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A Covid-19 foi ofuscada por um churras-
co em Toronto que nos providenciou um 
vislumbre de aspetos da sociedade que 
estão a ser ignorados por aqueles que 
estão no poder. Na terça-feira (24), qual 
era o objetivo do Adamson BBQ e da-
queles que frequentaram o local? Para 
muitos, não passou de uma desobediên-
cia civil, mas na verdade foi muito mais 
que isso. A mensagem que o proprie-
tário quis enviar para os nossos líderes 
foi um ato de desespero que representa 
muitos outros que estão prestes a per-
der o seu rendimento e tudo aquilo para 
o qual têm vindo a trabalhar. 

A Câmara de Comércio previu que 
25% dos negócios com menos de 20 
empregados iriam fechar portas ao 

longo dos próximos meses, devido às regu-
lações impostas. O que se traduz na perda 
de milhares de postos de trabalho e vidas 
arruinadas. Como é que se pode ver justiça 

quando os grandes estabelecimentos estão 
abertos, incluindo restaurantes interiores, 
que vendem tudo aquilo que os pequenos 
estabelecimentos podem vender, mas em 
vez disso, fecharam-nos. Simplesmente 
não é aceitável a falta de visão demonstra-
da pelo poder político, e a falta de lideran-
ça deverá ser tida em conta nas próximas 
eleições. A população está cansada do pala-
vreado conveniente que apenas traz misé-
ria sem apresentar soluções. 

Esta semana, o Milénio Stadium olha para 
o mundo através de um prisma que dispõe 
opiniões individuais do estado do mundo 
em que vivemos e os seus efeitos nas nos-
sas vidas. Deveríamos estar preocupados? 
Certamente que sim. A dissolução da classe 
média, que beneficia os ricos e leva à cria-
ção de mais pobreza, resulta numa socie-
dade com uma economia desequilibrada 
que nunca antes vimos. 

O desmantelamento de estruturas so-
ciais terá consequências a nível mundial. 
Podemos ver os Estados Unidos da Amé-
rica como um exemplo, onde milhões de 
pessoas sem acesso a seguro de saúde e 
com o desenvolvimento da Covid-19 foram 
instigadas no caminho para a pobreza. Ser 
pobre também mata. Os aspetos físicos da 
morte poderão ser mais lentos, contudo, o 

equilíbrio mental degenera-se, facultando 
uma transição rápida para a morte espiri-
tual. São muitos os que sugerem que a saú-
de deveria ser sempre colocada acima da 
economia, mas como é que poderemos ser 
saudáveis sem um emprego que nos ponha 
comida na mesa, que sustente os nossos 
corpos? A Oxfam estima que esta pande-
mia resultará em cerca de 500 milhões de 
pessoas a juntarem-se à classe mais pobre. 
Somente em Portugal, existem 21 Bancos 
Alimentares que mensalmente alimentam 
440,000 pessoas. Considerando estas es-
tatísticas e visualizando o mundo, a suges-
tão é que a próxima guerra será disputada 
pelos pobres para criar sustentabilidade às 
suas vidas. 

Enquanto lutamos contra a pandemia, é 
fundamental a criação de uma sociedade 
justa para garantir o equilíbrio mundial da 
civilização futura através da coesão social. 
Não vamos permitir que o Trudeau e os seus 
comparsas implementem no fórum econó-
mico mundial a “Grande Reinicialização” 
que apenas beneficia os mais fortes a custo 
dos mais fracos. Fique bem. 

Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 17

Mundo louco
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A mensagem e os mensageiros

Ponto prévio - eu sei que vivemos tem-
pos confusos. Mais do que nunca en-
frentamos dúvidas, medos, procuramos 
respostas para o desconhecido e teme-
mos não saber lidar com ele. Procura-
mos culpados para o desabar do mundo 
que, neste 2020, resolveu cair em cima 
das nossas cabeças. Mas…

Aconteceu esta semana em Toronto, 
mas podia ter sido em qualquer ou-
tro canto deste planeta atingido por 

uma pandemia que mata e dilacera proje-
tos de vida. A revolta de um proprietário de 
restaurante contra as medidas restritivas 
impostas pelo governo da província do On-
tário, virou mais uma bandeira que movi-
mentos negacionistas resolveram levantar 
bem alto – os gritos proclamando a fraude 
quando se fala de Covid-19, complemen-
tados com vozes exaltadas contra o uso de 
máscaras eram acompanhados por gestos 
cheios de ira, quase diria, ódio.

De repente, o grupo de jornalistas pre-
sentes no local, todos de máscara e a cum-

prirem todas as regras de proteção re-
comendáveis neste tempo que vivemos, 
passaram a ser o alvo de tanta raiva. “Cri-
minosos”, “como podem dormir à noite?”, 
“como podem matar crianças à fome?” e 
outras frases tão dignificantes como estas, 
eram vociferadas contra todos os que ali es-
tavam a cumprir a sua missão de informar 
e até, imagine-se, dar voz às suas teorias de 
negação de todas as evidências científicas.

Trago-vos esta pequena história da vida 
real para vos convidar a refletir sobre esta 
confusão que se gera, de uma forma cada 
vez mais recorrente, entre a mensagem e 
o mensageiro. Clarificando… de repente os 
jornalistas transformam-se num verdadei-
ro bombo de festa, sempre alvo de críticas 
exacerbadas – ora por supostamente não 
darem a relevância devida a determinado 
assunto, ora por funcionarem como “agen-
tes de propaganda” e, portanto, se trans-
formarem em verdadeiros bonecos articu-
lados, ou comandados por farmacêuticas 
poderosas, ou por forças políticas mais ou 
menos ocultas. 

Não venham já dizer que estou a defender 
a minha classe profissional por puro corpo-
rativismo. Porquê? Porque não é verdade, 
garanto-vos. Sou particularmente crítica 
relativamente a tudo o que temos feito a 
nós próprios – a desenfreada competição 
que estimula a falta de escrúpulos, o cha-

mado vale-tudo; a falta de preparação que 
gera informação pouco ou nada consisten-
te; a cada vez maior cedência perante po-
derosos interesses económicos e políticos… 
a lista é quase infindável e tem contribuído 
de uma maneira muito assertiva para a des-
truição da imagem de um jornalismo sério 
e de verdadeiro serviço público. Hoje cada 
vez menos se associa um jornalista a con-
ceitos/valores, antes tão valiosos, como a 
credibilidade e isenção.

Tudo isto ajuda a engrandecer o movi-
mento que produz o ruído ensurdecedor 
da desinformação. Cada vez mais intenso e 
poderoso. Essa capacidade de propagar as 
chamadas fake news, que nunca nascem de 
forma inocente ou não programada, é uma 
das maiores armas usadas para destruir a 
nobreza do jornalismo. E todos os que ain-
da se podem orgulhar de honrar esta pro-
fissão, que a encaram muito mais como 
uma verdadeira missão, sentem-se atingi-
dos sempre que se percebe na redação de 
uma notícia ou de um artigo, informação 
tendenciosa. Sentem-se feridos na sua in-
tegridade profissional, sempre que se sin-
tam conceitos pré-assumidos na realização 
de uma reportagem. E tanto, tanto mais…

E depois ainda temos essas verdadeiras 
colunas amplificadoras de ruído, muito 
dele gerador de ódios, que são as redes so-
ciais e atrás das quais tantos e tantas apro-

veitam para manipular a opinião pública 
a seu belo prazer. E a desinformação es-
palha-se perigosamente. Contaminando a 
sociedade que muitas vezes assume as pla-
taformas de media social como verdadeiros 
órgãos de comunicação, que efetivamente 
não são.

Os jornalistas, os verdadeiros e respeita-
dores de uma profissão nobre e ancestral, 
acabam por ser, em demasiadas circunstân-
cias, os anunciadores da desgraça, sem cul-
pa pelo facto indiscutível de no mundo de 
hoje serem muito poucas as notícias agradá-
veis ou felizes. 

Não foram os jornalistas os criadores da 
pandemia, não são os órgãos de comunica-
ção que determinam as medidas restritivas 
com vista a impedir o crescimento cada vez 
mais acentuado de contaminados…, mas são 
os jornalistas que fazem chegar a mensagem 
ao mundo, muitas vezes e, inevitavelmente, 
pintada em tons negros. São mensageiros, 
não são a própria mensagem.  

O medo da morte propaga-se e atinge 
todos os níveis da sociedade. Morrem se-
res humanos e, em tantas circunstâncias, 
morre o mais elementar bom-senso. Que 
não morra a essência do jornalismo que 
visa sempre informar com isenção, verda-
de e rigor.

Madalena Balça
Opinião
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Primeiro foi a crise de saúde, depois 
veio a crise económica e agora começa 
a falar-se de uma crise social sem pre-
cedentes. No Canadá, em Portugal e no 
mundo a realidade é semelhante, ape-
nas mudam os números e por isso a di-
mensão do problema. O novo vírus des-
truiu postos de trabalho, fez disparar o 
custo de vida e colocou muitas famílias 
dependentes de apoios sociais. O paco-
te de medidas que Otava anunciou para 
apoiar famílias e empresas é o maior da 
história do país, mas Trudeau já avisou 
que os subsídios não são eternos, res-
ta saber como vai ser o futuro quando 
os apoios ao desemprego e à criação de 
emprego secarem. Ontário é a província 
em todo o país que gera mais riqueza 
para o PIB nacional, cerca de 40%. Aqui, 
como um pouco por todo o lado, os con-
finamentos destruíram empresas e so-
nhos e não se sabe quando chega a tão 
aguardada vacina e se com ela a vida vai 
voltar a ser normal.

O custo de vida em Toronto já era ele-
vado, mas a pandemia fez disparar 
ainda mais o preço dos produtos 

alimentares e a crise não trouxe a tão es-
perada correção no mercado imobiliário. 
A habitação e a alimentação continuam 
a absorver a maioria do orçamento fami-
liar, à qual se juntam transportes, saúde, 
educação, impostos, etc. Um estudo do 
Angus Reid Group de outubro aponta que 
a pandemia aumentou o fosso entre ricos 
e pobres no Canadá. Embora um em cada 

cinco canadianos diga que está agora em 
melhor situação, quase duas em cada cinco 
pessoas dizem que as suas finanças pessoais 
pioraram durante a primeira vaga. O estu-
do sublinha que as pessoas lutam cada vez 
mais para conseguir acompanhar o aumen-
to do custo de vida e que o endividamento é 
uma preocupação para muitas empresas. O 
medo e a incerteza do futuro criaram índi-
ces de poupança históricos e os canadianos 
agora evitam gastar dinheiro em produtos 
supérfluos. Num relatório que o CIBC di-
vulgou na semana passada, um dos cinco 
maiores bancos do país informa que os ca-

nadianos pouparam 28,2% no segundo tri-
mestre de 2020, cerca de $90 mil milhões. 
As empresas também seguem a mesma 
tendência e registam poupanças na ordem 
dos $80 mil milhões. 

