade”, concluiu. vadore líder compassivo. Desde servir a comunidade quando Ano. A função já exige um alto 
dos Bombeiros (CAFC) e pelo Bill Boyes 2017, que o chefe Boyes criou ela mais precisa dele. Ele é um padrão de excelência pessoal 
Fire Underwriters Survey of Patrick Brown decidiupron- dos Serviços de Emergência pioneiro da inovação em servi- e profissional. Para o Prémio 

, começa por referir o tamente parabenizar o filho da e Incêndio de Brampton uma ços de bombeiros e dedica-sea Chefe dos Bombeiros do Ano, 
terra equipa moderna e com visão de construir uma equipa inclusiva, — procuramos atributos que v 

nesta função le é um membro valioso da futuro” conectada e com visão de futu” além desse já elevado pad 
deve-se inteiramente ao conti nossa equipa de liderança, que A carreira de bombeiro do ro. À sua crença em adotar uma disse John McKearney, presi 
nuo apoio e sucesso da equipa . se dedica a tudo o que a função chefe Boyes começou na cidade, abordagem colaborativa com — dente da Associação Canadiana 
de Serviços de Emergência e de chefe incorpora”, enalteceu onde se desenvolveu primeiro a equipa de Brampton, com os — dos Chefes dos Bombeiros. € 

/” N Eileen Roofing Inc. 

Eileen Roofing Inc. is a busy commercial roofing company 
located in North York We currently are hiring for: 

COMMERCIAL ROOFERS 
ROOFING SHEET METAL FABRICATORS 

SHEET METAL INSTALLERS 

Minimum of 2 years experience required. 
We are looking for hard working people that want to grow with the company. 

These are full time positions that will have a lot of overtime. 
Excellent wages and benefits. Great working environment. 

A Eileen Roofing Inc. é uma empresa movimentada de Telhados é 
Revestimentos Comerciais, localizada em North York 

Estamos, de momento, a contratar para as seguintes posições: 

TRABALHADORES PARA TELHADOS COMERCIAIS 

INSTALADORES DE CHAPA METÁLICA PARA 
TELHADOS/COBERTURAS 

UMA NOVA JANELA 
PARA A COMUNIDADE 
PORTUGUESA NO CANADÁ! FABRICANTE DE CHAPA METÁLICA PARA 

TELHADOS/COBERTURAS 

Mínimo de 2 de iêi obrigatória. Pi jogas as scan nartas =. Minado auf aos o quais Ge aee 
Estas são vagas para tempo inteiro, com muitas horas extras. 

é Excelentes ordenado e benefícios. Ótimo ambiente de trabalho. 

Todos os sábados - mi i E b favor, enviar email ou ligar/ Please email or call 
As 9h30 (Missa) : eileengeileenroofing.com | 416-762-1819 



AFEGANISTÃO 

Autarquia de Toronto quer 
ajudar a reassentar afegãos na cidade 
(A Câmara Municipal faz parceria com a United Way Greater Toronto e a Lifeline Afghanistan 
para lançar o Fundo de Reassentamento Afegão da Região de Toronto 

NUNO ADÃES 

Câmara Muncipal da 
Â cidade de Toronto, junto 

com a United Way Grea 
ter Toronto (UWGT) e a Lifeline 
Afghanistan estão a realizar uma 
parceria para lançar o Fundo 
de Reassentamento Afegão da 
região de Toronto que visa aju 
dar a apoiar os refugiados que 
chegam do Afeganistão. 

Para o líder autárquico, 
“Toronto é uma cidade conhe 
cida por ser um lugar cheio de 
pessoas que se querem apoiar 
umas às outras e o anúncio 
demonstra ainda mais esse 
espírito” 

Este novo Fundo de Reas 
sentamento Afegão de Toronto 
garantirá que 0s recém-che 
gados tenham uma base sólida 
e um bom começo na sua nova 
casa”, finalizou John Tory 

CINEMA 

Joha Tory pretende apoia refugiados. 

A colaboração entre os par 
ceiros já referidos e a autarquia 
fornecerá apoio direto ao rea 
lojamento para os muitos refu 
giados afegãos que pretendem 
viver em Toronto, dentre os 
pelo menos 20 mil que farão do 

Canadá um novo pais para viver. 
Doar bens ou serviços para à 

Câmara Municipal, como mate 
rial escolar, roupas, utensílios 
domésticos e computadores 
para apoiar os reassentamentos. 
Uma lista completa dos itens 
necessários, bem como forma 
de doá-los, pode ser encon 
trada no website da autarquia 
de Toronto 

O envolvimento para apoiar 
famílias e indivíduos patroci 
nadores pode ser feito através 
da Lifeline Afghanistan. 
A Lifeline Afghanistan está 

a mobilizar indivíduos, grupos 
comunitários, instituições e 
corporações para apoiar esfor 
cos urgentes de realojamento. 
À organização também está a 
incentivar € a facilitar o patro. 
cínio privado de refugiados 
afegãos, bem como garan 
tir caminhos para empregos, 
desenvolvimento de habilidades 

e oportunidades de educa 
“A nossa experiência 

também mostrou as muitas 
maneiras pelas quais os recém. 
chegados ajudam a construir é 

aalavancam a nossa economia e 
comunidades”, referiu Wendy 
Cukier, cofundadora da Li 
Afghanistan. 

“Este novo Fundo de Re- 
assentamento Afegão de 
Toronto garantirá que os 
recém-chegados tenham 
uma base sólida e um bom 
começo na sua nova casa” 

“John Tory, presidente da Câmara 
Municipal de Toronto 

A United Way Greater 
Toronto constrói e fortalece 
uma rede de agências que é a 

rede de segurança social da GTA. 
O financiamento continuo da 
United Way para uma rede de 
agências comunitárias apoia 
programas que oferecem uma 
gama de serviços que permitem 
apoiar imigrantes e refugia 
dos com necessidades básicas 
de sobrevivência. Os fundos 
doados ao Fundo de Reassen 
tamento Afegão da Região de 
Toronto apoiarão uma varie- 
dade de agências comunitárias 
da linha da frente que ajudarão 
individuos e famílias afegãs a se 
estabelecerem na sua nova casa. 

“Quando se trata de ajudar 
as pessoas a construir uma vida 
melhor na GTA e de ajudar à 
nossa região a aproveitar todo 
o talento que os recém-che: 
gados têm a oferecer, a forte 
rede de agências comunitárias 
da United Way estará lá, todos 
os dias”, salientou Ruth Cram 
mond vice-presidente da Uni 
ted Way 

O papel da autarquia inclui 
aceitar doações corporativas 
ou em grande escala para dis 
tribuição a agências comunitá 
rias; coordenação de políticas, 
estratégias e estruturas para 
responder às chegadas de 
recém-chegados e refugiados 
através do Toronto Newcomer 
Office e também junto da par 
ceria com a United Way Greater 
Toronto, Lifeline Afghanistan e 
outros parceiros para coordenar 
oapoio. € 

Inclusão social na formação de cinema em Toronto 
Câmara Municipal de Toronto e os seus parceiros anunciam a expansão dos programas de treino de desenvolvimento 
da força de trabalho da indústria de cinema para diversos jovens 

NUNO ADÃES 

ohn Tory, líder da autarquia 
J de Toronto, e os parceiros 

do projeto de formação de 
cinema, anunciaram a expan 
são dos programas de educação 
e formação na indústria para 
comunidades subrepresenta 
das, visando participantes que 
são negros ou indígenas, Esses 
programas tém o objetivo de 
aumentar e diversificar a força 
de trabalho da indústria, para 
responder às necessidades de 
infraestrutura em expansão e à 
exigência do mercado. 

À autarquia de Toronto rece 
beu um subsídio provincial de 
800 mil dólares para expandir 
as suas atividades xoTO Screen 
Industry Pathways. O finan 
ciamento servirá para formar 
diretamente mais de 200 par 
ticipantes negros e indígenas 
no próximo ano. Este grande 
aumento nos recursos contri 
buirá para um investimento 
geral de 1,3 milhões de dólares 

pela cidade num ano para ati 
vidades de desenvolvimento da 
força de trabalho da indústria 
de cinema através do City's 
Film Office e Toronto Employ 
ment and Social Services. O 
projeto é financiado em parte 
pelo Governo do Canadá e pelo 
Governo de Ontário. 

PROGRAMAS TÊM O 
OBJETIVO DE AUMENTAR E 
DIVERSIFICAR A FORÇA DE 
TRABALHO DA INDÚSTRIA, 
PARA RESPONDERÁS NECES- 
SIDADES DE INFRAESTRUTU- 
RAEM EXPANSÃO EÀ 
EXIGÊNCIA DO MERCADO 

As iniciativas xoTO Screen 

Industry Pathways da autar 
quia de Toronto foram criadas 
em resposta direta ao relatório 
City's Spotlight on Toronto: Um 
Plano de Ação Estratégico para 
o Cinema, Televisão e Indústria 
de Media Digital e sua ênfase no 

Novos e ampliados programas serão oferecidos em 2021 e 2022 

crescimento da força de traba 
lho da indústria de cinema de 
Toronto e objetivam torná-la 
mais inclusiva e representante 
da diversidade racial e étnica 
de Toronto. 

“Com o anúncio, estamos 
ainda mais preparados para 
abraçar um futuro melhor e 
mais forte para a indústria de 
cinema de Toronto, com uma 
força de trabalho diversificada 
nas suas habilidades, idade e 
origens culturais”, referiu John 

FILM FESTIVAL 

Tory 
Projeta-se que o espaço dos 

estúdios em Toronto cresça 
63% nos próximos cinco anos, 
criando uma necessidade 
urgente de força de trabalho 
para atender a essa exigência. 
O City's Film Office encomen 
dou o Toronto Sereen Industry 
Workforce Study, que avalia o 
crescimento da força de traba. 
lho para aumentar o espaço do 
estúdio. Esses programas foram 
desenvolvidos em resposta aos 

resultados do estudo. Além 
disso, o Film Office e à United 
Way Greater Toronto apoiaram 
o estudo Breaking Into Toron 
to's Film and TV Production 
Sector para explorar as barreiras 
sistémicas, e outras, ao acesso 
ao emprego no setor. O estudo 
foi conduzido por Quilin para 
o POV, com o apoio da United 
Way Greater Toronto, As suas 
descobertas também informam 
a estrutura e a intenção do pro: 
grama. 

Vários novos e ampliados 
programas serão oferecidos em 
202] e 2022 e foram criados em 
consulta com a indústria e gru 
pos comunitários, para abordar 
lacunas de trabalho e oportuni 
dades de emprego. 

Em 2019, 0 setor do cinema, 
televisão e media digital con 
tribuiu com 2,2 mil milhões 
de dólares para a economia de 
Toronto é empregou mais de 
35 mil pessoas. Foi o grande 
impulsionador da recuperação 
económica face à pandemia da 
Covid-19. 6 



Parlamento Europeu aprova mais 
apoios para captar jovens pescadores 
À aprovação tem o objetivo de melhorar as condições atuais para 

pescadores e de quem da pesca retira o seu sustento 

NO REVISTA 

s eurodeputados aprova 
ram, na semana plenária 
de setembro do Parla 

mento Europeu, 0 relatório de 
iniciativa *Futuros Pescadores: 
Atrair uma Nova Geração de 
Trabalhadores para o Setor das 
Pescas e Criar Emprego nas Co 
munidades Costeiras', no qual 
elencam um conjunto de me 
didas para a captação de jovens 
pescadores. 

Cláudia Monteiro de Aguiar, 
que apresentou 25 propostas, 14 
das quais integradas em com 
promissos e as restantes apro 
vadas isoladamente, revelou-se 
satisfeita com aprovação do 
relatório, mas o que considera 
verdadeiramente importante 

é implementar estas medidas, 
não só para captar novos pesca: 
dores para um setor envelhecido 
e pouco atrativo, mas melhorar 
as condições atuais de quem faz 

da pesca a sua atividade e dela 
ra O seu sustento.” 
Não se compreende que 

as frotas pesqueiras, como as 
nacionais, continuem num 
processo de degradação, com 
poucas condições sanitárias e de 

Foi aprovado conjunto de medidas para a captação de Jovens pescadores. 

segurança e o novo FEAMPA não 
contemple apoios para a compra 
de embarcações novas de pe 
quena escala, mais eficientes do 
ponto de vista ambiental, sem 
aumentar a capacidade de cap 
tura. À possibilidade de compra 

da primeira embarcação por 
parte de pescadores com menos 
de 40 anos, que o novo FEAMPA 
contempla, é uma boa medida, 
mas não é, de todo, suficiente, 
até porque não são muitos os 
jovens com capacidade de in 
vestimento numa atividade mal 
remunerada”, referiu a eurode 
putada do PSD. 

Cláudia Monteiro de Aguiar 
revelou-se ainda preocupada 

“os mais velhos e com à 
digitale ambien 

talem curso, o que pode levar a 
algum tipo de marginalização 
e clivagem geracional, perden 
do-se assim todo um saber de 
experiência feito, que nenhuma 
escola pode substituir.” 

"Não se compreende que as 
frotas pesqueiras, como as 
nacionais, continuem num 
processo de degradação, 
com poucas condições 
sanitárias e de segurança e 
o novo FEAMPA não contem- 
ple apoios para a compra de 
embarcações novas" 

Cláudia Monteiro de Aguiar 
Eurodeputada do PSD 

“O setor precisa de melhores 
condições de trabalho, mais 
formação em competências di 
gitais e mesmo ambientais, me 

hor promoção do pescado, com 
isso aumentando o rendimento 
das frotas e, em última instân 
cia, a remuneração dos pesca 
dores. O setor é fundamental 
no combate à poluição marinha 
e recuperação dos ecossistemas, 
pelo que tem de ter voz nas po 
líticas ambientais”, sublinhou a 
eurodeputada 

Cláudia Monteiro de Aguiar 
reforça ainda que “as frot 
das Regiões Ultraperiféricas 
portuguesas, de pequena es 
cala e que praticam uma ps 
sustentável devem ser alvo de 
uma atenção especial, sobre 
tudo no que concerne à sua 
renovação. Representam um 
saber ancestral, fornecem um 
produto de excelência, sendo 
por isso crucial garantir a sua 
continuidade.” 

A eurodeputada conclui, di 
zendo que “as medidas incluídas 
neste relatório são cruciais para 
o setor pesqueiro português - na 
sua maioria de pequena escala é 
artesanal - para que seja susten 
tável e atrativo no longo prazo. 
É por essa sustentabilidade e 
valorização que o PSD se bate 
em cada negociação, sendo esta 
uma forma de reforçar a nossa 
posição junto da Comissão Eu 
ropeia” 

O relatório foi aprovado na 
sessão plenária do dia 15 de se 
tembro, com ampla maioria de 
650 votos a favor, 17 contra e 20 
abstenções, € 
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Conheça os nove artistas selecionados para o 
programa de residências artísticas do ores 2027 
O Foram submetidas mais de 350 candidaturas para o projeto de residência artística no arquipélago 

NO REVISTA 

á são conhecidos os nove 
J artistas que, entre 30 de 

setembro e á de dezembro 
deste ano, vão estar na residên 
cia artística em todas as ilhas 
do arquipélago, no âmbito do 
projeto piloto criado pelo 420 
tes 2027 - Candidatura de Ponta 
Delgada | Açores a Capital Eu- 
ropeia da Cultura", em parceria 
com o Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas é com a 
Associação Cultural Partilha. 

Dentre as 358 candidaturas 
submetidas à convocatória *9 
x 9 - Artistas são Ilhas, Ilhas 
são Artistas”, o júri selecionou 
nove projetos para residências 
artísticas nas áreas da músic 

a escrita, da fotografia, da arte 
têxtil e das artes performativas 
que abordam temas como à 
participação ativa das comuni 
dades nos processos criativos, 

sas ambientais e políticas, à 
emigração e a criação de pontes 
entre a tradição e à contempo 
raneidade. 