Mas voltando ao estudo do Angus Reid 
Group, o relatório adianta que os habitan-
tes de três províncias - Colúmbia Britâni-
ca, Alberta e Ontário - acumularam mais 
dívidas durante a pandemia. A maioria dos 
entrevistados diz que cortou sobretudo 
no entretenimento, em restauração e em 
viagens, mas um quarto das pessoas admi-
tiram que tiveram de cortar em produtos 

essenciais como comida e roupas. Os cana-
dianos que estão a poupar mais são jovens 
com ensino superior e que ganham em mé-
dia $100.000. 

A procura por bancos alimentares au-
mentou, mas os efeitos económicos da 
pandemia fizeram com que as doações di-
minuíssem. Alguns canadianos perderam 
o emprego ou passaram a trabalhar menos 
horas e por isso têm agora menos rendi-
mentos e menos disponibilidade para fazer 
doações. Para além disso o medo de con-
trair a doença faz com muitos voluntários 
não arrisquem a vida para ajudarem na dis-
tribuição de bens alimentares. 

Em Toronto a procura por bancos ali-
mentares aumentou 22% em junho e 51% 
em agosto, os dados são de um relatório 
intitulado “Quem tem fome- o outro lado 
da COVID-19: Construindo um Futuro sem 
Pobreza”. No entanto, a fonte sustenta que 
a insegurança alimentar em Toronto já era 
um problema anterior à pandemia de CO-
VID-19 e que antes de março a procura por 
bancos alimentares em Toronto tinha au-
mentado 5%. O relatório foi produzido pelo 
Daily Bread Food Bank e pelo North York 
Harvest Food Bank. Entre abril e março 
cerca de um milhão de pessoas recorreram 
a bancos alimentares em Toronto. Os dados 
anuais ainda não foram apurados, mas as 
organizações esperam que 2020 registe re-
cordes na procura por bancos alimentares. 
O relatório revela ainda que normalmente 
o banco alimentar fornece comida para três 
dias e que 85% das pessoas que o procuram 
nem sempre têm comida suficiente para 
pôr na mesa. 

O Food Banks Canada, no seu último 
relatório de 2010, indica que das 402,056 
pessoas que recorreram a um banco ali-
mentar em Ontário em março de 2010, cer-
ca de 37.1% foram crianças.

A pandemia e a crise social
Joana Leal
Opinião

Meio-ambiente: a responsabilidade é de todos nós

A maior floresta tropical do mundo 
arde em chamas, geleiras estão a der-
reter, a poluição do ar atinge índices 
preocupantes, fenômenos naturais de-
vastam cidades inteiras mundo afora, 
sem contar com as altas temperaturas 
registradas em pleno inverno ou re-
cordes de calor em estações interme-
diárias. De fato, a natureza vem dando 
cada vez mais sinais de que nem tudo 
está bem na maneira como o Homem 
vem se comportando a seu respeito 
ao longo dos séculos. As alterações 
climáticas há anos nos apontam que 
novas atitudes são necessárias, e 
embora alguns países e governos já 
estejam atentos a isso, e de certa for-
ma tentando mudar antigas práticas, 
muitos seguem dando as costas, ou 
negando qualquer responsabilidade no 
que acontece.

Alguns exemplos aparecem com 
frequência nas notícias diárias. O 
Brasil há meses vem sendo desta-

que negativo devido às queimadas na re-
gião do Pantanal brasileiro, que segundo 
o Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), aumentaram 210% em 2020, 

quando comparado ao mesmo período do 
ano de 2019. Quando questionado à res-
peito disso, o que se ouve e se vê, do Pre-
sidente Jair Bolsonaro, é uma tentativa de 
desmentir ou distorcer os números, mi-
nimizar a gravidade do problema e pou-
cas ações efetivas para mudar esse cená-
rio.  Do lado mais rico do globo, a nação 
mais poderosa do mundo, e uma das mais 
poluidoras, os Estados Unidos, sob a lide-
rança de Donald Trump, oficializou sua 
saída do Acordo de Paris, tornando-se o 
primeiro país do mundo a abandonar o 
pacto climático internacional firmado há 
cinco anos para controlar as emissões que 
causam o aquecimento global. Mas nem 
tudo está perdido e a esperança é de 
que com um novo líder a comandar 
essa superpotência em 2021, a men-
talidade em relação aos problemas 
ambientais, e até a crença de que eles 
existem (como se precisássemos de 
mais exemplos), mude radicalmente. 

O Canadá, por sua vez, pelo me-
nos parece tentar agir de maneira mais 
preocupada em relação ao meio-am-
biente. O governo do primeiro-ministro 
Justin Trudeau apresentou este mês um 
projeto de lei que permitiria ao país ze-
rar as emissões de carbono até 2050. O 
país, um grande produtor de petróleo, 
está entre os principais emissores glo-
bais de gases de efeito estufa. Vale lem-
brar, entretanto, que sucessivos governos 
canadenses já tentaram, e não consegui-
ram, atingir metas de redução de emissões 

de poluentes que estabeleceram. Ou seja, 
outras promessas parecidas já foram feitas 
e não saíram do papel.

Temos aí apenas alguns exemplos, mais 
perto de nós, digamos, do que acontece, 
e da importância das políticas governa-
mentais para a preservação, do que ainda 
resta, do meio-ambiente. 

Olhando de maneira geral, sim, os go-
vernos desempenham papel fundamen-
tal nessas questões, já que controlam e 

desenvolvem as políticas que vão nortear 
áreas ligadas às emissões de poluentes, 
geração de energia, quantidade de extra-
ção de matéria-prima, impactos ambien-
tais, entre outros. Nossa participação, 
nesse ponto, se dá na hora de escolher-
mos nossos representantes, lembrando 
que a maneira como eles conduzem essas 
políticas impacta diretamente na nossa 
vida e das futuras gerações. 

Mas além disso também nos cabe ou-
tra reflexão. É preciso voltarmos os olhos 

para nós mesmos e perguntar: o quê, no 
nosso dia-a-dia, estamos fazendo para 

melhorar o ambiente em que vive-
mos? Parece pouco diante dos nú-

meros estratosféricos de emissão 
de gases, queimadas ou descum-
primento de grandes acordos 
ambientais, mas é a somatória 
das nossas pequenas atitudes 
como cidadãos, e ao fim, como 
sociedade, que impactam de for-
ma grandiosa na natureza e no 
ambiente ao nosso redor. Sepa-
rar o lixo de maneira adequada, 
reduzir o consumo excessivo 
de plásticos e outros materiais 
poluentes, dar preferência 
à reutilização, usar água e 
energia de maneira conscien-
te, ensinar nossos filhos da 

importância dessas atitudes é 
um primeiro, porém grande pas-

so, para um mundo mais sustentá-
vel e equilibrado.

Lizandra Ongaratto
Opinião

C
ré

di
to

:  
D

R

Crédito:  D
R

27 de novembro a 3 de dezembro de 20204 mileniostadium.comMILÉNIO |  CAPA



960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca

Neste período de pandemia, a internet 
e as redes sociais têm trazido muitos 
benefícios para uma grande parte da 
população. Enquanto as possibilidades 
do teletrabalho, aulas online, novas es-
tratégias de marketing, relacionamen-
tos afetivos e até desfrutar do lazer e 
da cultura já vinham acontecendo nos 
últimos anos através dos smartphones 
e computadores, foi o isolamento social, 
devido ao surgimento do novo corona-
vírus, que potencializou o seu uso para 
conseguir manter certas rotinas durante 
a pandemia.

Apesar dos aspetos negativos que estas 
novas tecnologias podem trazer ao 
nosso dia a dia, as vantagens do seu 

uso são indiscutíveis. Tenho ouvido alguns 
comentários depreciativos do uso exage-
rado das novas tecnologias, muitos deles 
vindos dos novos “psicólogos” da era mo-
derna, aqueles que, devido às redes sociais, 
se tornaram peritos em tudo o que aparece 

no ecrã dos seus dispositivos tecnológicos.
O que me parece indiscutível é que não 

é possível definir uma “rotina saudável” 
como regra geral, pois cada faixa etária/ge-
ração tem uma relação diferente e faz usos 
diversos das redes sociais. Para os jovens, 
por exemplo, a sociabilidade digital é es-
sencial. Assim, a navegação online percor-
rerá caminhos diferentes entre jogos, busca 
de informação, interações com familiares/
amigos/conhecidos, compra e aquisição 
de serviços/mercadorias, entretenimento, 
aprendizagem escolar, hobbies, etc. O que 
“faz bem” ou é “saudável” pode variar de 
acordo com a cultura, com os parâmetros 
de saúde mental e com a idade do usuário. 
Por exemplo, os manuais da Organização 
Mundial da Saúde e da Unicef sugerem que 
os pais acordem com os seus filhos um tem-
po de uso da internet por dia, evitando que 
deixem de realizar outras atividades.

Mas afinal quais são as vantagens da uti-
lização da internet e das redes sociais em 
tempo de pandemia?

A internet, nestes momentos conturba-
dos que vivemos, permite manter as inte-
rações com familiares e amigos. 

O acesso à internet possibilita também 
que muitos continuem a ter aulas, a manter 
atividades de trabalho, a participar em ati-
vidades culturais e artísticas e a ter acesso 

às suas redes de apoio. É também através 
das redes sociais que se tem acesso a in-
formações sobre a pandemia e as formas 
de proteção. A internet tem o papel funda-
mental de manter uma certa rotina e parâ-
metros de “normalidade” neste momento 
de suspensão das atividades presenciais ou 
de confinamentos forçados.

Mas nem tudo são vantagens. Embora 
as redes sociais se tenham tornado aliadas 
fiéis para muitos durante o confinamen-
to, também é verdade que, para outros, a 
grande rede pode ser uma fonte de ansie-
dade, frustração, podendo até ser um pro-
blema sério de dependência.

Em primeiro lugar, o uso intensivo da 
internet pode gerar uma adição, um uso 
compulsivo, definindo uma dependência 
e centralidade do uso da internet em rela-
ção a qualquer outra ação do quotidiano.  
A participação intensiva nas redes sociais 
também pode gerar um “excesso” de infor-
mação ou, em muitos casos, desinformação 
sobre a pandemia. O excesso de informa-
ção pode gerar ansiedade e a difusão da no-
ção de um “medo global”, com ênfase no 
número de mortes e previsões das curvas 
de contágio. Por outro lado, a depender das 
redes a que se está vinculado, as redes so-
ciais podem fornecer um conjunto de “fake 
news”, que descredibilizam a ciência, o 

conhecimento epidemiológico e as orien-
tações sanitárias.

No caso de crianças e adolescentes, o uso 
intensivo também pode aumentar a possi-
bilidade de sofrer e/ou praticar “bullying” 
digital.

Apesar de todos estes problemas, de-
vidamente identificados, a sociabilidade 
digital é essencial à contemporaneidade e 
veio “para ficar”, ainda que continue a so-
frer constante mutação, de acordo com a 
incorporação de novas tecnologias. 

Quando a quarentena terminar conti-
nuará a ser importante, contudo, a socia-
bilidade presencial, que caracteriza a nossa 
existência, a força dos sentidos, do toque 
e do abraço continuarão a ser essenciais à 
vida em comum em sociedade. 

Nesta linha, nem sempre fácil de traçar, 
que separa o mundo digital e o mundo do 
calor humano, escreve-se a evolução da 
espécie humana. Nestes tempos de pan-
demia, apesar de digitais, valem-nos os 
sorrisos, as vozes amenas e as mensagens 
amigas que vão chegando diariamente, 
permitindo-nos continuar a olhar para o 
futuro e ter alguma cor neste dia a dia pin-
tado em tons de cinzento.

Pandemia

Sorrisos à distância de um clique

Carlos Monteiro
Opinião
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Ser artista é algo tão profundo e com-
plexo, quanto leve e simples. Nasce-se 
assim, com talento, seja para o que for. 
Acredito que todos temos uma veia ar-
tística, escondida nas entranhas mais 
desconhecidas, mas há obviamente 
quem não precise sequer procurar por 
ela – basta ser.

São essas pessoas que, quando com co-
ragem, muita coragem, seguem os ca-
minhos incertos do entretenimento. 

Da música, da representação, do humor, 
da dança, etc. São essas pessoas que nos 
preenchem os dias com o lazer necessário, 
com a descontração necessária, com a cul-
tura necessária. Cultura, essa palavra tão 
importante e tantas vezes tão maltratada e 
desconsiderada. 

Neste ano incrivelmente difícil, enquanto 
se combate uma pandemia que nos consome 
a sanidade, é a cultura, é o entretenimento, 
que nos ajuda, de alguma forma, a passar o 
tempo de confinamento obrigatório.

Durante os primeiros meses, foram os 
músicos os primeiros a dar-nos a mão, do 

outro lado do telefone ou computador, 
para nos entreter com concertos atrás de 
concertos, garantindo-nos que não está-
vamos sozinhos naquelas paredes isoladas, 
provando-nos que de facto a música nos 
fortalece, nem que seja a alma.

Também durante esses primeiros meses, 
quantos e quantos atores e humoristas nos 
ajudaram a descontrair, fazendo-nos es-
quecer os números crescentes de casos de 
infetados. Bruno Nogueira e o seu “Como É 
Que O Bicho Mexe?” foi a maior prova que 
juntos tudo se ultrapassa com muito mais 
entusiasmo. Este late-night talk-show, 
criado especificamente para ajudar a lidar 
melhor com o tédio de tantos, acontecia 
de segunda a sexta-feira no seu Instagram, 
sempre com convidados que todos co-
nhecemos. O humorista usou o programa 
como fonte de angariação de fundos para 
instituições de cariz solidário, conseguin-
do arrecadar milhares de euros cada dia. É 
preciso ressaltar que nem um cêntimo fica-
va no bolso de Bruno Nogueira. Este pro-
jeto depressa se tornou popular, com uma 
média de 50 mil espectadores diários, sen-
do que no último dia, Bruno Nogueira viu o 
seu Instagram ser invadido por mais de 150 
mil pessoas, que lhe agradeciam de forma 
muito clara “por tudo”. Incluindo pessoas 
como Cristiano Ronaldo, que fez questão 
de aparecer em direto para expressar a sua 
apreciação. Bruno Nogueira foi muito mais 
do que um simples humorista, foi o ponto 

de encontro de muita gente que se sen-
tia perdida e cansada de estar “presa” em 
casa, e deprimida por ver o mundo a lidar 
com o desconhecido. O talento deste artis-
ta, que lhe é inato, foi gentilmente parti-
lhado com o público com o único propósito 
de nos ajudar.

E durante todos os gestos de ajuda, por 
parte dos milhares de músicos, por parte 
dos atores, apresentadores, humoristas... 
Alguns de nós continuavam a trabalhar, o 
dinheiro ia entrando na conta, outros nem 
por isso... Estes artistas fazem parte dessa 
realidade de desempregados que, desde o 
início, fizeram questão de, gratuitamente, 
nos entreter. Incluindo todos aqueles que 
trabalham nos bastidores. Todos os técni-
cos de luz, todos os técnicos de som, todos 
os produtores, managers. Uma situação 
bem difícil de resolver, visto que ter públi-
co numa sala de espetáculos era algo incal-
culável. Em alguns países, continua a ser. 
Mas não os vejo baixar os braços. Reinven-
tam-se. Primeiro os projetos drive-in, com 
concertos para um público dentro de car-
ros, depois com salas de espetáculos estra-
tegicamente organizadas, com distâncias 
de segurança...

César Mourão é outra figura pública que 
tem marchado nesta luta que a cultura en-
frenta desde que a pandemia chegou. Na 
verdade, sempre foi muito difícil para to-
dos que para trabalham nesta área, já que 
é uma vida muito instável. Ora hoje têm 

trabalho, ora amanhã nem por isso. Mas 
César Mourão, outro humorista português, 
tem, por exemplo, agora em cena um es-
petáculo ao vivo, que acontece dentro das 
regras de segurança impostas pelo país, e 
lembro-me de me emocionar quando li o 
apelo dele ao público para o ir assistir... Não 
por ele, mas pelos músicos e técnicos que 
trabalham com ele, já que César abdicaria 
do seu cachet para distribuir por todos os 
seus colegas.

De hoje para amanhã, os números de in-
fetados aumentam, os números de mortes 
aumentam, o medo aumenta e as precau-
ções também. Tudo volta à estaca zero. E a 
cultura, e o entretenimento, também.

Nós, enquanto consumidores ativos do 
seu talento, devemos sempre, de alguma 
forma, da forma que conseguirmos, ten-
tar apoiá-los. Mais que não seja para de-
monstrar que estamos gratos pelas vezes, 
inúmeras, que todos eles nos cederam, tão 
generosamente, o seu trabalho de forma 
gratuita pelas mais variadas plataformas 
online.

Sempre, e assim que possível, vamos 
tentar comprar o bilhete do espetáculo, va-
mos tentar comprar as músicas, vamos ver 
a série ou vamos ver o filme, vamos dar-
-lhes visualizações para que eles tenham 
retorno. 

Acho que só assim será justo – fazermos a 
nossa parte agora, demonstrando reconhe-
cimento.

A arte de ser artista em 2020
Catarina Balça
Opinião

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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Covid-19 sem fair-play

Competições suspensas, recintos des-
pidos, cortes salariais, quebra nas recei-
tas, clubes próximos de fechar portas: 
foi (e continua a ser) este o impacto da 
pandemia no mundo desportivo. Vamos 
analisar algumas variáveis e “medir” o 
pulso ao desporto no mundo. Mas pode-
mos já adiantar que a sua saúde já viu 
melhores dias…

Desvalorização de jogadores

Neymar foi o jogador que mais perdeu 
valor de mercado - pelo menos foi a esta 
conclusão que a KPMG chegou num relató-
rio que divulgou recentemente. A empre-
sa de consultoria internacional analisou a 
crise financeira provocada pela pandemia 
que vivemos e de que forma é que o valor 
de mercado de vários jogadores foi afetado.

Entre agosto e outubro deste ano a KPMG 
diz que o brasileiro que veste a camisola 10 
do Paris Saint-Germain não só viu o seu 
valor de mercado cair 18 milhões de eu-
ros como também desceu dois degraus no 
ranking dos atletas mais valiosos do fute-
bol mundial: ocupa o quarto lugar, atrás de 
Jadon Sancho, do Borussia Dortmund (135 
milhões de euros - uma queda de 550 mil 
euros), e de Raheem Sterling, do Manches-
ter City (138 milhões de euros, menos 2,50 
milhões). Quem lidera este ranking é um 
colega de Neymar no PSG: Kylian Mbappé, 
que não sofreu qualquer desvalorização e 
está avaliado em 200 milhões de euros.

Bruno Fernandes é o jogador português 
mais valioso neste ranking (87,5 milhões 
de euros, tendo desvalorizado 240 mil eu-
ros neste período), seguido de Bernardo 
Silva (que, pelo contrário, valorizou 4,1 
milhões de euros, estando agora avaliado 
em €80,6 milhões), João Félix (também ele 
a ver o seu valor aumentar em 3,29 milhões 

de euros para um total de €78,30 milhões) 
e Cristiano Ronaldo (€68,6 milhões, viu o 
seu valor cair 3,04 milhões de euros).

Desigualdades ainda mais evidentes

Um estudo publicado pelo Observatório 
do Futebol (CIES), que se debruçou sobre os 
31 campeonatos europeus - e onde se inclui, 
obviamente, o português -, conclui que a 
pandemia agravou as desigualdades entre 
clubes (principalmente os que têm mais 
dificuldades financeiras) por toda a Euro-
pa, obrigando-os a recorrer aos jogadores 
vindos da formação. “As equipas menores 
tiveram de reduzir as suas ambições ainda 
mais que as maiores. Para esses clubes, o 
futuro imediato é, mais do que nunca, de 
luta pela sobrevivência. Neste contexto, os 
clubes que construíram estruturas de trei-
no e formação sólidos são aqueles que têm 
melhores condições para ter sucesso des-
portivo e financeiro”, pode ler-se.

Os prejuízos

São várias as notícias que vão dando con-
ta do impacto negativo que a Covid-19 tem 
tido em clubes um pouco por todo o mun-
do: recentemente e a título de exemplo, o 
Tottenham, treinado pelo português José 
Mourinho anunciou perdas de 63,9 milhões 
de libras (71,8 milhões de euros) até 30 de 
junho deste ano.

Este “aperto” é causado, em grande par-
te, pela interdição de adeptos no estádio, o 
que levou a uma grande quebra nas recei-
tas - em Inglaterra, as portas fecharam-se 
em março. No entanto, ao que parece, há 
uma luz ao fundo do túnel em terras de 
Sua Majestade: conforme anunciou o pri-
meiro-ministro britânico, Boris Johnson, 
os adeptos vão regressar a alguns estádios 
de Inglaterra já a partir de dia 2 de dezem-
bro. Mas há limites: os estádios só poderão 
preencher até 50% da capacidade, com um 
limite entre 2.000 e 4.000 espectadores.

Os patrocínios desportivos, uma outra 
importante fonte de receitas, caíram entre 
20% e 30% após a pandemia.

Cortes e mais cortes

O futebol feminino sofreu (e continua a 
sofrer, convenhamos) com falta de apoios 
e cortes salariais - foi a conclusão a que a 
Associação Internacional de Futebolistas 
Profissionais (Fifpro) chegou num estu-
do realizado junto de 62 países, incluindo 
Portugal. 47% dos países inquiridos pro-
cederam a cortes salariais ou suspensão de 
vencimentos.

Já no futebol masculino foram várias as 
notícias que vieram a público de cortes sa-
lariais nas equipas: Juventus, F.C. Porto, 
Sporting, Manchester United, Real Madrid, 
Bayern Munique e Borussia Dortmund são 
apenas alguns exemplos.

Recentemente, a Liga espanhola comu-
nicou aos clubes da primeira e segunda di-
visão os novos tetos salariais, onde se pode 
claramente verificar o impacto financeiro 
da pandemia. O Real Madrid é o clube que 
mais pode gastar (468,529 milhões de euros) 
mas, ainda assim, vê o orçamento levar um 
corte de 173 milhões de euros em relação ao 
ano anterior. Já o Barcelona não poderá ul-
trapassar os 382,717 milhões de euros - uma 
quebra de 274 milhões de euros.