O projeto de residência se 
lecionado para a ilha das Flores 
é da autoria de Vasili Andreyev, 
mérica na Europa, Europa nã 

América - Exploração Fotográ 
fica de uma das Histórias da ilha 
Das Flores". Natural da Bielor 
nússia a viver na ilha Terceira 
desde 2017, Vasili apresenta 
como ponto de partida para o 
seu trabalho a história verídica 
de 17 florentinos que, em 1919, 
enviaram uma carta ao então 
secretário de Estado dos EUA, 
Robert Lansing, a propor a ocu 
pação da ilha das Flores pelos 
americanos. O artista propõe 
analisar as histórias pessoais 
dos herdeiros destas 17 pessoas 
e responder à pergunta “o que é 
a ilha das Flores para eles hoje 
é a Europa na América ou é 
América na Europa?”. O projeto 
vai materializar -se num livro de 
fotografias e textos. 

À artista Berta Teixeira vai 
desenvolver o projeto 'Número 
Nove / 9X9 = Bin / 8-1- 9º na 
ilha de São Miguel. Inspirada 
na epístola de Simão Gonçal 
ves Toco, o líder religioso e 
nacionalista angolano deporta 
do pelas autoridades coloniais 
portuguesas do Farol da Ponta 
Albina, Namibe, em Angola, 
para o Farol da Ferraria, em 
São Miguel, a artista pretende 
fazer uma Carta-Performance 
“com forte componente visual 
e narrativa adequada também à 

Residência artística em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, entre 30 de setembro e 4 de dezembro 

um público invisual e destinada 
ao mundo”, focada na Década 
da Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(2021-2030) 

À proposta de residência 
selecionada para a ilha do 
Corvo é da artista luso-taiwa 
nesa Ching-Yu Cheng, “Goo 
gle Street View sobre rodas, a 
instalação artística móvel que 
documenta a paisagem dos 
habitantes do Corvo”. Quando 
a artista pesquisou a ilha do 
Corvo na ferramenta de ma 
pas da Google descobriu que 
não existia à função de “Street 
View" (representação virtual de 
lugares composta por imagens 
panorâmicas) e teve à ideia de 
criar uma instalação de arte 
móvel que funcionasse como 
dispositivo mímico da “Google 
Street View". À instalação, que 
vaí percorrer as ruas da vila do 
Corvo, será a forma de a artista 
se relacionar com a comunidade 
local, levando a arte à rua de 
forma “completa e física”. O 
resultado final será “uma pai 

Projeto piloto criado pelo "Azores 2027 - Candidatura de Ponta Delgada | Açores a Capital Europeia da Cultura” 

sagem única no Corvo, do ponto 
de vista cultural e humano, ao 
invés de produzir a “Street View 
da Google”. A artista propõe. 
ainda, que 0 dispositivo móvel 
funcione como uma banca de 
comida taiwanesa, promovendo 
a interculturalidade. 

JÚRI SELECIONOU NOVE 
PROJETOS PARA RESIDÊN- 
CIAS ARTÍSTICAS NAS ÁREAS 
DAMÚSICA, DA 
FOTOGRAFIA, DAARTE 
EDAS ARTES PERFORMATIVAS 

“Embarcações de Terra 
Amarrações ao Mar" é o pro 
jeto de residência artística que 
vaí decorrer em Santa Maria 
Mariana Sales Teixeira (Aço 
res) propõe “revolver as artes 
e artesanais tradicionalmente 
domésticas com as náuticas 
num projeto colaborativo e 
participativo com a comunidade 
local”. Depois de ser recolhido 

material têxtil que as pessoas 
da ilha queiram doar ou trocar 
(lençóis, toalhas, cortinas), a 
artista vai fazer uma recolh 
junto da comunidade piscató 
ria e artesã de diferentes tipos 
de nós, amarras, laços, pontos 
em técnicas variadas, fazendo 
uso do material têxtil doado. O 
objetivo é produzir uma peça 
escultórica têxtil em colabora 
ção com a comunidade. 

“Old World - Terceira” da au 
toriada artista Margarida Correia 
foia proposta de residência sele 
cionada para a Terceira e consiste 
num projeto fotográfico com a 
comunidade luso-americana da 
ilha. À artista propõe-se a fazer 
retratos em ambiente doméstico, 
a pesquisar imagens de arquivo 
pessoal e a recolher história 
para construir novas narrativas. 
já o projeto do artista Miguel 
Maduro Dias, natural de Angra 
do Heroismo, 'A água que temos 
e a água que nos falta”, foi o 
escolhido para decorrer na ilha 
Graciosa. Inspirado pelo tema da 
Água. Miguel propõe um projeto 

musical envolvendo coros, filar 
mónicas, escolas, artistase a co- 
munidade graciosense, estando 
previsto, também, um workshop 
corale vocal. 

*9 dias. 9 canções", de Elina 
Stolde, artista da Letónia a viver 
no Porto, foi o projeto selecio- 
nado para a ilha de São Jorge 
e consiste na criação de nove 
canções com raízes na música 
tradicional açoriana, envolven 
do grupos folclóricos jorgenses. 
Será, também, realizado um 
workshop de música tradicional 
letã. Quanto ao projeto “boca do 
caminho", da artista Lula Pena 
(Lisboa), será implementado 
na ilha do Pico e consiste “na 

boração de uma escrita, seja 
ela em texto ou imagem e em 
registos sonoros de conversas 
informais ou estruturadas com 
acomunidade local, assim como 
a captação de sons de campo, 
sejam de lavoura ou de lazer, 
ou simplesmente do quotidiano 
pessoal da comunidade”, tendo 
como objetivo a composição de 
uma peça de arte radiofóni 

“Cartas de um Vulcão para 
o Mundo”, da escritora Judite 
Fernandes (Açores), foi o pro 
jeto selecionado para a ilha do 
Faial e propõe “falar de voz e 
providenciar experiências lite 
rárias de narração na primeira 
pessoa, aproveitando o mote 
de uma residência na casa onde 
viveu o primeiro Presidente 
da República Portuguesa". O 
projeto prevê, ainda, a realiza 
ção de uma palestra e de uma 
oficina de escrita. Os textos que 
resultarem desta oficina serão 
enviados, em forma de carta, 
aos residentes da ilha do Faial. 

Os nove artistas vão fazer 
uma residência artística durante 
10 dias numa das ilhas aço 
rianas, sendo que cada artista 
recebe um caché de 1500€ (in 
cluindo a taxa de IVA em vigor, 
se aplicável, e demais encargos), 
terá ao seu dispor uma bolsa de 
produção de até 1000€ e con 
tará com apoio logístico que 
incluí alojamento, alimentação 
e transporte. 

A Comissão de Apreciação 
do “9x9 - Artistas são Ilhas, 
Ilhas são Artistas” é constituída 
por João Mourão e Sofia Botelho 
(pelo Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas), Ale 
xandre Pascual (membro do 
Conselho Consultivo do Azores 
2027) e por António José Silva 
e Mónica Benevides (elementos 
Parv'ilha- Associação Cultural 
de Desenvolvimento Local). € 
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Emo CORREIO 

Docentes acima dos 5 
duplicam em dez anos 
NOVO O Percentagem de professores com mais de 50 anos atinge já os 53,8% no 3º ciclo e Secundário 
NÚMEROS O Há apenas 778 docentes abaixo dos 30 anos de idade a exercer em escolas públicas 

s professores no ativo 
com mais de 50 anos re 
presentam já mais de 

metade do total, tendo a per 
centagem duplicado na última 

atísticas 
iência 

fildo 
Docente 2019/2020", no3º Ciclo 
eno Ensino Secundário, 53,8% 
dosque estão a lecionar jáultra 

ram esta idade, valor que 
009/2010 se ficava pelos 

O maior envelhecimen 
to regista-se no Pré-Escolar: à 

agem passou de 18,9%, 
para 54,7 emdezanos. 

A situação fica também evi 
dente no reduzido número de 
profissionais com menos de 30 
ano são apenas 2171, 
ouseja, 1,4% dos14704I noati 
vo. No entanto, a maioria destes 
mais jovens estão no ensino pri 
vado. Destes 2171 docentes 
abaixo dos 30 anos, apenas 778 

las pá 
Vo Pré-Escolar, há ape 

nasoito educadoras de infância 
abaixo dos 30 anos no ensino 

clo, há 33 pro 
pvensemescolas 

públicas. Estima-seque maisde 
metade dos professoresse apo 
sentem até 2030, criando um 
problemade faltade docentes. 
“É uma ir 

ENVELHECIMENTO DA CLASSE DOCENTE 
PERCENTAGEM DE PROFESSORES COM MAIS DE SO ANOS (EVOLUÇÃO) 
PRÉ-ESCOLAR 

2019/20, CONTINENTE 
ARA Toi de professores com menos de 30 os. HE Só mo ensino público 

NÚMERO DE PROFESSORES COM MENOS DE JOANOS 

PRÉ-ESCOLAR RR 519 5 
tecto RR 409 33 
2º co ER 403 232 

ao cLo É secuncário ERR 540 505 
TOTAL 
2171 (1,4% DO TOTAL DE 147 04] PROF 

queo envelhecimento daclasse 
docente varia consoante as re 
giões. Com base num Índice de 
Envelhecimento (IV) - cons 
truído dividindo o número de 

professores 
responsabili- ENVELHECIMENTOVARIA com mais de 
dadeoGover- CONFORMEASREGIÕESEÉ 50 pelos com 
no saber disto menosde 35 e 
nátantotem-  MAISELEVADONOCENTRO mtriplican 
po e nada ter feito. Em janeiro 
de 2020, confrontámos o mi 
nistro da Educação e eledesva. 
lorizou, disse queeramoossindi 
catosea imprensa queestavam 
aempolar”, disse ao CM Mário 
Nogueira, da Fenprof. O docu 
mento da DGEEC revela ainda 

do por 100 -, constata-sequea 
região Centro tem uma classe 
docente com mais idade. No 3 

e Secundário, o IV na re 
gião Centro é de 3231, seguin 
do-seo Norte (2089), Alentejo 
(1745), Grande Lisboa (1440) 
e Algarve (1194). e 

EEN Foto Pd Doe GO Dea de to cofre 
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Greve terá levado 
escola a render 
funcionários 
O Sindicato de Todos os 

Professores (STOP) denun- 
ciou que uma escola de Lis- 
boasubstituiu funcionários 
emgreve e outras não avisa- 
ramos pais, que foram sur- 
preendidos com os estabele- 
cimentos de ensino dos fi- 
lhos encerrados. “Houve 
ários problemas”, afirmou 

André Pestana, do STOP 

André Pestana, doSTOP, no 
quinto dia da paralisação de 
professores e pessoal não 
docente, quese vai prolon- 
garatéamanhã. e 

DA JUSTIÇA 

PRRe Justiça 
á pormenores quesó 
sede e 
no, escapando a ou 

trosoperadores da Justiçae 
aos fazedores de opinião e, 
como é sabido, são os por 
menores que fazem a dife. 
rença. A diferença entre nós 
eos“outros” prende-secom 

jo pretendermos 
: elos, 

não se obtém atravi 

pedientes legislativos que 
violam princípios basilares 
de um Estado de Direito De 
mocrático, À Justiça tem de 
ser dotada de meios, isso é 
certo e nisso todas estamos 

e acordo. Não queremo 
industrializar a justiça” 

transformando-a numa 
qualquer cadeia de produ 
ção, esquecendo oseu ele 
mento mais importante, a 

IMPACTO 
EXTRAVASA A MERA 

LOCALIZAÇÃO 
DO CONSTITUCIONAL 

defesa da legalidade, dos di 
reitos doscidadãos empre 

OPRR paraa Justiçatem 
umorçamento de 267 M€. 
No projeto de execução de 
tetamos logo duas omissô 
os recursos humanos eo edi 
ficado. Esta resposta parece 
ser de somenos importância 
no PRR:nem é mencionada 
Mas arealidade dos edifícios 
onde estão instalados os Tri 
bunaisgritapor investimen 
to, umagrande parte recla 
maobrasnascoberturase 
nasinfraestruturas enão se 
pense que são só os palácios 
da justiçado tempo do esta. 
donovo, pois há edifícios 
comdeza vinteanosquese 
encontram em situação de- 
plorável. O impacto da Justi 
ganos territórios extravasaa 
mera localização do Consti 
tucional. é 



ALUNOS |MAIS TEMPO ISOLADOS 

salunos portugueses são os que ficam 
mais tempo em isolamento na União Eu- 

PANDEMIA ropeia. No recente relatório da OCDE, Portu- 
gal surge como o país com escolas fechadas 

a mais dias do que a média, exceto no Secun- 
e dlário, onde os alunos tiveram ensino online. 

durante 92 dias (na OCDE a média foi de 101), 

ANTICORPOS 

Vacina falha em 19% dos 
INVESTIGAÇÃO O Uma em cada cinco pessoas com mais de 65 anos não 
desenvolve anticorpos neutralizantes após tomar duas doses da vacina 
da Pfizer. Apenas 2,1% dos vacinados mais novos não fica protegido 

PORMENORES Delta (Índia) e em menor grau 
áumnúmero expressivo; para as variantes Beta (África 
de pessoas, entreascerca | Vacina mais direcionada do Sul) e Gamma (Brasil). Os 
de 2,3 milhões com mais + Ainfeção por SARS-Cov-2 ex- utentes imunizados desenvol 

de 65 anos que receberam as | põeo sistema imunitário a vá- vem defesas que reconhecem 
duas doses da vacina da Pfizer | rias proteinas virais, enquanto | outros coronavirusendémicos, 
contraa Covid-19em Portugal, | as vacinas introduzemumúnico | alémdoSARS-CoV-2 
que não está protegido, revela | antigênio: a proteína da esplcu- A eficácia da vacina quatro 
uma investigação da Faculdade | la. À vacinação r sultanuma meses após a inoculação é me 
de Farmácia da Universidadede | resposta mais direcionada, nor, emparticular entreos mais 
Lisboa. Asconclusõesdotraba- | velhos. “Quando testámos 
lho preocupam os cientistas. | Imunidade não melhora amostras de sangue dos partici 
“Infelizmente, este estudo re do revela que as pessoas | pantescolhidascercadequatro 

velaquecerca de 19º das pes jas com mals de 65. meses depois do início vacina 
soascom mais de 65anosnunca | e posteriormente vaci ção, o nível médio de inibição 
desenvolve proteção imunoló- | comuma inoculação, não au foi 80%, nas pessoas commenos 
gica”, refere o investigador | mentamos anticorpos neutral- | de 65 anos e 60% nos maiores 
principal do Instituto de Inves- | zantes, ou seja, a qualidade de65anos, indicando umapro 
tigação do Medicamento. “Es- | da Imunidade não melhora dução elevada de anticorpos 
tesnúmeros são preocupantes neutralizantes, mas sempre 

Hospitais envolvidos menor nos mais velhos 
Ainvestigação contou comaco- adianta João Gonçalves. 

1 DIZQUEFALTA | Iaboração do Hospital Beatriz Osanticorpos vão, assim, afi 
IDENTIFICARUTENTES poe Pepe do ao nandoa qualidade neutralizan 

lospitalar Lisboa Central, do te nos primeiros três a quatro 
DESPROTEGIDOS Hospital Garcia dOrta, Almada. meses, diminuindoa quantida 

deapartir dessaaltura. e 
F CAIQUATRO 
MESES APÓS CONCLUIR 
ESQUEMA VACINAL E E E 

porque temos de encontrar es. , umenta o r 
sas pessoas e protegê-las de EP a uatron 
uma nova infeção”, sublinha PERSIA mpanha 
João Gonçalves, : ma “memória imuno 
Nainvestigação, queacompa nelhorara q n ja numa ' 

nhouduranteumano1500 pes- — JERTRRasoRa a Pp e 
soas com idadesentreos 20 eos 
90 anos, os cientistas com 
prenderam que a idade é de 
terminante para a eficácia da 
vacinada Pfizer. O responsável 
pelo trabalho académico frisa, 
por exemplo, que “somente 
2,1% com menos de 65 anos 

Prioritários em plano 
dereforço da toma 
[Raquel Duarte, que lidera 

tem ausência de imunidade aequipa de peritos que acon- 
neutralizante” selha o Governo no processo Trabalho académico 
O estudo revela que os anti de desconfinamento, defende acompanhou 1500 utentes 

corpos presentes em todas as anecessidade de um plano com idades entre os 20 
idades atuam igualmentecon para acautelar o possível re- eosSanos 
tra as variantes Alfa (também — Raquel Duarte apontanecessidade forço da vacinação, sendo os — 
denominadaestirpebritânica)e — deacautelar reforçodavacinação  idososum grupo prioritário. e 



PORTUGA! 