As reivindicações

Em Portugal, no dia 2 de novembro, o pri-
meiro-ministro António Costa recebeu uma 
carta aberta do Comité Olímpico de Portu-
gal (COP), do Comité Paralímpico de Por-
tugal (CPP) e da Confederação de Desporto 
de Portugal (CDP) onde estes solicitam “ini-
ciativas públicas robustecidas” para fazer 
face à crise desportiva que o país atraves-
sa, constatando uma ausência de medidas 
“com impacto direto no desporto”.

As modalidades

O mundo do desporto vive dias difíceis, 
mas as modalidades, especificamente, 
veem agravar-se uma situação que, por si 
só, já não era “famosa”.

Nas modalidades de pavilhão, o futuro 
é visto com grande incerteza, dadas as re-
duções significativas nos orçamentos. Uma 
das soluções encontradas foi a aposta nos 

jogadores nacionais e da formação.
Acontece que um dos maiores problemas 

é, precisamente, o impacto nos escalões de 
formação, onde muitos jovens não estão a 
competir ou sequer a fazer desporto, o que 
terá consequências a nível pessoal, social e, 
é claro, nos resultados e rendimento des-
portivos.

Grandes eventos como o Campeonato 
Mundial de Atletismo, a Maratona de Bos-
ton e os Jogos Olímpicos viram a sua reali-
zação ser adiada para 2021.

No Canadá, Toronto e Peel Region inicia-
ram recentemente um novo “lockdown” 
de 28 dias como forma de combate a esta 
pandemia:  arenas, pistas de curling e ou-
tras instalações recreativas encontram-se 
fechadas ao público em geral. No entanto, 
equipas profissionais como os Maple Leafs 
continuam a poder treinar e preparar aqui-
lo que esperam ser o retorno à competição 
em janeiro de 2021.

O foco nos eSports

Já sabemos que a necessidade aguça o 
engenho - e no desporto não é diferente. A 
pandemia veio estabelecer novas parcerias 
- ou até reforçar as já existentes - entre clu-
bes desportivos e empresas de tecnologia 
computacional de todo o mundo. 

Com a interdição de público em estádios, 
arenas e pavilhões, os conteúdos digitais 
ganharam mais força: no caso dos clubes de 
futebol, estes não só conseguem chegar ao 
público mais jovem como também encon-
tram nesta aposta uma forma de expandir a 
sua influência.

O FC Schalke 04, da Bundesliga, é um 
dos clubes pioneiros no setor dos eSports, 
tendo criado uma equipa para competir no 
League of Legends, um jogo de estratégia 
onde duas equipas de cinco jogadores com-
petem entre si e que conta com a partici-
pação de mais de 100 milhões de jogadores 
por mês em todo o mundo!

Em Portugal, o Sporting foi um dos pri-
meiros a nível nacional e internacional a 
criar de raiz uma divisão de eSports, con-
tratando alguns dos melhores talentos por-
tugueses. 

Inês Barbosa
Opinião
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Ai, ai, nem sempre somos bem vistos 
quando escrevemos um artigo de opi-
nião, sobretudo quando toca em temas 
que, direta ou indiretamente, podem 
ferir alguém. Especialmente quando as 
pessoas interpretam o que escrevemos 
de forma errada, interpretando-o como 
destrutivo, mas tem que se dizer a rea-
lidade do que pode vir acontecer, quer 
muitos gostem ou não. Temos que nos 
convencer de uma coisa que é a reali-
dade do que vai ser o futuro, após esta 
pandemia nos deixar e esperemos que 
seja rápido porque quanto mais tempo 
demorar mais graves serão as conse-
quências - não esperem coisas fáceis 
em nenhum sentido, todas as associa-
ções querem ter dias coloridos, todos 
querem melhorar a vida dos seus clubes 
que direta ou indiretamente os liga, mas 
se assim o pensam e desejam ver um 
futuro mais risonho, agora é a hora de 
o construir, toca a trabalhar para mais 
massa crítica e isto só se consegue com 
união.

Eu costumo dizer que quanto melhor 
estiver o meu amigo e o meu vizinho, 
melhor eu estarei. Não podemos viver 

com o mal dos outros, a não ser no despor-
to onde para uns ganharem outros têm que 
perder, mas no que toca ao associativismo 
as coisas, depois desta pandemia nos deixar 
em paz, não vão ser fáceis. Vai tocar a to-
dos, mesmo aos que têm ou julgam ter uma 
economia equilibrada, isso tem que ser a 
última coisa a pensar. As dificuldades estão 
à vista e só não vê quem não quer, ou então 
vive num mundo diferente. As perspetivas 
para o futuro são uma realidade e todos 
têm que assumir e dar as mãos, nada mais 
há a fazer. Se compreenderem e souberem 
assumir que sozinhos são fracos, como um 
elo isolado, e juntos são mais fortes, como 
uma corrente, têm a chance de encontrar 
o potencial da colaboração e o efeito mul-
tiplicador das coisas que sozinhos lhes vão 
faltar, basta serem realistas e assumirem. 
Nada é vergonha, vergonha é andar a enga-
nar, ou tentar enganar os outros quando os 
outros já conhecem a realidade, isso sim é 
uma vergonha. As direções têm uma gran-
de chance de, após um período afastadas 
dos associados, as que regressarem, pas-
sarem a valorizar o relacionamento entre 
eles. Vão ser muito menos do que eram no 
passado, antes da pandemia nos separar. 
Vão ser poucos os sócios a aderirem, que 
a tendência é para serem muito poucos, 
porque o hábito de ir aos eventos vai aca-
bar, especialmente nos mais idosos, porque 
nunca mais se vão sentir seguros seja onde 
for. O medo de serem infetados, mesmo 
depois, vai permanecer. Isso vai fazer com 
que os resistentes passem a investir cada 

vez mais para aguentar a sobrevivência. 
Como a quantidade vai diminuir em geral, 
a forma mais fácil é unir casas e manter vi-
vas as culturas. Não vale a pena julgar que 
são melhores que A ou B, a realidade vai ser 
tudo menos o que muitos estão à espera.  

Não esquecendo que o suporte de mui-
tos clubes e associações são as pequenas e 
médias empresas que, de forma calorosa, 
patrocinavam a atividade dos clubes e as-
sociações. Mas agora esta pandemia tam-
bém afetou o setor empresarial e de forma 
arrasadora. Os próprios empresários pas-
saram a olhar o meio associativo de for-
ma diferente e isto vai ser prejudicial para 
os clubes, especialmente quando não há 
massa crítica, isto é, algo que convença o 
empresário a patrocinar com uma garantia 
de que pode haver um retorno no investi-
mento. Chama-se a isto visão de negócio, 
investir onde futuramente se possa colher. 
Mas calma, não interpretem isto no senti-
do negativo ou destrutivo, isto é, quando 
uma empresa investe numa publicidade na 
esperança de retorno de clientela. Quan-
do assim não é o investidor é fraco. Neste 
campo, a pandemia obrigou os empresários 
a olhar diferente e a pensar formas de in-
vestimento diferentes. Esta pandemia veio 
dar uma reviravolta em tudo, na forma de 
se conviver entre amigos, familiares e até 
da nossa forma de viver o dia a dia. Por aca-
so já alguém parou para pensar quantos jo-
vens que normalmente se deslocavam aos 
clubes para passar algum tempo, mas que 
agora não vão voltar e as idades acima dos 

65, (espero estar enganado, mas…) 50% 
não voltam? Irão frequentar as associações 
ou clubes em dias de festas especiais e nem 
todos. Os jovens hoje têm as novas tecno-
logias de onde tiram tudo, e dizem que é 
muito melhor do que perderem tempo para 
muitas vezes não aprenderem nada. É as-
sim que alguns já pensam. Aqui está a prova 
de que a pandemia obrigou a mudar a for-
ma de olhar as coisas. Ou se trabalha para 
uma melhor qualidade e massa crítica mais 
forte ou muito se vai perder.

Está na altura de pensarem diferente e 
esquecer o passado, olhar o presente, res-
peitar o mesmo e planear o futuro. Todos 
ficarão a ganhar porque as mudanças afe-
tam políticos, celebridades ricas, amigos, 
parentes e inimigos - podem não ser todos 
da mesma forma, mas vai alterar a forma 
de viver de todas as classes. Vai haver me-
nos eventos sociais por falta de adesão e de 
poder económico. Vai haver menos gastos 
em viagens desnecessárias etc., e tudo isto 
vai afetar de forma grave o associativismo, 
por isso chegou a hora de unir para não dei-
xar cair. 

Neste campo espero que me engane, mas 
da forma que as coisas estão, a tendência é 
para piorar, se não houver união. 

Augusto Bandeira
Opinião

O que será o futuro, depois desta pandemia, para o associativismo?
Uma pergunta que não tem resposta para muitas pessoas, mas é uma realidade que obriga 
a mudanças drásticas na sociedade, que não se esqueçam que vieram para ficar.
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The pandemic has had far-reaching con-
sequences beyond the spread of the di-
sease itself and efforts to quarantine it. 
Truly, it has resulted in major political, 
cultural, and social implications. Months 
after the activation of emergency mea-
sures globally, our society is still adap-
ting to a new lifestyle, social barriers to 
communication, intimacy, and collabora-
ting with one another. Currently, there is 
an ongoing debate between those who 
want to shorten the lockdown and tho-
se seeking for even stricter measures. 
Chiefly, they’re focused entirely on these 
two aspects:  health and economy. Whi-
ch of course, are the central concerns 
amongst many this moment.

From an economic point of view, the 
impact on trade, tourism, entrepre-
neurial and individual activities, and 

finance is frightening. In recent times, the 
words recession, depression, and structural 
crisis have become buzzwords throughout 
the pandemic. However, from a medical 
point of view, we have gone through se-
veral phases. At first, we tried to deny the 
reality of COVID, until… it began to attack 
our family members, friends, and even-
tually our way of conducting everyday life. 
We can no longer afford to be ignorant, as 
the issue of the matter has permanently 
changed our lives for years to come. 

The world over, national and local lock-
downs have highlighted the contrasts bet-
ween the lives of the haves and the have 
nots. Plenty of Hollywood celebrities la-
mented the inconvenience of cancelled 

performances and staying home in their 
mansions without access to their glam 
teams. But in the meantime, hundreds of 
millions of people living hand to mouth 
across the globe struggled to find suste-
nance. In South Africa, one of the poorest 
nations on the planet, 55% of the popula-
tion struggled to provide for their youth 
and children. Yet, trends such as baking 
banana bread, brewing pineapple beer, 
clocking garden marathons and binging on 
Netflix rose in popularity. Since lockdown 
began, it has become starkly clear how be-
leaguered we are, not just by uncertainties. 
Rather, it has become abundantly how pri-
vileged people are, in comparison to those 
who live paycheck to paycheck.

The dispiriting irony about these con-
trasting daily lives is those least respon-
sible for creating the predicament have 
suffered the most. The same can be said 
for the fallout that resulted from extreme 
heat, floods, drought, air pollution – and 
the list goes on. Now, we realize the effect 
of the pandemic is long-lasting; something 
for the history books.  Still, we struggle to 
grasp the real impact. Around the world, 
many questions are being asked about how 
we go forward from here… what will it be? 
How will society look after coronavirus is 
done and over?  

We have become a deeply interconnec-
ted world, connected by the necessity of 
globalisation and social media. Issues that 
affect some people can send shockwaves, 
eventually striking the lives of all. Six de-
grees of separation is the notion that all 
people on average have six or fewer, social 
connections away from one another. As a 
result, a chain of “a friend of a friend” sta-
tements can be made to connect any two 
people in a maximum of six steps. Cue 
Covid-19 in 2020, suddenly, it becomes 
abundantly clear just how connected we 
humans actually are, not only with one 

another but also with the natural world, 
that we laid bare.

During COVID, everyone has struggled 
immensely. From distancing ourselves 
from loved ones to job insecurity, we have 
all suffered. The guidelines we follow are 
tough and take an enormous toll on our 
mental health. Under Federal and Provin-
cial government guidelines, we as Cana-
dians have been restricted from conduc-
ting ourselves freely in public and private 
settings. For the most part, citizens ack-
nowledge the authority of these guidelines 
and follow them. With the promise of a 
vaccine, we are getting closer than ever to 
this reality.  While the vast majority count 
down the days, unrealistic and premature 
hyping of the vaccine can place false pre-
sumptions in people’s minds. It is highly 
unlikely that we will go back to “normal”, 
as we have seen the devastation it caused.

I think there is a tremendous likelihood 
of conflict, social discord and unanticipa-
ted consequences with the arrival of the 
vaccine. Recently, people have stated that 
they will not get the vaccine and that limits 
our ability to create herd immunity, which 
provides protection for those who cannot 
get the vaccine or have not gotten the vac-
cine. Communities, co-workers, friends, 
and families will be faced with tough deci-
sions. From the topic of how to safely so-
cialize to sending children to school, issues 
will arise for everything. The virus will still 
be circulating, regardless of whether or 
not there is a widely available vaccine. In 
addition, there are likely going to be issues 
regarding vaccine distribution and the po-
tential for inequalities. Sadly, the virus will 
not disappear when the vaccine is deplo-
yed. 

After enduring so many months of 
unprecedented trials, are we on the brink 
of going back to normal? Will we unders-
tand the mechanisms that will guide us to 

going back to normal? How will we res-
pond? In my mind, a vaccine will bring an 
end to the pandemic at some point in the 
near future. But what the world looks like 
after that is a lot less clear. I believe the 
process of post-humanization is well under 
way, we may look back on 2020 and the 
coronavirus crisis as a crossing over. A time 
in which our relationship to core aspects of 
our humanity is fundamentally remade. In 
particular, I believe we are seeing meanin-
gful recalibrations of our relationship to 
identity, labour, health and love. In short, 
the post-human era is beginning in ear-
nest. 

While COVID-19 has landed us in a posi-
tion where we are suffering from a loss of 
control, there are many things over whi-
ch you can have influence in the coming 
months and years. For those of us that have 
the privilege to live within democratic so-
cieties, we can choose to frame ourselves 
not as passive consumers or spectators of 
our circumstances, but as participants who 
have agency over our lives. Many small ac-
tions amount to ripple effects that can turn 
the tide on some of our greatest challenges. 
A mindset of possibility is the antidote to 
fear.

We have a golden opportunity to reima-
gine our world and reframe many of the 
taken-for-granted narratives that inform 
the way we live.  That which was previou-
sly thought to be impossible or at the very 
least in the “too hard/too busy” basket-
-community coherence, ecological equi-
librium, a stable climate, gender equality, 
and a more equitable society in general-are 
suddenly a little bit more within our reach 
that we had previously realized. I predict 
we will take the lessons handed to us by 
our time dealing with the virus and make 
our world a better place.  It may not be 
easy, but I have hope for the hope.

“Befriending Uncertainty” in a Post-Covid World

Sara Isabel Dias
Opinion
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A pandemia é uma condição sanitária em 
que ocorre a disseminação mundial de 
uma doença desconhecida que se trans-
mite de pessoa a pessoa. Essa situação, 
não inédita, mas sempre inesperada, foi 
declarada pela OMS em março deste ano 
e atingiu como um verdadeiro tsunami 
todos os âmbitos da nossa sociedade. 
Setores da economia, saúde, educação 
e entretenimento estão tendo que se 
adaptar à nova fase. Independentemente 
da condição econômica do país, os cha-
mados de “primeiro-mundo” ou os em 
“desenvolvimento”, todos estão sentin-
do o baque violento em suas estruturas 
e precisando correr contra o tempo em 
busca da vacina. Somente a vacina pode 
sinalizar o término dessa crise, que ouso 
comparar a uma guerra mundial. 

Diante do exposto, destaco o Bra-
sil, um país em plena crise política 
e econômica desde 2014, que tem 

sofrido ainda mais os efeitos da pandemia 
com esse agravante.

Cabe dizer também que, infelizmen-
te, o número de mortes não foi suficiente 
para alertar e conscientizar a maioria das 
pessoas sobre a gravidade da situação. O 
que se observa atualmente no Brasil é uma 
população que, em sua maioria, vive uma 
normalidade assustadora: continuam se 
aglomerando e não restringindo contatos. 
E isso nada mais é do que o reflexo da crise 
política e institucional que o país atraves-
sa, tendo em seu governo hoje, o exemplo 
máximo para não seguir as recomendações 
da OMS.  Desde o início, esse governo não 
conduz com seriedade o grave problema de 
uma pandemia e, chegou a nomear até, o 
tal vírus, de “gripezinha”. 

É importante levantarmos esse ponto, 
pois nos faz compreender o porquê do nú-
mero absurdo de contágios e mortes no país, 
o que gera uma triste expectativa a curto e 
médio prazo:  um aumento ainda mais ele-
vado em relação a esses números e a apro-
ximação de uma segunda onda, sendo que 
nem mesmo a primeira foi controlada. 

Muitas pesquisas e estudos já foram rea-
lizados em todo o mundo sobre o impacto 
em diversos setores nesses oito meses de 
controle da pandemia. 

Inicialmente, no setor econômico, há o 
destaque sobre o que o Fundo Monetário 
Internacional resumiu essa crise mundial: 
“Uma crise como nenhuma outra, uma re-
cuperação incerta.”

Economia 

No Brasil, prevê-se a recessão mais pro-

funda em pelo menos 120 anos, período o 
qual há dados oficialmente registrados. 
Essa previsão foi comunicada pelo Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da). A contração seria ainda maior não fos-
se a decisão do país de injetar expressivos 
recursos na economia, que levarão o Brasil 
a registrar um déficit histórico nas contas 
públicas e vão levar o seu endividamento a 
um patamar inédito, como mostram a pro-
jeção da Instituição Fiscal Independente, 
um órgão do Senado, e do próprio governo 
Federal. Paulo Guedes, Ministro da Econo-
mia, eliminou qualquer chance de recupe-
ração do crescimento brasileiro neste ano. 

Os setores mais afetados por essa crise 
são: comércio, serviços, que vinham pu-
xando a economia brasileira há um bom 
tempo. O setor de indústria, vinha operan-
do em níveis modestos. 

A inflação em níveis baixos tem permiti-
do ao Banco Central reduzir os juros para o 
menor patamar da história recente, mas a 
reação da atividade a esse novo piso ainda 
é incerta. 

Saúde mental com destaque para tra-
balhadores essenciais

Sintomas de ansiedade e depressão afe-
tam 47,3% dos trabalhadores de serviços 
essenciais durante a pandemia de Co-
vid-19, no Brasil. Mais da metade deles — e 
27,4% do total de entrevistados — sofre de 
ansiedade e depressão ao mesmo tempo. 
Além disso, 44,3% têm abusado de bebidas 
alcoólicas; 42,9% sofreram mudanças nos 
hábitos de sono; e 30,9% foram diagnos-
ticados ou se trataram de doenças mentais 
no ano anterior a uma pesquisa coordenada 
pela Fiocruz, e feita em parceria com outras 
instituições.

Covid-19 nas favelas 
Nos grandes centros urbanos, o impacto 

da Covid-19 nas favelas tem se mostrado 
mais acentuado por conta de vulnerabili-
dades estruturais. Segundo a análise, o fato 
das taxas de incidência da Covid-19 serem 
maiores nos bairros sem favelas ou com 
baixa concentração dessas, em compara-
ção com os bairros de “altíssima concen-
tração”, pode ser em parte explicado pelo 
baixo acesso à testagem pelas populações 
desses territórios. 

Foi observado que os bairros com alta e 
altíssima concentração de favelas apre-
sentam maior letalidade (19,47%), o dobro 
em relação aos bairros considerados “sem 
favelas” (9,23%). Isso indica, segundo os 
pesquisadores, tanto uma falta de acesso ao 
diagnóstico em tempo adequado, quanto 
problemas de acesso aos serviços de saúde 
de maior complexidade assistencial.  

Povos indígenas e Covid-19 
Os povos indígenas são particularmen-

te vulneráveis à Covid-19 e às suas graves 

consequências, devido a fatores históricos 
e socioeconômicos. A circulação do Sars-
-CoV-2 no Brasil resultou em progressiva 
proporção de indígenas em municípios em 
alto risco imediato para pandemia, afetan-
do, rapidamente, os 34 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI).  A taxa da mor-
talidade entre indígenas, dependendo da 
faixa etária, chega a ser até 150% maior do 
que a de não indígenas.

Os dados disponibilizados pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) eviden-
ciam taxas de mortalidade por Covid-19, 
progressivamente mais elevadas a partir 
dos 50 anos nos indígenas, em comparação 
à população geral. Esse fato traz um aler-
ta para impactos socioculturais da pan-
demia: os indivíduos de mais idade são os 
guardiões dos conhecimentos tradicionais, 
línguas e da memória das lutas históricas 
desses povos.

Organização dos sistemas de saúde 
Outro tema destacado, “A organização 

dos sistemas de saúde” ressalta que a des-
proporção entre óbitos e casos registrados 
expõe fragilidades acumuladas em função 
do subfinanciamento e problemas de ges-
tão, reforçando a necessidade do fortaleci-
mento do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
avaliação da capacidade instalada no país 
para atender pacientes graves de Covid-19 
revelou as grandes desigualdades entre as 
regiões e a forte concentração de recursos 
voltados para o setor de saúde suplementar 
em áreas específicas.

Covid-19 e desigualdades sociais 
Na abordagem sobre o Covid-19 e desi-

gualdades sociais, é enfatizado o fato de 
que a pandemia deixou mais explícitas as 
injustiças estruturais.  Segundo a análise, as 
diferenças observadas nos indicadores de 
saúde entre os mais ricos e os mais pobres, 
independentemente da região geográfica, 
deixam ainda mais claro o papel dos de-
terminantes sociais no processo de adoeci-
mento e morte da população mais carente.

Os pesquisadores alertam que, embora o 
número de casos, especialmente os fatais, 
venha mostrando paulatina redução, não 
há sinais de adesão da população às normas 
elementares de proteção individual.