EUA| VIAGENS COM IMUNIDADE E TESTE VATICANO | CERTIFICADO JUSTIÇA | DESAFIOS AO SISTEMA 

partir do início de novembro, os Estados OVATICANO VAI EXIGIR ministra da Justiça, Francisca van Dunem, 
Unidos da América (EUA) passam a permi- APARTIRDE IDE OUTUBRO considerou ontem que a pandemia de Covid-19 

tira entrada de viajantes da União Europei: CERTIFICADO DIGITAL COVID-19 colocou “sérios desafios e criou uma grande per- 
do Reino Unido, desde que tenham a' ção turbação” no funcionamento normal dos sistemas 
completa. Devem apresentar prova de vacina OUTESTE NEGATIVO PARA dejustiçaem toda a Europa, revelando de forma 
gão eumteste negativo à Infeção por SARS- ENTRAR, COM EXCEÇÃO DAS inequívoca as fragilidades existentes”. Tribunais 
Co VSD Talho (le das antes: CELEBRAÇÕES LITURGICAS. eprisões foram confrontados com desafios. 

IMUNIZAÇÃO 

idosos 
Escolana Lourinhã 
vaireabrir hoje 
HA Escola Básica 2,3 Dr. 
João das Regras, na Louri- 
nhá, reabre hoje, depois de 
ter garantido funcionários 
para substituir os 12 que 
estão em isolamento por 
terem contactado com ou- 

troquese encontra infeta- 
do como novo coronavi- 
rus. Segundo o Agrupa- 
mento de Escolas D. Lou- 
renço Vicente, conseguiu- 
-sea “afetação temporária 
de nove recursos huma- 
nos”, emarticulação com 
aautarquia. Ainda assim, 
abibliotecaeo bar estarão 
fechados, devendo os alu- 

Alunos já começaram a ser testados 

Rastreio nas escolas 
com0,12% positivos 
[E Cercade 180 mil professo- 
rese funcionários das escolas 
públicas e privadas foram tes - 
tados à Covid-19 entre 6e17 
desetembro, tendo havido 
apenas 0,12% de casos positi- 
vos da doença, revelou ontem 
o Ministério da Educação. 
gundo a tutela, foi ontem 
ciada a segunda fase desta 
operação de testagem, quese 
vai prolongar até ao dia l de 
outubro. Em primeiro lugar 
serão rastreados os alunos do 
Ensino Secundário, seguin- 
do-se os estudantes do 3º ciclo 
do Ensino Básico. e 

| 
Empresa farmacêutica vai pedir autorização para aplicar vacina 

Pfizer com eficácia 
dos cinco aos 11 anos 
[BA Pfizer garantiuontemquea 
vacina que desenvolveu contra 
aCovid-19 éeficazemcrianças 
dos5aos1l anos, pelo queaté fi 
naldo mês vai requerer autori 
zação nos Estados Unidos para 
este gruposer imunizado. A va 
cina, concebida em parceria 
com a farmacêutica alemã 
BioNTech, tem um terço da 
quantidade de cada injeção 
atualmente administrada a 
maioresde 12anos. 
Segundo o vice-presidente 

da Pfizer, Bill Gruber, após a 
segunda dose, as crianças 
dos 5 aos 1l anos desenvolve 
ram níveis de anticorpos ao 
Coronavírus tão fortes como os 
adolescentese adultos jovens 
Oresponsável garante que fo 
ram registados apenas efeitos 
secundários como dor no bra 

que atingimos realmente o 
ponto ideal”, afirmou Gruber, 
sublinhando que depois de pedir 
àFoodand Drug Administration 
(FDA) autilização deemergên 
ciada vacina nafaixaetáriados5 
aosll anos, irásolicitaro mesmo 
junto dos reguladores europeus 
eno Reino Unido. 
No início do mês, o dirigente 

daFDA, Peter Marks, disseã AP 
que quando a Pfizer concluísse 
os estudos, a agência avaliaria 
os dados, “em princípio numa 
questãode semanas”, parade. 
cidir se as injeçõessão segurase 
suficientemente eficazes para 
i: sema 

na passada, Cuba começou à 
imunizar crianças com 2 anos 
com assuas vacinaseo regula 
dor chinês autorizou duas das 
suas marcas parautentesabai 

Portugal 10º país da 
UE com menos casos 
ES Portugal foi o décimo país 
da União Europeia (UE) com 
menos novos casos diários 
(90) de infeção por milhão de 
habitantes na última semana, 
segundo o site Our World in 
Data, da Universidade de 
Oxford. A média na UE de no- 
vos casos diários por milhão 
de habitantes estáem 108 ca 
mundial situa-se em 68. Com 
502 casos diários, a Eslovénia 
tem a maior média neste indi- 
cador, seguida da Lituânia 
(397), Estónia (330), Croácia 
(282) e Letónia (257). e 

Taxa de incidência e Rt baixaram 

Número mais baixo de 
infeções desde maio 

Portugal registou ontem 
mais sete mortes e 306 casos, 
onúmero mais baixo desde 24 
de maio, quando houve 241 
infeções. Há mais 16 doentes 
internados, num total de 471, 
das quais 82 em unidades 
de cuidados intensivos (-4). 
Ataxa de incidência nacional 
deinfeções voltoua descer 
nos últimos 14 dias, passando 
de 173,6 para 149,1 casos por 
100 mil habitantes. O índice 
detransmissibilidade (Rt) - 
número de casos secundários 
de infeção resultantes de uma 
pessoa portadora do vírus - 

go, febre ou cansaço. “Penso xodessaidade. e caiude 0,83 para 0,82. e 

COVID-19 SITUAÇÃO EM PORTUGAL 
ATOS CONFIRMADOS RECUPERADOS MORTOS EM VIGILÂNCIA 

33634 1062320 1010772 17914 |30069 
+3060 0 -8690 

Dos +*0,02% bre +0,03% 
“Teca as sr ee cs eg Cedar rc 0 o emo ET Foto ás td CR 
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y- 0-178 
Estoril Sporting 

Aointervalo:o-o 
Estádio António Coimbra da Mota 

20hao+1587 

ESTORIL 
So DaviFicuEIRA 7) 
à CARLOSSORA 
o PATRICK WIM 
do LUCASÁFRICO 
2 JoÃozNHo (cap) 
m CAMBOA 
 ROSIER 3044 
O ANDRÉ FRANCO: 
7 Chiquinho vo 
MP ARTHUR 7 
LEONARDO RUI 

7 RUIFONTE 
do BRUNO LOURENÇO 70 
Xavi o 
18 FRANCISCO GERALDES 77 (50 
8 ROMÁRIO BAR. 
Bruno Pinheiro 

Não uliados: 1 

77 o 2 
RENAIS CANTOS PATAS, FORASDEJOCO 

SPORTING 
ADÁN 
NETO 
CORTES (CAP) 
MATHEUS REIS 
PORRO. 
PALHINHA. 
MATHEUS NUNES. 
ROBENVINAGRE 52 
SARABIA 
NUNO SANTOS 84) 
PAULINHO. 
JOVANES? 
TIAGO TOMAS 
RICARDO ESGAIO 4º 

(O Rúben Amorim a 
Não utlizados: Jojo vi 

E | Es 
RENAS, CANTOS FATAS, FORASDE OCO 

POSSEDEBOLA 

q) 55% 

coro onpomo (7, e) 
PENÁLTS: Por (67, comes) 
curas 
paraPo Eloitea? 

OEORRENDA 

EXCELENTE ESTORIL DE BRUNO PINHEIRO NÃO TEVE HIPÓTESES 

ALMA DE CAMPEÃO 
EM VITÓRIA SUADA 

Osleões começaram com 
paciência mas, quando foi 
preciso, impuseram-se 
comautoridade total 

Foi um Sporting acossado, 
mas que soube interpretar na 
perfeição omomento, aqueleque 
saiudo Estoril com ostrês pontos 
de um jogo em que foi ampla 
mentesuperior. Tendoa perfeita 
consciência de que era funda 
mentalganhar ojogo, aequipade 
Rúben Amorimtevelucidezpara 
evitara ansiedade e revelaruma 
abordagempacienteaojogo, ain 
daqueotemposetenhaencarre 
gadode mostrar anecessidadede 
ajustar a atitude às circunstân 
cias. Os leões precisaram de re 
correr à alma de campeão para 
atingirem o objetivo. A equipa 
começou por ser prudente mas, 
quando percebeuqueestavape 
rante um jogo bloqueado, soube 
arregaçar as mangas, encher o 
peitoedeixar vincadaaqualida 
de de equipa superior. Perante 
um Estoril muito bemorganiza 
do, com automatismos oleados 
emtodasas fasesdo jogo, os ver 
desebrancosimpuseram-seem 
absoluto, ao ponto de não terem 
permitido, na etapa comple 
mentar, qualquer lancedeperigo 
aoantagonista 
Pressionado pelo passado re 

cente (dois empates na Liga e 
umaderrotaeuropeiatraumati 
zante), o Sporting começou por 
resistir à tentação da pressa em 
resolver o desafio. A equipa de 
Rúben Amorim revelou paciên 
cia no modo como geriu a posse 
debola, assumindocomo princi 
pio que pretendia fazer as coisas 
bem, mesmo que sem velocida 
de, acutilância e objetividade. 

e perfeição no modo como ocu 
pouoespaçoeatacouabolaeseu 
portador, sem cultivar o desejo 
de prolongar por muito tempoa 
iniciativado jogo. Oscanarinhos 
souberamsair desdetrásemata 
quesrápidos, promovendoações 
combinadas de progressão par 
ticipada e segura, o que serviu, 
fundamentalmente, para int 
midar o adversário. Os coman 

estorilistaparamostrar osdentes 
ao leão, mesmo quando não ti 
nhaabola 
Num embate amarrado por 

motivosestratégicos, maisjoga 
do no meio-campo, não deixou 
deser curioso queo golorondou 
asduasbalizas. Maisade Dani Fi 
gueira, algo que prosseguiu de 

MINUTO 67 
Grande passe de 
Sarabia paraas cos 
tas da defesaesto 
rilista. Paulinho 
desmarca 

alroado pela 
desastrada de 

ni Figueira. O pe- 
náltié indiscutível. 
Chamado a conver 
tê-lo, Porroatira 
[o 
direita do 
redes, sem qual 

poisdointervalo, quando Pauli 
nhodeuo motecomum espeta 
cularremateao poste (48). se 
gundo tempo, de resto, revelou 
um Sporting mais dominador e 
intenso, com uma atitude mais 
agressiva contundente. O palco 
dojogo transferiu-separaazona 
frontalâáreacanarinha, frutode 
umaação pressionante dos joga: 
doresleoninosemtodoo campo. 

Pretendeu, assim, dissuadir o dadosdeBruno Pinheirorouba- — HOMEM DO JOGO Ocerco aogolo foiaumentando, 
adversário de o agredir, mais ram ao campeão a ideia de que | comoumaboladeneveacrescer 
ainda do queatacarcomperigoa . estava sozinho em campo, des- PAULINHO foiojoga- | aos poucos. Quando deram por 
balizade Dani Figueira fazendo a imagem de que podia dormais perigoso,oge- ja eles, os estorilistas estavamen 

Mais eficaz na concretização . arriscarum pouco mais. Essefoi, radordemaislancesde à costados ao seu último reduto, 
dasintençõesfoio Estoril, quese — deresto, umadasforçasmotrizes apuroesobrequemfoicometi- condicionados pela autoridade 
fechoubem, revelouinteligência da primeira parte: a capacidade. do penáltiqueoriginouavitória. dequemlhefoisuperior.o 

GOLOS. O Sporting somar3 dispa- CENTROS. Alémdetermarcado, RECUPERAÇÕES. Palhinha foiojoga- 
roscerteirosem2021/22 Marcou Porrofoiquemmaiscruzou,a parde 1 dor que maisrecuperaçõesfez, supe 
emtodososjogos(8) que realizou NunoSantose Joãozinho randoas8deSoria 



E= E E = 
6:JORNADA MOREIRENSE EM E] 
wBy 1 
“o= 5-0 
FCPorto Moreirense 

Aointervalo:r-o 

FCPORTO 
DIOGO COSTA 3 
É jolomário É) 
O Msemea, 3 
É MaRCANO (cap) 3 
WENDEL Bts,3 
O unise so 3 
vma a 
Dotánors 3 
Quisphazos a 
FÁBIO VIEIRA a 

a 
3 

(O FRANCISCO CONCEIÇÃO: 
O corona: 
O caunicsr 
O EvANISONS) 
O Sérgio Conceição 
Não utlizados: (uia 

8 5 du 1 
REMATE CANTOS PATAS, FORADEJOCO 

MOREIRENSE 
PASINATO! 
PAUUNHO 55 
ARTURJORGE 
ROSIC(CAP) 
ABDUCONTÊ 
FABIO PACHECO 
FRANCO 75º 
IBRAMIMA 59 
WALTERSON 
PIRES 
YAN MATHEUS 55 
SORIMANE 55 
FIUPESOARES 55 
RÚBENRAMOS 75 
ANDRÉLUÍS 75 

“9 João Henriques. 
Não ublizados: Miguel Óleira 

coos: eps ouvia perder Sagig6) someo 
PENÁLTS: Tem (34 omerio) 

ATITUDE C( 
Dragãoatingiunível de 
Championsna segunda 
parteecelebrouamaior 
goleada datemporada 

As palavras dirigidas por 
Sérgio Conceição aos jogadores, 
antes e ao intervalo deste jogo 
comoMoreirense, tiveramneles 
o mesmo efeito positivo do hino 
da Ligados Campeões. A equipa 
do FC Porto revelou o compro- 
metimento eaatitude competi 
tivaexigidos pelo treinador, so 
bretudonosegundo tempo, ear 
rancou para asua maior goleada 
desta temporada. Foi uma mão 
cheia de golos, com bis dos ine 
vitáveis Mehdi Taremi e Luis 
Díaz, que ao fim do jogo era o li 
derdosartilheirosda Liga Bwin, 
eoutrode Pepê, queseestreoua 
marcar pelos dragões. Da ban 
deja de Fábio Vieira, uma das 
surpresas no onze portista, sa 
ram três entregas de luxo e, na 
defesa, viu-sesolidez suficiente 
para impór ao Moreirense o seu 
primeiro jogodaépocasem golos 
marcados, algo quenem Benfica, 
nem Sp. Braga, porexemplo, ti 
nham logrado conseguir. 
Curiosamente, a equipa de 

João Henriques até ameaçou na 
aurorado jogo manter essa ten 
dência de eficácia, quando fa 
cetamais masoquistado FC Por 
toveioaodecima. Ummauatra 
so de Marcano para Diogo Costa 
deixou Rafael Martins perto de 
lançaropâniconoDragão, maso 
lance acabou anulado. Logo de 
seguida, Fábio Pacheco tentou 
de longe, masa bolasaiu ao lado 
e, para a estatística, só ficou o 
primeiro remate do duelo. No 
enredo da partida, por outro 
lado, esse lanceteveo efeitodes 
pertar na equipa do FC Porto. 
Embora o Moreirense se tenha 
recusado avero jogoaosquadra 
dinhos, que é como quem diz 
preso no seu meio-campo de 
fensivo, acaboucomnaturalida 
de por entregar o domínio das 

o) /, IMBATÍv 

ocampeonato 

IL. O FC Portoestáhá 
E34jogos sem perderemcasa para 

operações aos portistasesaiu do 
Dragão coma defesa mais batida 
docampeonato. 
O FC Porto, por seu lado, ti 

nhao ataque mais concretizador 
da prova, ainda que, também 
aqui, com a 6º jornada a decor 
rer. Em casa, os azuis e brancos 
mostram-se inabaláveis, agora 
com três jogos, três vitórias, 10 
golosmarcadose nenhum sofri 
dos. Metade dos tentos aponta 
dos foram conseguidos nesta 
partida onde Sérgio Conceição 
surpreendeu ao lançar Wendell, 
Vitinha e Fábio Vieira no onze. 
Foram três estreias a titular na 
presente época, com destaque 

PERMEÂVEL O Moreirenseso- 
freuzs golosnas últimasseisdes- 
locaçõesao Dragão 

paraosdoismiúdos daescolado 
Olival, que muito contribuíram 
paraagoleada. À vitóriaportist 
contudo, começou a ser cons 
truídapor Taremi, que ganhouo 
penáltieconverteu-oemgolona 
partemaisapagadadosportistas, 
Na complementar, tudo fluiu 
com maior naturalidade, sob a 

HOMEM DO JOGO A 

FÁBIO VIEIRA foiuma 
dassurpresasnoonze 
doFC Portoefezum 
“hat-trick' de assistências além 
deoutrospormenores declasse. 

eFábio À 
i imeiroa 

es RE 
esperou pelotempoc 

a, 
quelheé 

golo não 
questão 

doresultado como fez 
ruir o equilíbrio emo- 
cional do Moreirense. 

condução de Fábio Vieira, nessa 
altura à jogar mais como um 10 
doque comosegundoavançado. 
Ojovemdeu dois golos, quaseti 
rados a papel químico, a Díaz e, 
depois, foiTaremia tirar provei 
todairreverênciade Vitinha, ao 
fazer 0 4-0 na recarga aum re 
mate do médio. O iraniano só 
não completou aí 0 hat-trick, 
porque, bemantes, oárbitro, que 
teve uma atuação competente, 
viu Diazem fora dejogoeo VAR 
confirmou. A fechar a contagem 
surgiu Pepê, também ele assisti 
dopor Fábio Vieira, num FC Por- 
toamostrarnopresentequetem 
umbom futuro. 

ESTREIA. Pepéassinouoseuprimeiro 
goloao serviço do FC Porto, aocabode 
seispartidas 
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“3178 3a hos 

BENFICA 
 viucHoDimos a 

LUCAS VeRssiMo say a 
O OraMENDI (CAP) a 

VERTONÇHEN 3 
DIOGO GONGAIVES ás 5 
WEIGL 3 
JOÃO mágio 3 
CRIMALDO E) 

a 
3 
a 
3 
2 
1 
1 
1 

D Ra Es 
 VAREMCHUK 6! 
DARWINSO! 
EVERTON SO 

O RODRIGO PINHO so 
O moaro sa! 
Ops 
OJorgeJesus 
ão utlizados: oh 

85 16 2 
RENMTES CANTOS. FATAS, FORASDEJOCO 

BOAVISTA 
% BRACAUI(CAP o Naa 
a POROZO 
28 ABASCAL 
 MaltiRO 
ae SERA PÉREZ E 
e MAOUTA 
& MAMACHESS 
& SAUER 
MUSA 
2 XENIGORRÉ + 
o FIPE FERREIRA: 
» NrEp A 
7 LUissantos 75 
 YUSUPHA 2 

3 
1 
3 
2 
É) 
3 
3 
2 
a 
3 
2 
2 
2 
2 

João Pedro Sousa 
ão ulizados 
Madureira, 

1 4 13 1 REMÁTES, CANTOS FAAS FORADEJOCO 

POSSEDEBOLA 
% Ç % UE 

e rp 
PENÁLTS: ada aegistar 

ARBITRAGEM 
Hugo Miguel 

Acustents. BRUNO JESUS NUNO PEREIRA 
bio MU SINA. 

eo sro: VASCO SANTOS 
eo aíbtro assente: JOÃO BESSA SUIVA 

TEMPO EXTRA 
25 

PARA O RETROVISOR 
Benficanão arrasou, mas 
dominouefezo suficiente 

paracontinuar100% 
vitoriosonaLiga Bwin 

Seja bem-vindo a um conto e já 
se sabe: quem conta um conto, 
acrescenta-lheum ponto. Neste 
caso, cada conto do Benfica 
acrescenta-lhe três pontos, ou 

ão fossem todos vitoriosos até 
aqui. O esquadrão de Jorge Jesus 
suplantou o Boavista com justi 
ça, cimentoualiderança da Liga 
Bwin e confirmou o melhor ar 
ranquena provadesde 1982/83, 
quando Eriksson chegoue mar 
cou um ponto de viragem. Os 
níveis de adrenalina pós 
Champions de que Jesus falou 
podem ter sido, de facto, mais 
baixos, mas revelaram-se os 
suficientes para não adorme 
cero líder, que acordou sempre 
queojogo lhe pediu 
OBenficacomeçou 'soltinho*, 

instalado na metade de campo 
axadrezadae procurando amo 
vimentação de Darwin da es 
querda para dentro, com Rafa a 
baixar para Yaremchuk subir no 
lado direito, confundindo as 
marcações. Ao receber um passe 
do ucraniano - solicitado à dis 
tância por Lucas Veríssimo - 
uruguaio quase faturou aos 8' e 
foinumajogadaquasedecalcada 
dessa que Darwin faturou mes 
mo, seisminutos depois. Simples. 
eeficaz 
O Boavista tinha dese mexer, 

maso cenário agravou-separao 
lado da turmanortenha, que aos 
' perdeu Hamache por lesão. À 

meiahora, o Boavista “entrou” 
nalmente no jogo, com umasa 
cudidela dada por Saver em for 
ma de remate violento, a forçar 
Viachodimosa defesa apertada. 
Tanto foi provade vida que, aos 
32, as panteras chegaram à 
igualdade pelo 'tal" Sauer, num 
golodeplaca. Foifogofátuo. 
O Benfica e Weigl, que com. 

prometera, não tardaram a 

tados, o Benficacontinuaater 
omelhorataquedo campeonato 

emendar eo alemão devolveu a 
vantagem decabeça, cortandoa 
reação contrária. O públicoem 
polgava-se, osgolosfaziam fais 
caco Benficafoiparaintervaloa 
justificar a vitória pelo domínio. 

Asnotíciasapóso descanso fo 
ram a saída de Diogo Gonçalves 
para a entrada de Lázaro... eos 
primeiros remates, que perten 
ceramao Boavista. Osaxadreza. 
dospressionavambemo Benfica 
na zona intermédia do terreno, 
atéqueos visitadosacordarame 
voltaram a gerar perigo, mas o 
jogo encostava às duas balizas e 
ganhava outros contornos. De 
pois de mais uma ameaça das 

À Comi6golosapon- GOLOS.OBenficatinhamarcado DO 
doisemcadaumdos quatrojogos 
caseirosdaépoca. Ontemfeztrês 

dt 

panteras (por Makouta), Darwin 
aproveitou a corrida de Rafa na 
direitaapós maisum lançamen 
toemprofundidadeeampliou -a 
troca de galhardetes foi favorá 
velao Benfica. 

Apesar de se alargarem, as 
águias continuaram a permitir 
queo Boavista invadisseoseuúl 

HOMEM DO JOGO 

Comdoisgolos, 
DARWIN leuasenten- 

çaao Boavistaefoiins- ES 
trumentalnotriunfo quecimen- 
toualiderança...eamotivação. 

EP minuro34 
Weigl'tira' Weigl 

s dá Nomelhoreno 
piornoespaçode 
À doisminutos,omé- 

dio alemão deixou- 
-seengolirnolance 

“do1-1, mas logode- 
poisfoiaosaresre- 
poravantagemen. 
carnada nomarca- 
dor umareação 1 
“quenãodeixoues- 
paçoparaoBoavis- | 
tareentrarasério 

timo terço, masa poucostoques 
osencarnadosnuncaperderama 
supremacia - Bracalievitou go 
los de Darwin (72) e Everton 
(79). 
O jogo parecia resolvido, mas 

Musa, num tiro seco, mostrou 
quenãoerabemassimeo desafio 
continuou na mesma toada até 
ao último suspiro: muita facili 
dade dasduasequipasemchegar 
ao último terço contrário, num 
“tucá, tu lá' constante, João Pe- 
droSousaaindaarriscou ao lan 
caroavançado Yusuphanolugar 
domédioSeba Pérez...emvão.O 
emblema da Luz continua num 
arranqueimparável. o 

RFoiaquartavezqueDarwin 
bisouao serviço do Benfica, depois 
deLech Poznan, EstorileSantaClara 



Piresde 
Andrade 
anunciou 
queseráfeito 
aditamento à 
convocatória 
das eleições de 
9deoutubro 

O voto físico vai voltar às 
eleições do Benfica, 18 anos de: 
poisdosufrágio de 2003, emque 
os sócios do clube da Luz elege 
ram Luís Filipe Vieira pela pri 
meira vez como presidente. O 
anúncio foi feito pelo líder da 
Mesada Assembleia Geral, Pires 
de Andrade, em comunicado, 
quase uma hora depois do final 
da agitada reunião magna 
extraordinária. 

“A Mesa da Assembleia Geral 
aditará nos termos estatutáriosa 
convocatóriadivulgada hoje [on 
tem] nos meios de comunicação 
social, designadamente, para 
promover o ato eleitoral através 
devoto físico emurnaem Portu 
galcontinental”, podeler-se. 
convocatóriadaseleiçõesmarca 
daspara9 deoutubro,nãoémen 
cionado qualquer sistema - ape 
nas é referido que os sócios resi 
dentes nos Açores, na Madeira e 
no estrangeiro podem votar no 
sitedoclube. 
O nosso jornal sabe que Pires 

de Andrade fez esta comunica 
jo depoisdo homólogo da Dire 

cão, RuiCosta, terdito que acei 

tava o voto físico nas eleições. 
Estamodalidadenão foicolocada 
à votação dos associados na as 
sembleia geral -oquegeroufor 
tecontestação -, porquenão fa 
ziapartedaordemdetrabalhos, 
apesar de, na origem da AG, tal 
tersido requisitado. 

Solução deconsenso 
Nacabeçado presidenteda MAG 
está já esquematizada a forma 
como será feita a contagem dos 
votos, mesmo que o processo 
ainda não esteja fechado. “A 
contagemseráfeitaporumaem 

presa de segurança, perante re 
presentantes do clube e das lis. 
tas. Quem mexe nos papéis é a 
empresa de segurança”, deixa 
claro. 

Piresde Andrade nãoestáincli 
nadoapromover o voto eletróni 
co em paralelo ao físico. Em seu 
entender, amelhorsoluçãoéadas 
eleiçõesde 2020, mascomacon 
tagemdoscomprovativosempa 
pellogoapósa votação. “Eumsis 
temaseguroe fiável”, argumenta, 
recordando osresultadosdacon 
tagem feita no finalde julho pas 
sado: diferença de 136 votantes, 
num universo de 38.102 sócios. 
“Nãohouvequeixasporhaverta 
ldesdiferentesdo votoeletrónico. 
Asdiferençasresultaramdo facto 
de alguns sócios terem levado o 
comprovativo”, acrescentou. 
O sistema de votação ficará 

acertado nos próximos dias. Isto 
porque MAG, Direção e “Servir o 
Benfica'reunir-se-Jonoinicioda 
semana para tentarem elaborar 
um regulamento eleitoral, com 
basenos doisprojetosexistentes: 
odoórgão liderado por RuiCostae 
o do movimento. Este encontro 
ficoucombinadono finaldasqua. 
secincohorasda AGextraordiná- 
ria. Por outro lado, até final do 
mês, a Ernst & Youngentregaráos 
resultadosdaauditoria àseleições 
de2020 solicitada peloclube. & 

Rui Costa falou aos sócios em 
trêsmomentos na última assem- 
bleiagerale, jádepoisdetersuge- 
rido à votação do regulamento 
eleitoralao presidenteda Mesada 
Assembleia Geral, deixou claro 
que, noquedepender desi, oem. 
Blema da Luz não terá margem 
para zonas cinzentas. “Nunca 
quisnemsereium principe her- 
deirodenada. Podemcolocarem 
causa muita coisa sobre mim, 
mas não o meu benfiquismo”, 

À NÃOQUER DÚVIDAS ELEITORAIS 

"União e transparência máxima” 
atirouocandidato, insistindona 
ideia: “Querendotodaatranspa- 
rência possível, há muita coisa 
quetemosde mudar. Depoisdas 
eleiçõesnão quero maiscontes- 
tação. A partir de dia 9 de outu. 
bro, temdehaveruniãoetrans 
parênciamáxima.” O presidente 
demissionário pediu “queo voto 
sejafisicoe queno finalninguém 
tenhadúvidas” 
Umdossóciospresentesques. 

tionou se Rui Costa teria os 25 

anos ininterruptos como sócio 
efetivoobrigatórios parasecan 
didatareoaindalíder respondeu. 
“Depoisde passara profissional, 
o jogador ésócioefetivoenão 
só-cio-atleta. Tenho 3lanosde 
só-cioefetivo [desde 1990] 
Entre-tanto, sabe-sequeadito 
sócio fez seguir um pedido de 
esclarecimento parao Conse- 
lho Fiscal, no sentido de contr 
mar a veracidade da 
explicação deRuiCosta. o 



DOUGLAS TANQUE FOIALVO 

SP, BRAGA QUEBRA 
SECA DE TRIUNFOS 
GOLOS O Iuri Medeiros 
e Ricardo Horta 
resolvem nos minutos 
finais da partida 

Jogador brasileiro foialvo 
de insultos racistas 

CLUBES 
CONTRA 
RACISMO 

OP. Ferreira reagiu ontem 

de que 
po seu avançado Dou 
nque, no decorrer do 

jogocomo Vizela (domingo) 
referente à 6º jornada da Liga 
(1-1). “Racismo não tem lu 
garno futebol. O FCP, Fer 
reira condena veemente 
mente o comportamento 
ocorrido no io do FC 

Vizela contra o nosso atleta 
Douglas Tanque. 
Segundo fontedoP. Ferrei 

ra umadepto chamou “ma 
caco” a Tanque quando este 
iaentrar em jogo. O jogador 
indicou depois àGNR o autor 

Esfsanaeetes 
Mario González conduz mais uma jogada de ataque do Sp. Braga, no Jogo de ontem à noite 

Agra (10). Osarsenalistassófi- lançou André Horta e Galeno 
Sp. Bragaquebrouontem  zeramos primeiros rematesen- mas a sua equipa continuou a 
umciclodetrésjogossem — quadrados com a balizano pe- — revelar muitas dificuldades até 
ganhar - contabilizando. ríodo de compensação da pri- àentrada paraos1O minutos fi 

tambéma partida da Liga Euro. 7 nais, quando Iuri Medeiros 
pa - ao vencer em casa o Ton ROS ENTROU também lançado no segundo 
dela por 3-1, Comoseprevia, a EDEUPODERDEFOGO tempo - desbloqueouo proble is Brenges oi | 

dosinsultos, que foi identifi Jogo Pro Braga MAS equipaminhotaassumiudesde Aos ARSENALISTAS ma e, pouco depois, Ricardo 
cado e retirado dabancada. VAR Ari obre Leia cedo uma maior propensão Hortaampliou para2-0. O final 
O Vizela demarcou-se do oesciumA ofensiva, masatéfoio Tondela. meira parte, com Ricardo Hor- — ainda deixou algumas incerte 

incidente e fez igualmente + 2 AMARELOS Sobrados Agra 17, JxoPeio | primeira equipaa criar perigo, taadestacar-se. zas - Dadashov reduziu para o 
saber que condena “qualquer Neto Borges 44. fan CdoS6. dera, * num lance protagonizado por — Aointervalo, CarlosCarvalhal Tondela - mas Iuri Medeiros bi 
tipodereação racista”. e Daniel dos Anjos e Salvador — procedeu à duas alterações - — soueacaboucomojogo. e 

FRASE LIGA ESP) u NADA EI EM BARCEL! sp OSCOvO cici AGENDA 

VITÓRIA PERDE DIJKBICAMPEÃ = 
APESAR O Spartak, de Rui Vitó- | Aholandesa Ellen van JE 

DAIDADE, ria perdeu (0-)nodér- | Dijkvenceuocontrar- - FUTEBOL 
CRISTIANO bideMoscovocomo | relógioindividualdos  Sp.CovilhãV. Guimarães 

CSKA atrasou-seain- | Mundiaisdecicismo,  Taçada Liga Fase de grupos. 
RONALDO damaisnatabela Está | em Bruges na Bélgica, - Estádio José Santos Pinto, 

ESTÁMELHOR agorano9ºlugar,alO | conquistandootítulo | Covilhã 20h15. 
DOQUE pontos dolíderZenit | pelasegunda vez. 