 Mudanças de hábitos alimentares de 
adolescentes na pandemia

Estudo publicado no periódico científico 
Nutrients mostrou que os adolescentes de 
cinco países, incluindo o Brasil, tiveram 
consumo modificado de alimentos fritos, 
alimentos doces, legumes, vegetais e frutas 
durante o confinamento indicado para re-
dução da transmissão da Covid-19. A pes-
quisa, que revela o aumento do consumo de 
frutas e hortaliças durante o distanciamento 
social, também observou maior ingestão de 
doces e frituras entre os jovens. O estudo 

teve participação da pesquisadora da Ensp 
Letícia Cardoso, da professora da UFRJ, Pa-
tricia Padilha, e fornece a primeira descrição 
de como a pandemia de covid-19 alterou as 
tendências na alimentação de adolescentes 
da Espanha, Itália, Brasil, Colômbia e Chile. 
A iniciativa teve a liderança do Dr Alberto 
Davalos, do Instituto Madrilenho de Estudos 
Avançados em Alimentação.

O isolamento durante a pandemia de co-
vid-19 afetou a alimentação, especialmente 
dos adolescentes, que são altamente susce-
tíveis a adquirir maus hábitos alimentares. 
Intitulado “Covid-19 Confinement and 
Changes of Adolescent’s Dietary Trends in 
Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil”, o 
artigo mostrou os resultados do estudo que 
descreveu as mudanças na dieta durante o 
confinamento dos adolescentes de 10 a 19 
anos e identificou os fatores que podem ter 
influenciado as alterações. 

Violência contra mulher 
Apesar de ser um crime e grave violação 

de direitos humanos, a violência contra 
as mulheres segue vitimando milhares de 
brasileiras reiteradamente. No contexto da 
pandemia de covid-19 assistimos perplexos 
o crescimento de ocorrências de violência 
doméstica e sexual.  

Os dados mais recentes sobre feminicí-
dios, de acordo com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, apontam que uma mu-
lher é morta a cada sete horas, apenas por 
ser mulher. O Brasil está no 5º lugar no ran-
king mundial do feminicídios. Uma mu-
lher sofre violência doméstica a cada dois 
minutos. O país bateu recorde de registros 
de estupro. Quase metade das brasileiras já 
sofreu assédio sexual no trabalho. 

O maior tempo vivido em casa aumentou 
também a carga do trabalho doméstico, o 
convívio com crianças, idosos e familiares 
e a ampliação da manipulação física e psi-
cológica do agressor sobre a vítima, o que 
contribuiu para a eclosão de conflitos e para 
o acirramento de violências já existentes. O 
aumento de casos de violência doméstica 
passou a ser sentido em grande parte dos 
países que decretaram quarentena, confor-
me informado pela ONU Mulheres nos pri-
meiros meses de isolamento social.  

Podemos esperar, diante dos primeiros 
estudos e pesquisas, muitas consequên-
cias difíceis de enfrentar, não só no Brasil, 
mas no mundo. O impacto se vê em todos 
os lugares. O que precisamos definitiva-
mente, é estar cada vez mais preparados 
e colaborarmos com os órgãos de saúde e 
suas recomendações, para que o prejuízo 
não seja ainda maior. Adaptação também 
é muito importante e talvez a chave para 
encontrarmos novas soluções diante dos 
problemas que essa fase em que o mundo 
vive nos deu. Depois de uma guerra, há que 
se pensar na reconstrução. 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

Adriana Marques
Opinião

O Brasil e o impacto da pandemia
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Bem-estar
Encontrar o conforto nas origens

Hoje não basta apenas viver. Cada vez 
mais as pessoas procuram viver bem, 
com qualidade e com significado. Numa 
era em que a sociedade se acomodou a 
um ambiente urbanizado e industrializa-
do, em que se normalizou uma vida ao 
estilo do Ode Triunfal de Álvaro de Cam-
pos, há quem não se encaixe nos pa-
drões e busque algo mais. Acordamos, 
trabalhamos, comemos, dormimos, re-
petimos. A rotina é importante - os ci-
clos são naturais e inerentes a tudo o 
que existe no universo - mas ela deixa 
de ser produtiva quando entramos em 
modo automático. É fácil, desta forma, 
perdermos conexão com a nossa expe-
riência humana na Terra, desde a forma 
como ocupamos o nosso tempo aos 
nossos relacionamentos interpessoais, 
com o nosso próprio corpo e mente.

Num mundo fortemente automatiza-
do, tecnológico e processado, está 
a emergir uma onda de pessoas que 

busca algo mais. Ironicamente, a conclusão 
é que o mais é realmente menos: estamos a 
assistir à tendência de encontrar conforto 
nas origens. Hoje com nomes sofisticados, 
como aromaterapia, reiki, acupuntura, 
yoga, mindfulness e naturopatia, as novas 
soluçōes de bem-estar resgatam técnicas 
milenares baseadas no poder medicinal de 
plantas e flores assim como no tratamento 
do ser humano como um corpo físico, es-
piritual, energético. Estas são as fundações 
para o conceito holístico, muito popular 
no contexto das novas terapias e mundo 
do bem-estar. Este tópico leva-nos inevi-
tavelmente ao contraste “medicina con-
vencional vs medicina holística”. Elas não 
devem ser rivais, antes pelo contrário, elas 
devem complementar-se. No entanto, ci-
tando o neurocientista James Doty num 
dos seus Ted Talks, “temos um sistema de 
saúde que não está orientado para o bem-
-estar, mas sim para a doença”. Muitas 
pessoas estão a tomar consciência des-
ta realidade e procuram ir além do que o 

sistema convencional de saúde tem para 
oferecer. Estamos a sentir a necessidade 
de trabalhar o nosso corpo e o nosso desen-
volvimento mental, espiritual. Estamos a 
trabalhar mais na prevenção de doenças e, 
quando elas surgem, percebemos que mui-
tas vezes é melhor tratar a raiz do problema 
do que tomar medicamentos para eliminar 
os sintomas. Todas estas terapias entendem 
o ser humano como um todo, o conjunto 
dos seus aspetos físicos, mentais, emocio-
nais e energéticos. Ou seja, elas não tratam 
essas esferas separadamente, mas de forma 
integrada. Este é o divisor de águas.

O emergir destas comunidades, do well-
ness, das terapias alternativas, do mindful, 
representa um estágio na história em que 
o ser humano se está a redescobrir como 
entidade multidimensional. Chegamos à 
conclusão que progredir numa sociedade 
tecnológica e modernizada negligencian-
do a nossa essência e tendências naturais 
é progredir de forma vazia. Estas práticas 
ancestrais, como a meditação, ayurveda, 
terapia quântica, são a forma de regressar a 
nós mesmos e de lembrar o nosso potencial 
como simples seres vivos no universo. Por 

isso há uma grande comunidade de pessoas 
que adotaram estas práticas como um estilo 
de vida ao invés de ir a consultas isolada-
mente. E a magia das comunidades dedi-
cadas à arte do bem-estar é que as pessoas 
acabam muitas vezes por se interessar em 
aprender as práticas para que possam elas 
mesmas aplicá-las no seu dia a dia ou até 
estender o seu conhecimento, ensinando 
ou exercendo a terapia noutras pessoas.

É também interessante observar como os 
mercados estão a ir acompanhando as ten-
dências. São cada vez mais as clínicas de te-
rapias holísticas a abrir e fazer sucesso nas 
cidades, há cada vez mais material disponí-
vel sobre o tema e, sem dúvida, a internet 
é uma poderosíssima ferramenta para par-
tilhar informação. Nas livrarias também já 
vemos secções dedicadas ao bem-estar, à 
autoajuda e movimentos new age. Temos, 
assim, registos concretos de que há um in-
teresse efetivo e crescente nestas terapias e 
práticas na sociedade dos dias modernos. 
Se estão também interessados em saber 
mais, acompanhem o programa Body&-
Soul todas as semanas na CamōesTV.

Telma Pinguelo
Opinião

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

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
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451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | torontovanity.com

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM

Caros leitores,
Aqui, convosco, semana após semana. 
Grata por existir e por pertencer a este 
mundo.

Quando acorda manhã após manhã 
tem por hábito agradecer a sua exis-
tência? Deveria, mas é o que é e va-

lendo que vale. Cada um de nós pensa de 
forma diferente. Não existimos por mero 
acaso. Somos criação de algo, de alguém 
e, consequentemente, pertencemos a esta 
grande aldeia à qual chamamos de Mundo.

Questiona-se nestes tempos que correm 
ou alguma vez se questionou como real-
mente está o Mundo?

O Mundo que nos proporciona conforto, 

status, e tudo o mais que queremos e so-
nhamos alcançar.  Nos tempos que correm, 
este nosso Mundo está repleto de mazelas, 
de abusos, de maus tratos. A todos e a qual-
quer nível.  Não sejamos egoístas. Não des-
curemos do resto, de tudo o que nos rodeia. 
Até a aflição que nos bate à porta, em tem-
pos de pandemia.  Principalmente agora. 
Cuidar de nós e do próximo. Cuidar da mãe 
Natureza, do nosso Planeta e, em retorno, o 
Universo cuidará de nós.

Tempos amargos. Eu que o diga. Sinto-me 

impotente. Embater novamente com a pos-
sibilidade de ter que “enviar” para casa os 
meus colaboradores. E as famílias? Enfim… 

É o estado do nosso Mundo que está a so-
frer ainda mais pelo “Desgoverno” de meia 
dúzia de patetas que nos regem e fazem de 
nós o que lhes bem apetece e dá na real gana.

Cuidem-se. Melhores dias virão, se Deus e 
o Mundo quiserem. E os homens deixarem.

Até já,
Cristina

Cristina Da Costa
Opinião

Olá Mundo , como tens passado ?
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Também estamos disponíveis na                  , para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

- Dançamos à procura de bem-estar e saúde no Dancenter
Esta semana:

- Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

- Retratamos a vida de Piedade Oliveira a fotógrafa

do ano em Portugal

- Deleitamo-nos com o documentário "Quintã" 
de  Ricardo Machado 

- Ouvimos a conversa de Telma Pinguelo
 com os Lucky Duckies

- ConhecemosVitória Rodrigues em 

mais um Espaço Mwangolé

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

Covid-19 has been upstaged by a barbequed brisket in 
Toronto providing a glimpse of aspects in society being 
ignored by those in power. What was the point being 
made by Adamson BBQ on Tuesday (24) and those who 
attended the premises?  To most it was nothing more 

than civil disobedience, but it was much more than 
that.  The messaging of the business owner to our task 
masters was made as a desperate call representing 
many who are about to lose their livelihood which re-
presents everything they have worked for.

The Chamber of Commerce has predicted that 25% of 
all businesses with less than 20 employees would be 
closing over the next few months because of regula-

tions being implemented.  This translates in thousands of 
job losses and ruined lives.  How can anyone see the fair-
ness where large box stores are open including in-house 
restaurants, selling everything small establishments can 
sell but instead they close down the small stores.  The lack 
of vision being shown by the political establishment is 
simply not acceptable and the lack of leadership should be 
fully assessed during the next elections.  People are tired 
of the convenient verbiage being spewed, bringing misery 
with no solutions.  

This week Milénio Stadium is looking at the world 
through a prism which provides individual glimpses on 
the status of the world we live in and the effects on our li-
ves.  Should we be concerned?  Most certainly.  The disso-
lution of the middle class benefiting the rich and creating 
more poverty will result in a society of imbalanced econo-
mies never before seen.