NUNCA” E AMANHÃ 
LIGA TAL ug FUTEBOL 

PAR NÁPOLESLIDERA INCUMPRIMENTOS Rio Ave-SantaClara 
tro ONápoles deMário | Boavista Académica — Taçada Liga Fasede Grupos. 
MANCHESTER Rui goleouontema | foramnotificadospela - Estádiodo Rio Ave FC. Vila 
TED Max, na balizae Domingos Duarte (autordeum  - Udinese por4Oelide- Ligapara numprazo — doConde.19h00. 

goloaos2) brilharamontemanoitenoempate  raaligaitalimacomil | delSdias, demonstra- 
(1) do Granadaem Camp Nou, frenteao Barcelo- . pontos. Ointernacional | remo cumprimento 
na, na Ligaespanhola A equipa dacasasóchegou . português assistiu salarial relativo ao pe- 
àigualdade aos 90' por Ronald Araújo. Lozano parao 4-0. riodo demaio a agosto. 
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LIGAPORTUGAL NEXT) 

25GOLOS MÉDIA:2,8 9JOGOS 4VITÓRIASEMCASA TVITÓRIAFORA 49AMARELOS TVERMELHO 3 PENÁLTIS 

1 RAFA SOARES 
> | Vu ieono errar 

2 naco EM 

COMCLASSE. O V. Guimarães estevea vencer por 2-0 em Aroucae deixou-se empatar perto do final, masojogo também ficou 
“marcado por um momento de inspiração de Tiago Silva. Rafa Soares fez o passe desde o lado esquerdo e o extremo recebeu com 
o pédireito, o mesmo com que disparou sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Fernando Castro, semtirarosolhosda bola. 

ÁGUIAS CA AN FOSSO 
O Benficarespondeu damelhor forma às vitórias de FC Portoe Sporting 
ebeneficiou da derrota do Estoril para aumentar distâncias parao2.º lugar 

RESULTADOS 

Aponta (10) lucas Fernandes (447; Rui Costa 
zon E 

Famalicão “o Matimo 
Belénenses SAD “1% Cá Vicent E 

ga Fr (83! ph); Abujana (90/42) 
Nova V. Guimarães Peg 

Oy Dabbagh (15) e Pé (90/44) Ricardo 
Quaresma (7) e Tago Sha (72) iso 

Vinha 7 Paços de fem 
Schetine (44; Denon (507) 

FPoto “O Moreno 
Taremi(34, pen. 71 is Diaz (52'€ 65) 
ePepê (8) 

Estr 5% Sporting 
Pedro oro (67, pen] 

Benfica 1% Baita 
Darvin (467) e ii 34); Sauer (32) 

Sp.Braga ** Tondela 
Ju Meders (8 e 50) e ficardo Mota (847 = me no Eos atináas pis alisa de RECO 
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í PUT NUE MIR VE BE EV ê 
Ort ai eo E ENC, SEO * 
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Or rormose jo é é ENE NONE DES RA m 
Oraivae 862 ECO E E] e 
O tosa ac vi 72% E õ = 
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De vcumaadis 7 1 a E í EM & 
Sriaião e E ITS E Ea E 2 6 : m 
O via CCR ME EM DEE = a 
Eri EE a ae EE a 
De suma Ca E Ia aU O a TA 9875 ê z 
O morais 35 0 50 ERR ENC E ” 
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O memso 3 6 0 3/3 520/27734 101208 321 e 
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EEE Becoros IMéniAZS) sajocos "20 VITÓRIASEMICASA! 16 VITÓRIAS FORA 335 AMARELOS: taVERMELHOS zopexáims 

TA DEOURO eoos 
Lais Dia fio) 5 
Darwin Núriez (Bica) é ran Navar- 

ro (ci Vicente) 4 
O IuriMedeiros Ricardo Horta! bra 
qa) Toni Martinez e Mei Taremi Por 
dê Ande Pi tr Pote Egon 
Sauer (asia 

riscimoe Rafa ec) Simon Banca (5 
males), Cartos Junior Rui Costafssta 
Cia) Beto (Pormonersa) Guilherme 
Schveitine : Marcos Paulo (Vea Chiqui- 
nho: André Franco (ur) Samuel Lino 
(ciVeeri), Daniel dos Any o João Pedro 
[Tondeia), Rafael Martins (Morererse, Pa 
inha (poring) e Alipowr Martimo) 2 

JOGADORES DE CAMPO PONTOS 
La Dib) é Banha ã Spong) a 
Sauer cada é Jodinho (oi) 20 
Oui ca Es) Marcos Pal a ae Runes o le o) Su Vi, ode a 
Andi Horta os, And né eo ta, Nu Sam 2 e et Edo Biro dado Mino VP a cas Veio o Tomás bode Fere, Diogo Figueiras ana, Za 

radio RES Sas (Comi 
Lucas Cunha (Vea), Wiliyam (otimo 

AI Murat Bra) e Coats (po 
E 

GUARDA-REDES PONTOS 
O: Adin Gorro) a 

Samuel jxtenóneni) é Diogo Costa. 
(Cort) 9 
O Lua Felipe fis so) Cracat 

ASSISTÊNCIAS 
Edbio Vieira 1 Po Bruno Tso) e Pedrinho (ca Vicente 
Piz erica) Grimaldo ici) Wiclgl 

Benfal, Otávio Pot, Ricardo Esgalo 
Eponina), Jodazinho (stc, Ken Gorré 
(Boavsta), Antunes (? ferea) Rafa Soares. 
v-cuimaçes) Vitor Costa Iartmo), Sam 
Nasa Diogo! famacão) e Jhon 
Murilo (onde) a 

TREINADORES PONTOS 
Rúben Amom fot E 
Jorge Jesus cia) 
Sérgio Conceição | tc) 
Bruno Pinheiro oi) 
João Pedro Sousa iu 
Álvaro Pacheco (a) 

GE Carlos Carvalhal 5 bags) 
Ricardo Soares (ii Vcate) 
Pepa Guina) 
Armando Evangelista ova) 
Paulo Sérgio Posrenens) 
Jorge Simão | Fere) 
Julio Velárquez astro) 
João Henriques borsensj 
ivo Vieira Fanaicão) 

GRGSSSSSs ESSES 

APITODEOURO | PE JOG. 
O: iônico Nobeeiisii) io é 

João Gonçalves Foro) 9 2 
O JcãoPinheiro (agi) 12 3 4 

Tiago Martins lisboa) ia "3 

meo 
as 



inENGE 
RIOAvE 
deNricAd 

Os penar 
O casaria 
O mama 

aves, 
Eos SP. coviina, 
or icromios 
O texões 

NacionaLcasa pa 
ouves scroRTOs RERSLs 

sato 
GADO Boka rvO Po 

3 is ameno 
5 ME 
às JúmoR 
3 MARCOS VALENTE 
3 ERCVEGA(O 
3 HUBENELO 
3 DO 
2 B MARTINS [17 
2 mount 
3 tan es 

FÁBIO VIANNA 2 
RICARDO DIAS 2” 

CHRISTI 2 
TORO (53) 3 

TRAQUINA () 2 
COSTNHA (7) 2 
JOÃO CAROS 2 

ROO SECOTET] 
REXO 5) à 
DAM (77) à 

2 BELMEIR (45) 
à u.8uDé 7 
à G PEREIRA 

o BETO =] 
O lsitoiçes 27 Flipe Gouvea 9] 
Estádio Cidade de Coimbra 
ÁRBITRO: João Casegas (v-| 

AUXUARES: Hugo Santos « Fábio Silva 
AO INTERVALO: 1 

ri Mike 0 

(82, Relo 
O Ricardo Dia (o 

A história do futebol está 
cheia de momentos em que os 
pormenoresse tornam maisdo 
meros aspetos circunstanciais. 
Ojogodeontem, queafundoua 
Académica na tabela, émaisum 
desses momentos. Mike, um 
dos jogadores chave da Briosa 
nos últimos anos, regressou a 
Coimbra como “adversário, 

ACADÉMICA CAIPARA ÚLTIMO guy 

ATRAICAO DE MIKE 

DECISIVO. Lateral esteve endiabrado no regresso a Coimbra 

marcou, assistiue foia figurade 
um jogo que pode valer maisdo 
queostrês pontosemdisputa. 
A Académica, diga-se, atéco 

meçoubem. Marcounal parte, 
graças a um cabeceamento de 
Toro (20'), mas viu Vilafran 
quense empatar naquele que 
seriaoprimeiro 'golpe'deMike. 
Até ao intervalo, a Briosa criou 
várias oportunidades e só se 
pode queixar de si mesma por 
permitir que o Vilafranquense 
chegasse 'vivo'aointervalo. 
Tudo mudou depois do des 

canso. A impaciência tomou 
contadaequipadacasa, queem 
dez minutos viuo cenário ficar 
negro. Aos64, Ricardo Diasfoi 
expulso e depois (74º) Nené, 
servido por Mike — segundo 

“O MAIOR CULPADO É O LÍDER. 
ESTOU DE CONSCIÊNCIA SUPER 
TRANQUILA, A REVOLTA 
DOS ADEPTOS É NORMAL” 
RUI BORGES, 
treinador da Académica 

“ESTÁVAMOS PREPARADOS. 
NÃO É FÁCIL JOGAR ESTANDO 
EMUÚLTIMO LUGAR E ESPERO 
QUE ESTA VITÓRIA MUDE ISSO” 

FILIPEGOUVEIA. 
treinador do Vilafraquense. 

“golpe' datarde-, fezo1-2. Na 
reta final, Filipe Melo foiexpul 
so e das bancadas choveram 
críticasâestrutura, que onde: 
raasaídado técnico que somou 
doispontosem 8 possíveis. o 

EFICÁCIA VISITANTE 

Recital viseense 
arrasa Leixões 

O Leixões tinha tudo para 
capitalizaro fator casa, masfoi 
atropelado por um Ac, Viseu 
extremamente eficaz e prag- 
mático. A partida até come 
çou equilibrada e, mesmo 
com um golo da equipa de Zé 
Gomes no final do primeiro 
tempo, os bebés do mar não 
baixaram os braços e marca 
ram. No entanto, as falhas de 
concretização e uma noite 
inspirada dos viseensesatira 
ram o encontro em Matosi 
nhos paraumtriunfo categó 
rico, Nussbaumer — bisou, 
Ayongo concretizou um pe: 
náltic até Famana Quizera se 
estreouamarcar. o JA. 

RAS 
3 DOME 
“3 TGO MESQUITA 
& P.MONTERO 
3 NUNO TOMAS, 
ENE 
& RENTERIA 
3 PANA (81) 
& VIOR BRUNO (87) 

ER AMOR 607 À 
cusTavO uçãa 

10 BOICADOà sta 
eisoaoRE a 

o. tenho (60) à MOR (G 74) 2 SANA [74] 27 “a A. VASCO (87) 
SAPARA [60] 4 AYONGO (87) 
WENDEL SINA 5 NISSBAUNER 3] TETE é ET 

OWRISTOPHE [6072 1 A.CIARO (87) 
BAMBA [601 2 CARVALHAS (87) 
AUSNHO [742 4 F-FERRERA (7) 

UAM (74) A À IGOR (69) 
O Josélia 2-8 José Comei O) 

Estádio do Mar, Matosinhos 

AO INTERVALO: 021 
CADORES: 01 Nussbaumer 

1,11 Ben Traoré ( 
yongo (54, per | 1-3 Nussbaumer 
1767 a Eamana Quizera 7: 

DISCIPLINA: É) Sapara (47), Ldo Holgado 
(65 e Ben Traoê (71) 

OBJETIVO COMUM 

Aprocura de dar 
um salto na tabela 

O Varzim recebe hoje o Es 
trela da Amadora com a clara 
missãodeir à procuradosobjeti. 
vosdatemporada. O técnico po- 
veiroesperaum jogo equilibrado 
mas promete pragmatismo. 
“Vamos jogar na máxima força 
com os jogadores disponíveis 
para mostrar o que é ser Var- 
zim”, afirmou António Barbosa. 
Do outro lado, Ricardo Chéu 

vai cumprir o segundo jogo no 
comando do Estrela da Amado - 
ra, equipa que ganhou pela últi- 
ma vez há um mês - em casa, 
frenteao Farense (3-1). Oempa- 
te(2-2) coma Académica, naes- 
treia, já faz partedo passado mas 

o técnico deixou elogios à exibi- 
ção. “Fiqueimuitocontentecom 
aatitude dos jogadores, que fo- 
ram competitivos e tiveram 
qualidade”, afirmou. o 

NACIONAL 

Costinha acerta hoje a rescisão 
Costinha vaideixar 
o comando do Nacio- 
nal. O treinador, de 46 
anos, ainda orientou o 
treino de ontem na 
Choupana, na ressaca 
da derrota (1-2) nare 
ceção ao Casa Pia, mas, 

BE pesado na decisão de Rui 
Alves, queterádeencon- 
trar um substituto nas 
próximas horas. O novo 
treinador, queaté poderá 
ser apresentado já hoje, 
faráa estreia no próximo 
sábado, frente ao Vi 

após uma reunião com nhais, na 2º eliminatória 
Rui Alves, chegou a daTaçade Portugal. 
acordo para a saída. Recorde-se que Costi 
Costinha ainda estará nhafoiosegundo técnico 
hojeno complexo des do Nacional em 2021/22, 
portivo para se despedir do  equipano12"lugardaLigaSab- — depois de Sérgio Vieira. Noen- 
planteleparaacertarcomolíder seg, com sete pontos, acabou tanto, este último saiu poucas 
da SAD os termos do acordo porseragotadeágua. Ascríticas semanas após ter sido apresen-- 
paraarescisãodocontrato. dequeCostinhafoialvoporpar- tado, devido a problemas pes- 

O resultado do último fim- 
-de-semana, que deixou a 

te de muitos adeptos nos últi- 
mos jogos também podem ter 

soais, e não orientou a equipa 
emqualquerjogo. o 



| 

GOLFE 
Ricardo Santosé10.º 
noDutchOpen 
Ricardo Santos é 10.º classificado no 
Dutch Open, com 206 pancadas, 30 
fim da terceira volta, já Ricardo 
Melo Gouveia encontra-se em 65.º, 
com 215. O sueco Kristoffer Broberg 

CICLISMO 

Movistar cessa contrato 
com Miguel Angel López 
Como já eraesperado, a Movistar res- 
cindiu contrato com Miguel Ángel López 
Oabandono da Voltaa Espanha à 202 eta- 
pafoiarazão que levou a equipaespanho- 
laadespedir o colombianodez7 anos. 

TÉNISDEMESA 

Freitase Fu Yu; 
“meias'no Top16 Europeu 
Marcos Freitase Fu Yu estãonas 
'meias' do Top16 Europeu, naGrécia Ele 
bateuo dinamarquês Jonathan Groth(42) 
eofrancês Simon Gauzy (43) elaa luxem- 
burguesa NiXia Lian (42) a húngara Do- 

MODALIDADES lidera com 193 shots. raMadarasz (4-0). Jieni Shao foieliminada. 

E Ret 
CANOAGEM 

FERNANDO PIMENTA 

VALEU A PENA O 

Fernando Pimenta é 
campeão do Mundo de K1 
1000 pela 2.º vez e agora 
apóso bronze olímpico 

"Sem dúvida que 
sabe muito bem”. O 
Fernando Pimenta, apóssagrar 
secampeão mundialdeKI1000 

pelasegunda vez - aprimeira foi 
em 2018, em Montemor-o-Ve 
lho, faztodoosentido. 
Em Copenhaga, na Dinamar. 

ca, o limiano, não só conseguiu 
finalmente bater o húngaro Ba 
lint Kopasz, o campeãoem título 
é ouro em Tóquio'2020, como 
ultrapassou o desgaste físico e 
mentalqueseapoderoudesi, de 
poisderegressar de Tóquiocoma 
medalhadebronze, 
“Chegámosa ponderar não vir 

aocampeonato do Mundo. Esta. 
va muito cansado física e psico 
logicamente. Estava mesmo no 

limite, masolhavaparaalinhade 
metacomo objetivo deum dia a 
minha famíliae filhadizeremque 
valeu a pena aqueles momentos 
desacrifício longedeles, abdicar 
de tudo e de todos e trabalhar 
como meu treinador, que sem - 
preacreditou que este título era 
possível”, disseà Lusa, assumin 

doaindaque “estaúltima fasede 
treino após os Jogos Olímpicos 
foimuitocomplicada”. 
Pimenta, que passou direto à 

final, após vencer asuaelimina 
tória, partiuna pistaquatro, com 
Kopasz na quinta. E desde o int 
cioqueo português estevesem 
pre à frente do húngaro, para 
completar a prova em 3.25,82 
minutos, e deixando o campeão 
olímpicoa 67 centésimos. O pó. 
diocompletou-se como bielor- 
russo Aleh Yurenia, masjámuito 
afastado, a 4,65 segundos. 

Podechegarà108*medalha 
Ocanoista do Benfica pode ain - 
dahojechegaràsua 108'meda- 

Rui Costa, Marcelo 
eaté RuiRio... 

RuiCostae Marcelo Rebelode 
Sousa felicitaram Pimenta “A 
tuaexcelênciaenchedeorgulho 
todososbenfiquistaseéumains- 
piração paratodosnós”,disseo 
presidentedo Benfica JáoChefe 
deEstadoconsiderouaconquista 
“extraordináriade umatletaex- 
traordinário”,quetemrepresen- 
tado Portugal ao maisaltoníver. 
Mastambém RuiRio, presidente 
doPSD,deuos parabénsaoca- 
noista à margem deumaação de 
campanhaemPontedeLima. 

COLECIONADOR 
DE PÓDIOS 

& Brome - K1L000 2021 
Prata > K21000 = 20 

= Ouro - 411000 2021 
o Bome - 11000 “o 2019 
É Some + 115000 “= 2019 
= Ouro» m1000 2018 
= Ouro» K5000 “= 2018 
= Ouro» m5000 “> 207 

Prata K11000 20 
Prata > K41000 “> 204 
Prata 42500 2010 

& Brome  KiL000 “0 2019 
É Beme | K15000 2019 
= Bome - 11000 — 205 

Prata kL000 “> 201 
= Brome * 15000 1 20 
= Ouro» m1000 2018 
= Ouro - m11000 20 
= Ouro» M1000 2016 
= Ouro - K15000 0 20% 
= Ouro - K41000 “5 20h 

Prata 115000 = 2018 
Prata k15000 “> 207 
Prata» K41000 “> 208 
Prata» 115000 “= 208 

= Brome + 11500 2018 
 Brme - 115000 0 2014 

Bronte - K41000 > 204 
Bronze - 411000 201 

Prata» KILO0O 2 2018 
Prata» m5000 “> 2018 
Prata» KL000 “5 2015 
Prata — M5000 205 
ET 33| 

lha internacional, 13º em Mun- 
diais, na prova de K1 5000, que 
também venceuem Portugalhá 
trésanos. o 

“Fechar com 
chave de ouro 
A medalha conquistada , 
refere Fernando Pimenta, 
“sem dúvida, que estaria no 
pódio de importância das que 
j istei. Os dois em 
Portugal, sem dúvida, que 
são dos momentos mais altos 
daminha carreira este é fe 
char com chave de ouro um 
cicloolímpicolongoe bastan 
teexigente”, frisouolimiano. 
Equal foi atática para bater 

BalintKopasz? “Tenteipórem 
prova o que o meu treinador 
frio Lucas]dise. Tenteige 
rirbem, ir ganhando a frente, 
Sabiaqueseforçasseum pouco 
mais, ele ia acabar por ceder. 
Estamos num nível muito 
idêntico. NosJogosOlímpico 
elevenceuebem, ehojeeug; 
nhei com alguma margem. 
canoageméassim”. o 

PORTELAFOIS.: 

Mais quatro 
finais hoje 

Além de Pimenta no KI 
5000, há outros portugueses 
em finaisnoúltimodia. Tere- 
sa Portela, que foi 5! no KI 
200 metros, disputa a re. 
gata das medalhas agora no 
K1500. Já Kevin Santos está 
na final de K1 200 metros, tal 
como João Ribeiro, em KI 
500, distâncianaqualé oatual 
vice-campeão da Europa. 

Por fim, no K2 mix 200, 
Francisca Laia e Messias Bap-- 
tista apuraram-se direta- 
menteparafinal. o 



O sor Secretário-Geral Opesce Ministra do Turis- 
ANTÓNIO da ONU apelou REVES mo folcriticada 
GUTERRES aosElAcáChina MAROTO por dizer que vul- 
nçêsuis porarepararema  MNSIRESPANOLA | cão das Canárias 

suarelação “dis- éum “espetáculo 
funcional” e evi- maravilhoso" e 
taremumanova pode servir para 
GuerraFria. atrair turistas. 

LAPALMA, CANÁRIAS ELEIÇÕES PARA ADUMA 

Parade de lava, que chegou a atingir os seis metros de altura, devorou tudo à sus passagem, incluindo habitações, árvores e cultivos. 

Lava já destruiu uma 
centena de casas 
EMERGÊNCIA O Erupção do vulcão Cumbre Vi ja levou à retirada de 5500 pessoas. Não há vítimas 
IMPARÁVEL O Lava avança a uma velocidade de 300 metros por hora e já chegou ao oceano 

torrentede lavaexpelida 
À pelo vulcão Cumbre Vie 

ja, nailhaespanholadeLa 
Palma, nas Canárias, que en 
trou em erupção na tarde de 
domingo, já destruiu mais de 
uma centenadecasaseforçouà 
retirada de mais de 5500 pes 
soas. Os peri 

estruturase cultivos”, referiuo 
presidenteda câmara de ElPa 
so, uma das localidades mais 
atingidas. 
Cerca de 5500 pessoas foram 

retiradas pelas autoridades, 
incluindo meio milhar de tu 
ristas, que foram realojados 
em hotéis noutros pontos da 

ilha. O aero 
tosdizemque AUTORIDADES DECLARAM porto conti 
aerupção po ZONADE EXCLUSÃO nuaaberto, já 
derá prolon- PEDOISQUILÓMETROS  queasusência 
gar-seporse 
manasou meses, masasituação 
parece controladae não háris 
codemaior paraa população. 
Comumaalturaque nalgumas 

zonas chegou a atingir os seis 
metros, aparededelavaavan 
çou ontem encosta abaixo, le 
vando tudo à sua frente. “De 
vorouliteralmente habitações, 

de vento aju 
douaconter a nuvem de fumoe 
cinzasexpelida pelo vulcão. 
Depois de inicialmente ter 

atingido os 700 metros por 
hora, a velocidade de desloca 
ção da lava caiu ontem para 
cerca de 300 metros/hora, 
mas não perdeu o poder des 
trutivo. Imagens aéreas mos 

PORMENORES 

Portugueses na região 
Háoito portugues 
dos on% 

tária de Estado das Comunid 
des, Berta Nunes. Nenhum pe- 
divajude 

é cente ocorreu em 1971 e durou 
£ 24 dias. Amais longa durou 84 
É dias e foiregistadaem 1586 õ. 

tram a massa incandescente a 
engolirinexoravelmente casas 
eárvores a caminho do ocea 
no, onde chegou ao princípio 
da noite de ontem. As autori 
dades declararam umazona de 
exclusão de dois quilómetros 
no mar e em terra devido ao 
risco de explosão e libertação 
de gasestóxicos. 

“Ontem ainda tinhamos dú 
vidas, mas hoje às primeiras 
horas amanhã confirmaram 
nos que a lava levou a minha 

casa. Isto éuma desgraça”, la 
mentou Alberto, um dos mo 
radoresque perderam tudo, ao 
jornal “El País”. Já Gerhard 
Beck e a esposa ainda manti 
nham uma réstia de esperança 

ão sabemos ainda o que 
aconteceu à nossa casa, mas 
tememosopior.” e 

Putin 
agradece 
confiança 
[O presidente russo Vladi 
mir Putinagradeceuontema 
confiançados eleitores rus 
sos após o partido que o 
apoia, Rússia Unida, ter con 
quistado mais de dois terços 
dos lugares no novo Parla 
mento. Com 98% dos votos 
escrutinados, o Rússia Unida 
liderava a contagem com 
quase 50% dos votos (menos 
4% que em 2016), seguido 
pelo Partido Comunista com 
cerca de 20%. A oposição, 
impedida de concorrer, de 
nunciou uma fraude eleitoral 
massiva, incluindo através 
do novosistemade voto ele 
trónico. e 

Partido de Putin repete maioria 

CRISE DIPLOMÁTICA 

França 
cancela 
reunião 
BAministra francesa da De 
fesa, Florence Parly, cance 
lou um encontro com o seu 
homólogo britânico devido à 
crisediplomática aberta pela 
criação da nova aliança es 
tratégicaentreos EUA, Rei 
noe Austrália (AUKUS), que 
levou este último país a can 
celarum contrato milionário 
para a compra de submari 
nos à França. O Palácio do 
Eliseu adiantou, entretanto, 
que o cancelamento não foi 
mencionado durante o en 
contro entre Macron eo PM 
australiano Scott Morrison 

emjunho. e 



INGREDIENTES: 

500g massa esparguete integral 
3chalotas 
4 dentes de alho 
3c. de sopa azeite 
1c. de chá sal 
qb pimenta 

orégãos secos moídos 
5009 (2 unid.) polpa de tomate 
300g miolo de camarão grande pré- 
«cozido e congelado 
1 molho de coentros frescos 

INGREDIENTES: 

4009 peito de rango em tiras. 
1c. do chá alho em pó 
1c. de café noz-moscada 
1c. do sopa caril em pó 
tc. de chá sal 
qb pimenta de moinho 
fc. de sopa vinagre de sidra 
1309 (1 unid alho-rancês 
2230g abóbora limpa 
4009 (2 unid.) courgetto 
2c. do sopa azoito 
4009 (1 frasco) grão-de-bico cozido 

INGREDIENTES: 

1009 açúcar amarelo 
+4. de sopa açúcar branco (509) 
1009 manteiga 
tovol 
2009 manteiga de amendoim 
2009 farinha 
1.c. de chá bicarbonato de sódio 
1c. de café sal 

& GRILL HOUSE 

Procura uma refeição diferente? 
Quer sabocear a nossa gastronomia? 
Gosta de comer e de beber bem? 
Encontre os melhores vinhos e a melhor 
cozinha Portuguesa! Temos tambég so 
seu dispor serviço de Te ut. v 
Tel: 4166574343 á ni 
605 Rogers Rá. Toronto À Es 

Bem apropriado para o dia-a-dia, o frango com legumes e grão 
é uma receita nutritiva, baixa em calorias, e muito fácil de pre- 
parar. Vamos experimentar? 

PREPARAÇÃO: 

Passo 1 - Numa panela grande com 
água, cozinhe a massa de acordo com 
as instruções que estão na embala- 
gem, 

Passo 2 - Enquanto a massa coze, 
descasque e pique as chalotas e os 
dentes de alho. Leveos a dourar, 
numa frigideira com um fo de azeite 
Tempere com sal, pimenta e orégãos. 

Passo 3 - Junte a polpa de tomate e 

qb tomilho fresco 
2c. de sopa sementes de abóbora 

PREPARAÇÃO: 

Passo 1 - Tempere as tras de frango 
com o alho em pó, a noz-moscada, o 
caril, o sal e uma pitada de pimenta 
moida na altura. Junte o vinagre de 
sidra e misture tudo muito bem, 

Passo 2 - Corte o alho-francés em ro- 
delas finas, a abóbora em fatias e a 

PREPARAÇÃO: 

Passo 1 - Pré-aqueça o forno a 180 
“e 

Passo 2 - Forre um tabuleiro de forno 
com papel vegetal. 

Passo 3 - Numa taça, misture 0 açú- 
car amarelo, os 50g de açúcar branco 
e a manteiga amolecida até obter um 

deixe apurar em lume brando. 
Passo 4 - Adicione os camarões e dei- 
xe ferver por mais uns minutos. 

Passo 5 - Enquanto isso, escorra a 
massa, que deve estar al dente (cozi- 
da, mas firme ao trinca 

Passo 6 - Por fim, coloque a massa 
numa taça e deite por cima o molho de 
camarão. Envolva bem. 

Passo 7 - Polvilhe com coentros fres- 
cos picados & 

courgette em rodelas. 

Passo 3 - Aqueça muito bem metade 
do azeite numa frigideira larga antia- 
derente, junte o frango e aloure sobre 
lume forte, mexendo frequentemente. 
Retire o frango e reserve. 

Passo 4 - Deite o restante azeite na 
fgideira, junte os legumes e saleie 
cerca de 5 minutos, mexendo sempre. 

Passo 5 - Entretanto passe o grão por 
água corrente e escorra bem. Junte- 

creme. 

Passo 4 - Adicione à mistura o ovo & 
a manteiga de amendoim, e bata até 
obter uma consistência cremosa. 

Passo 5 - Junte a farinha, o bicarbo- 
nato de sódio, o sal e envolva delica- 
damente com uma espátula até con- 
seguir uma massa homogénea. 

Passo 6 - Deite as quatro colheres de 

-o aos legumes e adicione também o 
frango. Sapique com algumas folhas 
de tomilho fresco, reduza o lume e co- 
zinhe por mais 8 a 10 minutos, mexen- 

sopa de açúcar num prato fundo. 

Passo 7 - Forme 20 bolas com a mas- 
sa e passe-as pelo açúcar, dispondo- 
-as de seguida no tabuleiro. 

Passo8 
Com a ajuda de um garfo, pressione 
as bolas de forma a obter uns discos, 
& leve ao forno por 10 minutos. As 
bolachas devem ficar douradas, mas 
ainda moles no centro. € 

Passo 6 - Sirva salpicado com as se- 
mentes de abóbora. € 

(3 30m | 12 bolachas 

Temos diversos pratos 4568 Aee E gender] 

nose da Dona Toronto, ON Cid à Poruguesa! |) Ter 6918.6875 
animação está garantida Tel:d306330120  Veshadeiciarsecom | 1912 EgirtanAr M. Todas os dias 
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OK, CHUCK. 
AQUI ESTÃO 
CONTRATO. 