The dismantling of social structures will have conse-
quences worldwide.  As an example, we can look to the 
United States where millions of people have no health in-
surance and Covid-19 accelerated the path to being classi-
fied as poor.  Being poor also kills.  The physical aspect of 
dying may be slower but the mental equilibrium degene-
rates providing a quick passage to spiritual demise.  Many 
suggest that health should always be placed above the 
economy, but how can you be healthy without a job which 
puts food in your mouth, which sustains your body?  Ox-
fam estimates that this pandemic will result in about 500 
million people joining the ranks of being poor.  In Portugal 
alone there are 21 Food Banks now feeding 440,000 peo-
ple per month.  Using these statistics and visualizing the 
world, the suggestion is that the next war will be fought by 
the poor to create sustainability for their lives.  

While we fight the pandemic, the creation of a just so-
ciety is fundamental to ensure a balanced world with so-
cial cohesion for the future of civilization.  Let’s not allow 
Trudeau and his cronies at the world economic forum 
to implement the “Great Reset” which only benefits the 
strong at the peril of the weak.

Be Well.  
Manuel DaCosta

Mad, Mad World

Editorial English version
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SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista - Dividido em duas 
partes, este documentário tem por 
base entrevistas realizadas a habit-
antes de uma pequena aldeia situada 
no baixo Alentejo – Quintã. O trabalho 
árduo na Mina de S. Domingos, o 
contrabando a Espanha, a ida aos 
bailaricos no passado, a Guerra Civil 
Espanhola e suas consequências nas 
aldeias fronteiriças portuguesas, entre 
outros. Um documentário de Ricardo 
Machado.

 15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline - No Timeline desta semana, 
Adriana Marques e Catarina Balça 
mostram-nos as atuações mais sur-
preendentes dos AMA’s deste ano, 
falam-nos da polémica à volta de JLO 
e ainda nos apresentam o namorado 
novo de Gabi Melim. 

  Timeline – a sua rede social agora na 
televisão.

 18h30 Body & Soul

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

20h30 Musicbox

 21h00 Here’s the Thing - Manuel DaCosta en-
trevista o Associate Minister of Small 
Business and Red Tape Reduction, 
Prabmeet Singh Sarkaria. Os peque-
nos negócios e a agonia por que estão 
a passar, com o segundo lockdown do 
ano será o tema principal da conversa.  

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 15 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Musicbox

 09h30 Missa Dominical

 10h30 It´s Showtime

 11h00 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul - O equilíbrio do corpo 
e mente, o ambientalismo, a saúde 
e o bem-estar. Crie novos hábitos e 
deixe-se incentivar. No Body & Soul 
ajudamo-lo a cuidar do seu bem-estar, 
promovendo hábitos saudáveis e res-
peitando o ambiente que nos rodeia.           
.      

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime - Piedade Oliveira, natu-
ral de Ourém, mas a residir em Fátima 
há cerca de 30 anos, foi a primeira 
mulher a conseguir o título mais am-
bicionado pelos profissionais da fo-
tografia: o galardão de Fotógrafo do 
Ano, pela Associação Portuguesa dos 
Profissionais de Imagem. Por estranho 
que pareça, nem sempre se interessou 
por esta arte! 

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé - No Espaço 
Mwangolé desta semana, vamos 
conversar com o artista, compositor 
e produtor português Hugo Pina.

  Teremos o nosso momento Musical e 
o Top Espaço Mwangolé.  

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Stella’s Studio 

 21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 19 DE NOVEMBRO 
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Espaço Mwangolé

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé 

16h30 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Timeline

21h00 Caminhos Da História

21h30 Camões TV Notícias

22h00 Caribbean Christmas

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 16 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

 08h30 Caminhos da Energia

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Timeline

16h30 Portugal à Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Here’s the Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Camões TV Notícias

22h00 Caribbean Christmas

23h30 Espaço Mwangolé 

00h00 It´s Showtime

00h30 Timeline

01h00 Portugal À Vista

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 17 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugal à Vista

21h30 Camões TV Notícias

22h00 Caribbean Christmas

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 18 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 It’s Showtime

16h30 Here’s the Thing

17h00 Estação de Serviço 

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Mwangolé 

21h00 Caminhos da História

21h30 Camões TV Notícias

22h00 Caribbean Christmas

23h30 Espaço Comunidade

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 19 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Portugal À Vista

16h30 Timeline

17h00 Espaço Mwangolé 

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable  

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Stella’s Studio

21h00 Caminhos Da História

21h30 Camões TV Notícias

22h00 Caribbean Christmas

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show
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Esta semana um empresário de Etobi-
coke foi notícia porque decidiu violar as 
ordens provinciais e informou os seus 
clientes que continuava a servir refei-
ções no Adamson Barbecue. Na segun-
da-feira (23) Toronto e Peel entraram em 
confinamento, o que significa que os 
restaurantes estão autorizados apenas 
a fazer take-out e a maioria dos peque-
nos retalhistas não tem autorização para 
abrir, ao contrário de grandes superfícies 
como Costco, Walmart ou Home Depot.  

O Milénio Stadium foi tentar perceber 
como estas novas regras que vão 
estar em vigor até 21 de dezembro 

estão a afetar os pequenos empresários. Pa-
redes meias com o Adamson Barbecue está 
a Indigital Group, uma agência que é focada 
em marketing digital. Em declarações ao 
nosso jornal o empresário reconheceu que 
das várias empresas que detém, esta não 
foi a que mais sofreu com a pandemia. “Na 
Flowers Canada e na Dolce Chocolate as 
quebras foram muito maiores porque não 
vendemos produtos essenciais. Quando há 
uma crise financeira e as pessoas perdem 
o emprego, como está agora a acontecer 
com a pandemia, as pessoas não compram 
flores e chocolates. Apesar de os políticos 
apelarem à população para comprarem lo-
calmente a verdade é que para as pessoas 
mais velhas o preço conta muito na hora de 
comprar”, informou Cesário Ginjo.

Depois do primeiro confinamento de 

março seguiram-se meses de novas reco-
mendações de saúde pública e a indústria 
dos casamentos e dos funerais praticamen-
te desapareceu. O teletrabalho e o e-com-
merce emergiram no Canadá e no mundo 
como o novo modelo de negócio. Ginjo não 
se surpreendeu porque quando lançou a 
Flowers Canada no mercado há 20 anos já 
tinha criado um modelo 100% online. “Na-
quela altura o online era muito caro, hoje 
as soluções são muito mais acessíveis, mas 
mesmo assim os pequenos empresários 
têm dificuldade em navegar nesta área e 
empresas como a Shopify aproveitam-se”, 
apontou.

Depois de registar quebras de 70% na 
empresa de venda de flores, Cesário espera 
recuperar no Natal e no Dia dos Namora-
dos. “As pessoas compram flores sobretudo 
em aniversários, Dia dos Namorados, Dia 
da Mãe e no Natal. Em dezembro fazemos 
50% das nossas receitas e esse dinheiro 
ajuda-nos a sobreviver durante o resto do 
ano. Mas um novo confinamento pode mu-
dar tudo, de qualquer forma em fevereiro 
vou apostar num novo modelo. O Gifty vai 
ser uma plataforma online onde as pessoas 
vão poder comprar desde os nossos choco-
lates às nossas flores a outros produtos que 
considerem que sejam bons para oferecer”, 
contou.

Na Dolce Chocolate a empresa estava a 
preparar-se para trazer para o mercado 
canadiano uma nova marca de chocolates 
belgas, mas a pandemia mudou os planos. 

“Já tinha investido em equipamento e tinha 
contratado um chocolateiro com experiên-
cia da Lindt, o próximo passo era chegar 
ao Costo e ao Metro, mas agora está tudo 
suspenso. Reduzimos funcionários e cortá-
mos horas, mas acredito que depois desta 
pandemia vamos voltar ainda mais fortes”, 
disse. 

A Jason’s Bakery, antiga Jack’s Bakery 
no 352 Oakwood Ave, tinha apostado numa 
identidade e num novo conceito quando a 
pandemia surgiu. “Tive de cortar horas e 
despedir pessoas porque não conseguia be-
neficiar de nenhum dos apoios porque era 
uma empresa nova. Mas antes deste novo 
confinamento, em junho tínhamos come-
çado a trabalhar 24 horas por dia e os sete 
funcionários estavam com as horas totais. 
Agora voltámos ao take-out, de domingo a 
quarta-feira abrimos das 4 am à meia-noite 
e de quinta-feira a sábado estamos abertos 
24 horas por dia”, adiantou Jason Carvalho.

A operar atualmente com poupanças o 
empresário diz que deveria ser mais fácil 
recorrer aos apoios e pede às pessoas para 
comprarem localmente. “Os dois gover-
nos estão a fazer um grande trabalho, mas 
para os empresários não é fácil aceder aos 
apoios. Acabei de descobrir pelo meu con-
tabilista que nos podemos candidatar ao 
Regional Relief and Recovery Fund, mas a 
grande questão aqui é saber como vai ser 
2021. As grandes superfícies aumentaram 
as receitas com a pandemia, nós, as peque-
nas empresas, é que estamos a sofrer mais. 

Queria apelar às pessoas da comunidade 
portuguesa para comprarem localmente. 
Agora com o Natal vamos fazer bolos reis 
por isso encomendem os vossos produtos 
na nossa empresa”, disse.

O novo conceito da Jason’s Bakery é 
apostar em produtos de qualidade a preços 
razoáveis e em breve a pastelaria vai estar 
disponível nas redes sociais e nas aplica-
ções de entrega de comida ao domicílio.

O Milénio Stadium tentou o contacto 
com outras empresas portuguesas de di-
ferentes áreas, mas apesar da insistência 
não foi possível obter reações. A Canadian 
Federation of Independent Business (CFIB) 
que representa 110,000 membros em todo 
o país, 42,000 em Ontário, acredita que as 
novas regras que não autorizam os peque-
nos empresários a abrir são injustas. O re-
talho é o setor da CFIB com mais membros, 
cerca de 24,800 a nível nacional e cerca de 
71% dos seus membros têm uma atividade 
aberta há mais de 10 anos. 

Dados de Otava indicam que em 2015 
o Canadá tinha 1,15 milhões de pequenas 
empresas e mais de 417,000 estavam loca-
lizadas em Ontário, a província em todo o 
país com maior concentração de pequenas 
empresas. Segundo o Statistics Canada é 
aqui que trabalham quase 70% canadia-
nos, as médias empresas empregam apenas 
19,9% e as grandes 10.4%. 

Joana Leal/MS

Pequenas empresas empregam 
quase 70% dos canadianos
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Last year Premier Doug Ford promised 
to create a new slogan for Ontario the 
licence plates—replacing “Yours to dis-
cover” with “A Place to Grow”. In the 
meantime, the decision was suspended, 
and Ontario is now a very different place, 
just like the rest of the world.