POU-TE CINCO 
JOGADORES PELO 

— SNOOP 

HORIZONTAIS 
1 Jáutilizado. Jornada Que não falta às suas 
promessas. 2. Lento, vagaroso, indolente. 
Germina. Junta. 3. Aplanara. Periodo de tempo, 
geralmente longo, assinalado por determina 
dos factos, inovações, políticas, movimentos, 
ete, que o distinguem. Designa dor, admiração, 
repugnância (inter). 4. Deseje. Referente às 
termas. 5. Em maior quantidade, Diz-se do barco 
de leme comprido e grosso, usado no rio Douro. 
6, Residir em determinadas circunstâncias. Hos- 
pício. 7. Empunhar. Vaso de pedra para líquidos. 
Chefe religioso de uma comunidade judaica. 8. 
Ser tornado público ou do conhecimento geral. 
Ora. Causar ódio, mágoa, rancor em alguém ou 
em simesmo. 9. Pedra preciosa, de cor leitosa ou 
azulada, que apresenta reflexos cambiantes e é 
uma variedade de sílica hidratada Gesto com a 
mão, com os olhos ou com a cabeça 10, Toquei 
apito. Cãozinho de luxo. 31. Diz-se do navio que 
foi impelido para terra e encalhado. Substância 
utilizada para condimentar os alimentos. 12. 
Grito de dor ou de alegria. Gracejar. Chapéu alto. 
13. Dotes naturais. Encher até às bordas uma 
vasilha ou medida. Redil 14. Cheiro agradável 
Prescrição do poder legislativo cujo cumprimen- 
to visaa organização da sociedade. Fio que a 
lançadeira estende por entre os fios da urdidura. 
VERTICAIS 
1 Flexão feminina de um. Não refinado (açticar). + 
2. Que soluça. Casa, lugar em que se guarda 
pólvora e outras apetrechos de guerra 3 
Naquele lugar. Espécie de albufeira Irídio (sq) 
Molibdénio (s. q). 4 Desenrugar. 5. Gostar muito 
de. Mendigar. 6. Conjunto dos paroquianos ou 
diocesanos. O capataz. 7. Sentimento intenso 
de raiva ou indignação resultante de ofensa ou 
injúria Terreno alagadiço. No caso de, dando-se 
a circunstância de 8. Une ao nome o seu com- 

plemento. Planta de fibra têxtil da família das 
Amarilidáceas. Tomba. 9. Massa de farinha em 
fios delgados. Servir-se. 10. Lugar de muita areia. 
Fazer subir (alguma coisa) por meio de cordas. 
11 Pessoa que se dedica ao estudo, à técnica 
e ao cultivo de árvores. 12. A minha pessoa A 
mim Unidade de medida agrária equivalente 
ao decâmetro quadrado. Conjunto dos ovos 
de um peixe. 13. Que ocorre uma vez por ano. 
Espécie de viola com quatro cordas duplas que 
se vibram com uma palheta ou com a unha 14. 
Pregoeiro em leilões. Fileira. 

ESTOU NERVOSO... NUNCA 
PARTICIPEI EM NENHUMA 

TRANSFERÊNCIA 
IMPORTANTE NO 

BASEROL... TALVEZ SEJA 
MELHOR PENSAR BEM E... 

NÃO DIGAS DISPARATES... 
QUERES FORMAR UMA 
EQUIPA MELHOR, NÃO 
QUERESZ ENTÃO VÁ, 

ASSINA AQUI... 

TENTA TREMER MENOS, 
CHUCK, ESTÁS A SUJAR 

O CONTRATO TODO COM 
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1-Foles;2-Lenta; 3- Plena. 

Nota de música; Dedo moveu-se; Boca diferente; Pau ta demúsica; Costas da cadeira; Candeeiro elevado. 
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TOZÉ BRITO | DROGAS PIPOCA MAIS DOCE REFLEXÃO | MARTA ANDRINO | TRABALHO 
compositor Tozé Brito revelou que influencer Pipoca Mais Doce j atriz Marta Andrino afirma que tem 
quando foi membro do Quarteto TIM falou sobre o facto deestardi- | À a conseguido conciliar o trabalho e à 

fez “multas asneiras”. “Experimentei tudo ferente”, após ter passado por meses m — vidapessoal, visto queestáemdois 
de estupefacientes, Era quase impossível difíceis na sua vida. “Depois de uma E — projetosaomesmo tempo (a peçade 
seres músico em 1970, teres 20 anos e primeira metade do ano absolutamen- teatro Monólogos da Vagina! e a novela 
não experimentares. Tinhas de saber o teavassaladora (em mau), instalou- “Festaé Festa!, da TVI) “E uma questão 
que era o LSD", contou à revista TV Guia” de me organizar” 

LUCY ENFRENTA * 

-sea paz”, confessou. 

JUSTIÇA O Começou 
ontem o julgamento 

do processo instaurado Chef português foi distinguido 
pelo 'ex' por danos ontem pelo seu talento 
patrimoniais 

ENTRE OS 
MELHORES 

Luciana Abreu marcou pre 
sença, ontem, no Tribunal de 

ascais, na primeira sessão do 
Julgamentodo processo movido 
pelo ex-marido, Daniel Souza, 
por danos patrimoniais. Aatrize 
apresentadora chegou tranqui 
la, mas recusou fazer comentá 
riosaos jornalistas. O guia turis 
tico, por seu lado, não marcou 
presença por se encontrar no 
estrangeiro. 
Daniel pede 140 mileuros, va- — dadiscórdia. Asaídadotribunal, 

lorqueinvestiunumimóvelque António Leitão, advogado da 
comprou com Lucy. Para esta . atriz afirmou que o processo 
sessão foram chamadas Maria “é complexo”. “Tem testemu 
Odette, amigade Luciana Abreu, — nhasquesesobrepõem eoadvo- 
Ten ual'babysit- gado de Daniel Souza pediu es 
ter dassu mos, — clarecimentos que farão o pro = 
oanterior proprietáriodoimóvel . cesso demorar.” e 

O português Henrique Sá 
Pessoa está na lista dos 100 
melhorescheísdomundo. À 
gala dos “The Best Chef 
Awards' decorreu ontemem 
Amesterdão e póso chef di 
retamente na 38! posição. 
José Avillez é o outro cozi 
nheiro português da lista, 
ocupando o 44º lugar, uma 
subida face à 70º posição de 
2020. “Estou muito feliz. É 
sem dúvida um prémio mui 

disse Sá Pesso 
destacando este 

como “um dos momentos 
mais altos” da sua carreira 
Ontem, o dono do restau 

SaraMatos e rante Alma, em Lisboa, foi 
. Pedro Teixeira destacado por Antônio Cos 

NASCEU DE SARA E PEDRO meias partilharam uma tano Twitter. “Parabéns ao 
— fotografiatirada | chef Henrique oa, 

Sara Matos e Pedro Teixeira. que admiro mais a cada dia que oo momentos que passa a integrar a lista 
deram as boas-vindas ao pri-. passa, temosum filho chamado do ANO depoisdonasci- | dos 100 melhores cozinhei 
meiro filho em comum, na Manuel. Istoétudo tão emocio es mentodoprimei- | ros do mundo. Distingue a 
quarta-feira. Ocasalpartilhoua nantequenosencheo coraç E roflhoenco- suaarteeatécnica, inspira 
notíciaatravésdas redessociais. cada minuto.” Sara disse sero + ” i 20 mum, Manuel,no | das na cozinha tradicional 
“Eu e a minha brava mulher, dia“maisfeliz"dasuavida.e E passadodia 15 portuguesa.” e 

ê Jornal! TS “ nto Seres 
| ] iai SDA) ses 
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PREVISÕES DA SEMANA 
De21a 27 de setembro de 2021 

CARNEIRO 
Avda afetiva precisa de mudanças inovadoras. 
Deste modo, evite situações pouco interessantes e 
rotineiras que desgastam o relacionamento amoro- 
so, A nível profissional, necessita de inventar novos 
métodos de trabalho mais produtivos e modernos. 
Neste sentido, desenvolva à sua faceta criativa. 

TOURO 
A vida afetiva atravessa um período mais organizado, 
e harmonioso, Nesta perspetiva, aproveite a conjun- 
tura para demonstrar toda a sua sensualidade. 
A nível profissional, estão favorecidas todas as mu- 
danças de trabalho. Daqui em diante, pode encontrar, 
muita proteção em todos os novos desafios. 

GÉMEOS 
Avida afetiva entra numa fase de reajustes neces- 
sários para o crescimento de ambos os elementos 
do par. Mas, evite frequentes mudanças de humor. 
Anivel profissional, esteja disponível para fazer pe 
quenas alterações no seu trabalho. Com dinamismo 
e determinação vai atingir os seus objetivos. 

CARANGUEJO 
Avida afetiva resulta de certas dificuldades emo- 
cionais. No entanto, eleve a sua autoconfiança de 
maneira a conseguir mostrar 0s seus sentimentos. 
Anível profissional, concentre toda a sua energia 
positiva em assuntos concretos e, se for necessário, 
procure apoios de outras pessoas. 

Por Luís Moniz (ri inho-astrog hotmail.com) 

LEÃO 
Aida afetiva depende da sua capacidade de cons- 
truir um: nan am cado num 
comportamento compatível com a sua nobreza de 
caráter. À nível profissional, tente analisar todos os 
projetosa médio ealongo prazo Todavia, procure 
Valorizar as opiniões dos membros da sua família. 

fes Avida afetiva uma etapa intensa eapaixo- nada. Todavia não tenha medo de evidenciar seu 
ado sensível que geralmente permanece oculto. 
Anível profissional a conjuntura protege os con- 
tatos que contribuem para o progresso da carreira. 
Mas, cabe asi tomar as iniciativas corretas. 

BALANÇA 
Avida afetiva deve ser desenvolvida em liberdade 
e de acordo com a sua verdadeira sensibilidade. Por 
outro lado, leia bons poemas e ouça música. 
Anível profissional, deve aproveitar esta ocasião 
para participar em projetos coletivos. Também, pode 
conviver com o seu antigo grupo de amizade. 

ESCORPIÃO 
Aida afetiva reflete a sua harmonia interior, Os 
novos projetos estão favorecidos e encontrará solu- 
ções para todas as questões do seu dia-a-dia. 
À nível profissional, abre-se uma temporada abso- 
lutamente auspiciosa Porém, faça mudanças e de- 
senvolva as suas atividades com mais criatividade. 

= GÊNESIS (RECORD TV) Resumo de 20 a 24 de setembro” 
2º eira - Capiuo 174 
No palco, o empenha de José chame atenção. 
Jud é recebido por Há Azenate arma um 
lo para ee Jos Há fz um coa com 

3rfeira  Capéo 175 
Snes tem uma Is despedida. Josá recebe 
Uma proposta de Potiar, enquanto faraó pres- 
Sora o curve, Jud encontra Muriel. 
atteira- Caindo 176 
Kamesha tenta se exécar para o fraó Uma 
festa agia o palio. José À surpreendido por 
Azsrab. Shesh sore com a ade de Ka- 
mega 
Seia - Capo 177 

SAGITÁRIO 

quer forma, este periodo é excelente para aumen- 
tar os seus conhecimentos e fazer boas relações. 
Anível profissional, deve aproveitar esta época de 
expansão para planear com cuidado a forma de 
melhorar no futuro as suas condições económicas. 

vs Avida afetiva está agitada e imprevisível. De qual- 

CAPRICÓRNIO 
Avida afetiva enfrenta dificuldades em termos fa- 
miliares. Se for o seu caso, mantenha a serenidade 
para conseguir encontrar as melhores soluções, 
Anível profa, podem sugi alguns aconte- 
cimentos desagradáveis que colocam à prova a sua 
capacidade de renovar o seu sistema de trabalho. 

AQUÁRIO 
Avida afetiva impõe a necessidade de fomentar o 
diálogo no seu relacionamento amoroso. Mas, adote 
uma postura bastante flexível e compreensiva. 
Anível profissional, afirme a sua capacidade de 
liderança para poder levar por diante os seus inten- 
tosque lhe trarão resultados surpreendentes. 

PEIXES 
Avida afetiva recebe influências positiva, que lhe 
trazem crescimento sentimental e surpresas agra- 
dáveis, Ajeite-se para vivenciar um romance. 
Anível profissional, está a começar um período de 
grandes descobertas de todo o seu imenso potencial 
artístico que geralmente encontra-se oculto. 

NOS CINEMAS 

Th: “Blue Bayou” 
Género: Drama 
Elenco: us Con Ac Vindos Emo Cohen | Sinop: Artori,crano-amercana, a ado 
nora de Liana, Estados Undos Fantasmas 
de sou passado raparecam é Ari desce 
ue pode ar deprado para a Corsa do Sula 
que mament. 

Murel é Jusá se aproximam ainda mess Note. 
riades se supreende com as palavras de José 
é tem um sonho com ele. Stareder e Ataum 
executam sues tetas no galão. 
freira Capo 178 
José cimento fica sozinho com Azeredo. Judá 
Sente o impaci das paavras de Muriel Sheshi 
alogaasmégoes na bebida O 
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PROGRAMAÇÃO CMC TV - CANAL 893 - BELL FIBE 
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Anão PERDER NA CMC TV 
Todos os dias, a partir das 20h, atualidade em 
português no Jornal da Noite Canadá. No seu 
canal 24 horas em português, 893 da Bell Fibe. 

Não perca o CMC TV em Destaque, 
domingo das 11h às 12h, na CITY TV. 

AGENDA CULTURAL ANUNCIE O SEU EVENTO infoemctvcanada.com 
TORONTO PROFESSIONALS MISSISSAUGA Flagship troe-planting event - A treeplan- — givemways - Matton Community Centre 

A Federação dos Empresários e Profisionais Ling event with 75 volunters planting 400 Saturday, September 18 from 14 am, to 4 
Luso-Canadianos, após assembleia. geral trees, tour of the nearby woodiand wi also — pum. and Wednesday, October 6 from 4 to & 

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM. ordinária que se realizou a 29 de Junho LUSO CANADIAN CHARITABLE SOCIEIY be cfered and led by Cy stat. Ts event pm. Misissauga Vaiey Community Centre 
TORONTO para aprovação do relatório cal do ano. A UCS informa que à Luso Vital Voa de . is made possible by the CN EcoComenons. Wednesday, September 29 fom 5 to 7 pm. 
Entre 13 e 17 de Setembro, as Escolas de . findo (2020) e a eleição dos novos Corpos 2021 angarou até so momento 5471000 From the Ground Up Grant. Saturday, Churchil Meadows Library: Wednesday, 
Hotelaria do Turismo de Portugal realizam Diretos para o blénio de 2024/22, informa que irão ser aplicados nos programas e ser- — September 25, 2021 from 9 am. to 1230 October 13 from Sto 7 pm. 
mais uma edição da Summer School que a sua nova direcção aprovada por unank. viços a pessoas com deficiências ao cuidado pm Totoredaca Park, 2715 Meadowvale Virtual webinars  Terestria Imasive Plants 
será, pela primeira vez direcionada aos luso- — midade: presidente: Ana Maria Faria vice. desta instituição. À campanha de recolha de Bd. Misissauga. ON. Toronto and Region. hosted by the Ontario Invaive Plant Council: 
descendentes. Esta Iniitiva, gratuita e onik- presidente: Philip Amuda; tesoureiro: Paulo — fundos continuará a receber donativos até Conservation Authority (TRCA) troe-plan- Tuesday, September 21 from 5 to 6 pm. 
ne, visa proporcionar aos lusodescendentes. Pereira; secretária: Dra. Sara Viira; directo. ao final deste mês é os mesmos poderão — ting event - A tree-planting event hosted by. Create a Woodiand Garden with Native Plants: 
residentes fora do país formas de melhor . res: Eddie Suliman, Eduarda Lee Sousa-al ser feitos através do ste: wwusovoltaarg. the TRA. This event is made possible by — Wednesday, September 22 from 5 to 6 pm. 

te conhecerem as suas origens e descobrirem .. James Janeiro Jason Arruda, Laura Pacheco. — Informações: 9058588197 ou Kiuhamê the TD Green Spaces Grant from TD Bank — National Forest Week Sketch Night Thursday, 
Portugal apresentando oportunidades para — Manny Andrade, Melissa de Simas. Paul lusoces org. Group (TD) and the Arbor Day Foundation. — September 23 from 6 to 730 pm. 
estudar, trabalhar e investi no País. Medeiros, Susy C. Henriques; special projects Saturday, September 25, 2021 from 9am. To regster for the treeplantngs, tree 

manager. Matthew Coreia trustee: Sérgio MISSISSAUGA RECOQNIZES NATIONAL to 1230 pm. Victory Park 3055 Victory gveaways and webinars, visit onemilion- 
FED. PORTUQUESE CAN. BUSINESS & Ruivo FOREST WEEX Cres. Mississauga. ON. Residential troo . treeseventbrtecom. é 

C.C.,, COMUNICADO FIRST PORTUQUESE- Vimos por este meio informar os nossos sócios e a comunidade em geral da situação atual da Associação e restar uma homenagem a todos os nossos colegas e amigos, de outras 
6.852 €. 6) associações, pela ta travada em poi da Lingua e Cultura Portuguesas. em especial. uma enorme simpatia  sldariedade para com aqueles que não conseguiram marter a porta aberta! O First Portuguese atravessou, 

como todas as outras instituições, uma situação incerta e if neste último ano. Neste momento, e com a garra dos iecores/funcionários/ amigos do Fr. à nossa situação financeira é precária mis postiv e espe- 
rançosa. O Frst continuará a servira comunidade na mesmo endereço (60 Caledoni Road, Toronto) mas com um espaço redundo (um estorço fe para reduzir o valor mensal de renda). Continuamos com os mesmos 
Serviços e com a mesma dedicação para com os nossos membros e para com à comunidade. Assim, os nossos serviços serão prestados nos seguintes hoáris: Centro de dosos- 2º 6º (Sh às 15h) Abertura a 7 de 
Setembro (One neste moment) ESL (Aulas de Inês) Aulas notumas- Abertura a 13 de Setembro, Escola de Português - ara mais informações contacte-nos - Abertura a 13 de Setemivo, Summer Camp -Campo de 
2021 foi um enorme sucess!- Lista de espera para 2022 PA Des - March Break - Winter Break - Incrições abertas. 
Temos direção formada pra ar continuidade à associação por mais um ano, mas continuamos à procura de pessoas que e unem à nossa direção, or favor contactemvnos se terem interesse. 
Neste tempos complicados, gostariamos de ver a união da nossa comunidade porque juntos seremos mais fortes! 

PLrAEMA 
Dealer Showroom Head Ofce: 672 Dupont st. 

Toronto, ON MG 126 

Pioneiro no café expresso 

Tuscany Place Showroom 
115 Matheson Blvd E Rs iara 3175 Rutherford Rd. 265 James St. North 

Mississauga,ON L4Z 1XB o; fer acne Building E, Unit 11 Hamilton, ON L8R 212 
www.euromilan.com President Co Mah DX Vaughan, ON L4K SY6 905.522.9326 

905.501.8600 495.656:1555 into aematoronto com 905.738.6060 



Emprego | peimscenvaro | BRNDISLE [= AGA TEA || ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO ope s EXPEI 
expemieNceo niENcEDCLEA À Oredo cambia ras NOS LOCAIS DA COMUNIDADE PORTUGUESA (E você está com algm pr 

sa de ajuda urgente, peça esta 
ajuda a Santo Expedito. Este 
Santo é invocado nos negócios 
que demandam Pronta Solu- 

Inthe Toronto, Vaughan, 416-749-1024, ext: 228 ou 
Mississauga, Brampton e-mail fpereiraSmultifie- 
and Oakvile areas. Excel- 
fent conditions and wages. cão e cuja invocação nunca é 
Contact: Precisam-se de emprega- tardia.). “Meu Santo Expedito 
416-456-8325 / Prock. dos para balcão de churras- das causas justas e urgentes, 
sam-se PESSOAS COM queira com bom ordenado interceda por mim junto ao 
EXPERIÊNCIA EM LIMPE: | c benefícios. Contacto: nosso Senhor Jesus Cristo, so- 
ZA para Toronto, Vaughan, | 416.917-0087 = corre-me nesta hora de aflição Mississauga, Brampton >> e desespero. Vós que sois um 
e Oakvilie Excelentes salá | Precisa-se pessoal para Santo Guerreiro, Vós que sois o rios e condições, Ligue trabalhar em fábrica. Ligar Santo dos aftos, Vós que sois. 
para:0164868328 = | poras169907494 o Santo dos desesperados, Vós 

que sois o Santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai- 
«me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei o meu 
pedido. (Fazer o pedido) Meu Santo Expedito! Ajuda-me a 

Precisa-se do homem e | Procisam-so trabalhado- 
mulhor para trabalharem — | res para escavação de 
armazém, para empacota- | caves (basement excava- superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que pos- 
mento de produtos. Ligar tion). Por favor contactar: sam prejudicar-me, proteja a minha família, atenda ao meu 
para 4165333591 | 416.984.6886 - pedido com urgência. Devolva-me a Paz e a tranquilidade, 

Meu Santo Expedito! Serei grata(o) pelo resto da minha vida 
e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito Obrigada. (Re- 

(OIBOID) NONO GANA | Mi bia CA 

Soda as problemas dem uma Todisçaão Vlocta Fa doenpa dem cuia, 

DIRaftermo fimereito dos 
* Separaçõespidivor 
«Retiro) B 16 

Todos os equipamentos 
para o seu negócio! 

wwyw.faema.ca 

416-535-1555 LD. (iegeso dai) 
o(Conlieça O GESTO O Rosto O menia 

titia 

E IS A MATCHMAKING AND DATING club. 
You'll appreciate that we work with intelligent, single gentiomon and 
ooaiaa Rs se lago Far POINT a 
Ifyou are a gentleman member you can expect to mest women who are beautiful inside 
and outside, who are accomplished, and who have positive ethics and values. And if you 
are a woman member you can expect to meet only gentlemen who are intelligent, 
accomplished, and sincerely charming in every way. 

E o E 
[on uA= Vo Io to) = 



Residentes de Mississauga sabem para onde vão os impostos 
O Autarquia da cidade convida à participação e envolvimento dos cidadãos no orçamento do próximo ano 

NUNO ADÃES 

nquanto a Câmara Muni 
E cipal de Mississauga se 

prepara para o Orçamento 
e Plano de Negócios de 2022, 
os residentes são convidados 
a fornecer Os seus pareceres 
sobre as prioridades e as prin 
cipais considerações. Até 15 de 
outubro, os residentes vão saber 
como funciona o processo orça 
mentário, como os dólares dos 
impostos serão usados e o valor 
que os mesmos trazem para 
Mississauga. As contribuições 
do público recebidas ajudarão 
a Câmara Municipal nas suas 
discussões e deliberações. 

“Estamos a entrar em con 
tato com os nossos residentes e 
empresas para obter a sua opi 
nião e o seu parecer à medida 
que começamos a definir o 
orçamento de 2022”, disse a 
presidente da Câmara Munt 
cipal de Mississauga, Bonnie 
Crombie. 

“Essas informações são 
muito importantes para nos 
ajudarem a entender o que é 

Bonnie Cromble, preside 

importante e valorizado pelos 
moradores. Eu incentivo tudo 
e todos a dedicarem um tempo 
para conhecerem o processo 
de orçamento da autarquia e à 
fornecer opiniões, Temos mui 
tas maneiras de participar para 
ajudar a garantir que tenhamos 
informações do maior número 
possível de pessoas sobre os ser 
viços e programas que impac 
tam as nossas vidas todos os 
dias.” 

Já Shari Lichterman, comis 
sária de Serviços Corporativos e 
diretora Financeira, fala de um 
“processo orçamentário que 

nte da Câmara Municipal de Mississauga 

your home fire safe 

dá vida ao plano estratégico da 
Câmara M 
os fundos necessários para 
levar adiante os planos de ação, 
mantendo os níveis de serviço 
da autarquia! 

“Isso permite-nos focar 
nos objetivos principais e for 
nece flexibilidade para gerir 
as necessidades e expectativas 
na mudança dos residentes e 
empresas de Mississauga” 

Shari Lichterman concluiu 
afirmando que “continuaremos 
a ser abertos e transparentes em 
todo o nosso processo orçamen 
tário - permitindo que todos 

saibam o que é como estamos 
a gastar o dinheiro dos impos 
tos.” 

O orçamento molda e 
direciona o funcionamento 
da autarquia de Mississauga. 
Financia mais de 200 serviços 
dos quais residentes e empresas 
dependem todos os dias. As 
principais áreas de foco para o 

Cámara Municipal de Mississauga. 

orçamento de 2022 são progra 
mas e iniciativas de segurança 
pública, como Visão Zero e 
Aplicação de Radares nas Estra 
das Municipais, e programas 
de educação para segurança 
contra incêndios; investir em 
ativos sustentáveis, como pro 

| 

teger as árvores da cidade; e, 
ainda, investir em infraestru 
tura pública, como melhorias de 
trânsito, estradas e pontes. 

Haverá também uma série de 
oportunidades para o público se 
envolver e aprender mais sobre 
o orçamento e plano de negó 
cios da autarquia para 2022, 

Assim sendo, conheça a visão 
geral anterior do Orçamento 
preliminar e Plano de Negó 
cios para 2022, apresentado ao 
Comité de Orçamento na quar 
ta-feira, 28 de abril de 2021 e 

residentes e empresas atualizado na segunda-feira, 21 
nicipal, fornecendo — Para obter a sua opinião e q junho de 2021. Visite budget 

o seu parecer à medida que oniario.ca e veja o que ganha 
começamos a definir o com os impostos. Participe ou 
orçamento de 2022" assista a uma reunião do Comité 

de Orçamento via online para 
Bonnie Crombie, presidente da todo o Orçamento e Plano de 

Negócios propostos para 2022 
Visite o Calendário da Câmai 
Municipal e dos Comités para 
quaisquer atualizações que pos 
sam ocorrer 

Inscreva-se para uma ses 
são de envolvimento com o 
orçamento de 2022. Envie uma 
pergunta para budget missis 
sauga.ca ou ligue para o 311. € 

ATENÇÃO HOME OWNERS 

para pagar as suas despesas e compromissos, p 

Var 
d 

REFINANCIE A SUA HIPOTECA OU 
OBTENHA UMA SEGUNDA HIPOTECA 
COM JUROS MENORES 

Aprovação fácil 
ipotecas particulares 

fechamos em 48 horas 

(416) 919-3281 beto.thomazEmigare.ca 

Especializado em Refinanciamento, 
Reverse Mortgage e 1st and 2nd Mortgages 

Diga como 
posso ajudar! ReLiabie Mortgage Financing Ine 

Licence é M19001201 FSCO £ 12728 
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ShowLoveTO apoia empresas locais e dá 
as boas-vindas aos residentes de Toronto 

A autarquia oferece uma ampla gama de atividades em muitos setores 
que prometem fazer os torontianos saírem de casa 

TERESA SANTOS. 

s negócios locais são 
essenciais para uma 
comunidade saudável e 

vibrante, Foi por essa razão que 
se desenvolveu o programa Sho 
WLOveTO, recentemente divul 
gado pelo presidente da Câmara 
Municipal de Toronto John Tory 
e que vem inspirar o turismo 
local, promover o envolvi 
mento da comunidade, apoiar 
as empresas locais e estimular 
a recuperação económica após 
a vinda da pandemia da Covid 
19. O programa foi desenvolvido 
graças ao patrocinador fundador 
American Express, em parceria 
com a Destination Toronto, e 
com financiamento do Governo 
de Ontário 

O ShowLoveTO incentiva os 
torontonianos a redescobrirem e 
apoiarem as pequenas empresas 
locais para ajudar a alavancar 
e a prosperar o comércio de 
Toronto. “Enquanto procuramos 

Programa com objetivo de estimular a recuperação económica pós-pandemia 

reconstruir a cidade, o Sho. 
wLoveTO é à oportunidade de 
mostrar o nosso carinho pelas 
pequenas empresas, restauran. 
tese ruas principais que tornam 
os nossos bairros tão vibrantes 
começou por dizer John Tory 

O novo programa inclui 
uma série de eventos que serão 
liderados pela autarquia e por 
organizações comunitárias em 
Toronto, com orientação do 
Toronto Public Health, de modo 
a fornecer um ambiente mais 

juro para os participantes. 
*Os diversos programas que 

fazem parte dessa nova ini 
ciativa vêm proporcionar aos 
moradores a oportunidade de 
vivenciarem a cidade de dife 
rentes maneiras e de partic 
parem na comunidade local 
acrescentou Tory 

Vamos agora saber um pouco 
sobre cada um deles. 

O Shop Local é uma campa 
nha para inspirar os residentes 
a redescobrirem os cultivos 

“homemade' e apoiar as peque 
nas empresas locais de Toronto. 
Já o LoveTO vai apresentar 25 
corações iluminados, distri 
buiídos nos bairros da cidade e 
um na autarquia, para espalhar 
carinho no comércio de Toronto. 

Quanto 20 ramo da restau 
ração, o DineTOgether é uma 
promoção em restaurantes de 
Toronto para apoiar a recupera 
ção e renovação dessa industria, 
€ o preço varia entre 15 a 50 
dólares por pessoa. O programa 
Dine With Your Neighbours 
vem incentivar os torontonia 
nos a jantarem com os vizinhos 
numa varanda ou no pátio de 
um restaurante local. Os clientes 
do CaféTO podem desfrutar de 
quase 1200 pátios nas ruas ou 
nas calçadas em toda a cidade, 
bem como um amplo espaço 
para refeições em Toronto. E o 
projeto-piloto Amplifled Live 
Music on Patios baseia-se no 
CaféTO, facilitando o entre 
tenimento ao vivo nos pátios 
participantes até 31 de outubro. 

No setor da arte, a autarquia 
temo BigArtTO, uma campanha 
de arte pública temporária em 
toda a cidade que vem incenti 
var os residentes a explorarem 
novamente os seus bairros, 
desta vez com obras de arte per 
sonalizadas. O ArtworxTO tam. 
bém celebra a excecional arte 
pública de Toronto e os artistas 
por trás dela. O Arts in Your 
Neighborhood terá apresenta 

ções de dança, música e teatro, 
murais, projeções de vídeo em 
grande escala e instalações de 
arte em parques públicos, ruas 
principais, calçadas, estacio 
namentos e cafés. E por fim, 
o Atractions Week incentiva 
os residentes a descobrirem as 
principais atrações de Toronto 
novamente, ou pela primeira 
vez, com promoções especiais, 
experiências e exposições. 

No que toca à cultura e his 
tória, a autarquia de Toronto 
também tem o HistoricTO, uma 
experiência de passeio guiado 
a pé pela vizinhança do Museu 
de História de Toronto, de modo 
a fornecer acesso igualitário e 
inclusivo à história local, patri 
mónio e aprendizagens com 
base nos primórdios da história 
canadiana 

Além disso, para quem gosta 
de estar ativo, há também o 
ActiveTO, que fornece aos resi 
dentes rotas para saírem e se 
exercitarem todos os finais de 
semana, e o StrolITO, que vem 
proporcionar aos residentes uma 
maneira de sairem e conhece: 
rem itinerários únicos e passeios 
guiados em Toronto. 

“Agora que a aceitação da 
vacina aumentou e, enquanto 
olhamos para a reabertura da 
nossa cidade, é hora de vol 
tarmos ao ativo e reexplorar 0 
nossos restaurantes, empresas 
e artistas favoritos é descobrir 
algo novo”, conclui John Tory. 6 
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