The pandemic has hit Ontario busi-
nesses hard, and small entrepre-
neurs are no exception. Now, as we 

enter the Christmas season with a new 
lock-down is in effect, entrepreneurs who 
normally would be ready to start would be 
benefiting from holiday shopping, are ask-
ing for help to avoid a bankruptcy. Recent-
ly, the Ontario Government’s announced 
that $300 million would be available to 
companies that are losing revenue because 
of the lockdown. Rebates for municipal 
property taxes and energy bills will also be 
available. The Ontario Associate Minister 
of Small Business and Red Tape Reduction, 
Prabmeet Singh Sarkaria, shared the de-
tails with Manuel DaCosta on “Here’s the 
Thing”, which will air on Camões TV.
Manuel DaCosta: Knowing how compli-
cated and difficult politics are, especially 
modern politics, why did you move into 
political life after being a lawyer with a 
successful career? 
Prabmeet Singh Sarkaria: First of all, 
thank you so much for having me here, 
it’s an absolute pleasure, I’ve heard great 
things about you and your entire team. 
When I look at politics, I really felt we 
really needed someone with energy at 
Queen’s Park, especially in my commun-
ity in Brampton South. We are a very di-
verse community in Brampton, and I felt 
that the needs of the community were not 
being heard at Queen’s Park and I think 
you always need to be connected to the 
grassroots. You need to be connected to 
the people that have voted you in, the 
people that speak to you about issues, then 
be able to effectively communicate those 
issues as a representative in the legislature. 
If we look at the context of the province, 
whether it’s health care or the economy, 
those were two significant issues which 
we spoke of and we worked on during the 
campaign. As we got into government, 
significant transformations to make a bet-
ter outcome for the people, not only of the 
city of Brampton that I represent, but for 
the entire province. It’s been a very hum-

bling experience, I always say that I’m only 
there because of the people that have elect-
ed me and in order to stay in that position, 
we must continue to listen to their needs, 
their concerns and act on those concerns 
otherwise it would be short lived. I’m very 
confident that our government has taken 
the right steps that we’ve been elected to 
do and brought forward some meaningful 
change. 

MDC: You are the Associate Minister of 
Small Business and Red Tape–I must plead 
ignorance about the “Red Tape” side, be-
cause I didn’t know that existed–why 
don’t you tell us a little bit about your pos-
ition. 
PSS: It’s one of the first times that this pos-
ition is ever been put forward but it really 
recognizes how difficult it is, sometimes, 
to do businesses in the province of Ontario. 
The mandate of this government always 
been very pro-economy, pro-jobs, create 
jobs and let entrepreneurs flourish because 
they will then create more opportunities 
for other people. We were continuous-
ly told, whether it was our stakeholder 
meetings or at round-tables, that the cost 
of doing businesses in the province of On-
tario was too high and also the regulatory 
environment in which the businesses had 
to operate, it doesn’t matter which type 
of businesses, there was over regulation. 
We are never against regulation; we are 
against over regulation. We think that time 
is better spent for businesses investing in 
other things—their projects, employees, 
growing their businesses, rather than fill-
ing out onerous forms or reporting. Making 
government a lot smarter, is really what it 
comes down to. Making government pro-
cesses smarter, making your interaction 
as a business owner and entrepreneurs’ 
interaction with government smarter, less 
onerous, and putting that time and money 
investing into growing the province’s 
economy. I think that’s really the key and 
critical part about red tape reduction and 
why we think it’s really important. Time 
and time again when we have business-
es that want to open up and invest in this 
province, they highlight that the regula-
tory environment in which we operate is a 
significant barrier to entry and for expan-
sion in some cases. That’s exactly what we 
want to try to change. 

MDC: Ontario is the economic heart of this 
country and we’ve had some positive news 
recently with Ford, GM and Chrysler com-
ing to the table and signing contracts to 
develop electric cars, creating a lot of jobs. 
I have to give credit to your department 
for doing that, Victor Fedeli and yourself. 
I think it’s very positive for a province that 
thought the car industry was dead, it cer-
tainly came alive again. On the other side 
of the coin, as you are well aware of, small 
businesses are suffering tremendously. 
Many of them are closing down and we’re 
losing businesses that have been in families 
and open for many years. Yes, we do have 
COVID-19, this is possibly the reason this 
has happened. Ontario has always been a 
province where businesses flourish, they 
don’t die, and right now we’re dying. 
What’s your message to a community or a 
province to provide a little bit of encour-
agement for the future? I know you don’t 
have a crystal ball, but in the middle of all 
this negative situation, sometimes vision-
ary words are important.
PSS: I can’t even begin to put in words 
what this pandemic has done to small busi-
nesses across the province. As a govern-
ment we try to do anything and everything 
we can to support them, we will continue 
to do that. Whether it was initially, when 
we put forth almost $11 billion in supports 
for deferral payments, whether is bringing 
programs like the PPE grant program. Very 
recently we brought in our budget and 
within that budget we have some signifi-
cant changes that are going to be help busi-
nesses be more competitive. One of things 
that I am very proud in that budget we 
been able to put forward is the reduction 
in energy costs. Every industrial and com-
mercial business will see on average 14% 
to 16% decrease in energy cost across this 
province, significant savings. When we 
look at property taxes for businesses, you 
will see significant changes and reductions 
in your property tax going forward, thou-
sands of dollars for those who own build-
ings or other assets in this province. This is 
all in the hopes, as we look forward to the 
time after COVID-19, after pandemic, giv-
ing them the tools, for our businesses to not 
only to compete in Ontario but to compete 
internationally. You mention manufactur-
ing, one  Ford plant, the $2 billion invest-
ment they made is going to support thou-
sands of other jobs and businesses that feed 

into those plants. We’ve seen significant 
investment into GM, $1.9 billion to support 
1,700 jobs across Ontario. When we look at 
small businesses as well, we make struc-
tural changes to decrease and save them 
thousands of dollars a day or month in their 
costs such has electricity bills and property 
taxes. These are all significant savings, that 
they can then,  re-invest and recover even 
stronger. In the meantime, we recognize 
they still have a huge challenge ahead of 
them. When we look to the $300 million 
program that we put for our businesses that 
have being impacted for the restrictions, 
there is commercial rent relief up to 90% 
available for those who were impacted in 
hot zones like Peel and Toronto. We look 
at programs like Digital Main Street, a $57 
million investment into businesses to help 
them go digital because their storefronts 
might have been closed. There are signifi-
cant investments being made to try to get 
them through this very turbulent time that 
the pandemic has put forward all across 
the world. We want to be there to support 
them, because, as you said, Ontario is the 
economic engine of the entire country and 
the country is relying on us. We’re rely-
ing Ontario to get back on his feet’s and 
we’ve done a fairly good job. We lost over 
a million jobs at the start of COVID-19, we 
almost recovered over 800,000 of them 
by September. We are going to keep doing 
whatever is needed to keep support entre-
preneurs and job creators and really give 
them the tools they need to be more suc-
cessful in the future.  

“I think one thing about the pandemic that 
has really brought forward some really 

good results is the collaboration between 
all three levels of government regardless 

of what political stripe you are”

MDC: The Ontario’s Action Plan was to 
protect, support and recover.  People liv-
ing in the GTA–many of them have lost 
their job recently, especially in the hos-
pitality industry–are having a tough time 
living in the GTA, paying their bills with 
the money that they receive from so-
cial assistance. Food bank usage has gone 
through the roof and social agencies can 
hardly keep up with what  I call “the new 
poverty”. We are aware of  this suffering, 
and as an organization we also collect food 
and distribute to those in need. Going into 

Ontario Government is saving thousands 
of dollars a day or month to small businesses
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2021, we are facing a $32 billion deficit. 
How are you going to be able to reconcile 
both things so that people can still afford 
to live in Toronto and pay their basic needs 
without going hungry?
PSS: That’s a great question and when we 
look forward for into the next one or two 
years, the significant issue, not only for 
our government but for all governments, 
federal, provincial and municipal, is real-
ly this balance of priorities and how we get 
everybody back on their feet.  At the outset 
of this pandemic, none of us really knew 
what we were up against. When we look 
back to March, in the months and weeks 
leading after that, some of us thought that 
one month later everything would be great. 
Summertime would come and we would 
be enjoying the summer but we know a lot 
more now than we knew before—hind-
sight is 20/20. What we can do is we can 
commit to investing in critical services 
like our health care system. We know that 
without a strong health care system we 
can’t have a real robust and strong econ-
omy. That is why for the first time ever our 
government has invested significantly into 
health care. Not only from a COVID-19 per-
spective but even just giving our hospitals, 
the tools they need, like $2,5 billion dollars 
extra in spending just to keep our hospitals 
operational. At the same time also trying to 
make sure our economy recovers stronger 
than ever before giving that foundational 
change to these businesses that allow them 
to pivot and allow them to keep manoeuv-
ring. As we come out of this pandemic there 
will be change and there will be an oppor-
tunity for our government and others to 
help people whether it’s retool, whether it 
is adopt new skills and then get them into 
new jobs. I do think this is an undertaking 
that all three levels of government have to 
undertake collectively. I think one thing 
about the pandemic that has really brought 
forward some really good results is the col-
laboration between all three levels of gov-
ernment regardless of what political stripe 
you are, whether it’s been our government 
working with the municipal government, 
whether it’s been our government work-
ing with the federal government, I think 
we all collectively see one goal which is to 
ensure that we get the right supports ne-
cessary for the people of the province of 
Ontario, so they can get back on their feet; 
that we get the right supports for business-

es, so they can get back on their feet; and 
I think that’s really critical having that vi-
sion, being able to work together, and then 
collectively invest in those areas that we 
think will bring back the best results for 
not only the people, but for our businesses, 
hospitals, infrastructure and our commun-
ity programs which will definitely need it 
in the years and months to come.
MDC: The provincial government is work-
ing with the three levels of government 
to get through this crisis. Of course, the 
provincial government depends a lot on 
funding from federal government to come 
back to the province. Ontario is the biggest 
contributor to the federal government, 
and I don’t always think that it’s fair, that 
what comes back is “the fair amount”. 
Right now there is goodwill and a lot of 
nice words towards each other and that’s 
wonderful–I’m not sure it’s going to last 
but I think for the good of the country 
that’s probably a positive thing. Very soon 
I think the Liberals will probably have an 
election because they are a minority gov-
ernment and of course in two years the 
Conservatives will have an election. As 
a conservative, I’m not ashamed to say 
it, I’ve supported the Conservatives and 
Mr. Ford, do you think that this goodwill 
will continue for the good of the country? 
You know there have been rumblings that 
the federal government is tightening up 
its money policies as far as the loans and 
everything else that it is transferring to the 
provinces. How is the government going to 
deal with the sort of shortfall that may sud-
denly occur, let’s say in the spring, when 
the next federal election happens?
PSS: Our government allotted money 
into contingency funding. We’ve received 
money from the federal government, we 
have our own contingency funds so we’ve 
done a great job of making sure that we 
spend our money wisely. Before the pan-
demic I think one of the first things that 
Premier Ford did was really rein in what we 
call the party with the taxpayers’ money, 
and that was just be able to set us up for a 
situation like this. At that time of course 
none of us could have predicted COVID-19, 
but we could have predicted a potential 
recession. Could we have gone into times 
where economically we wouldn’t have 
been as strong as we are right now? So we 
had to do that planning in the first year as 
a government and I would say that it was 

the Premier’s leadership and vision and 
his attention to this long term planning, 
that really gives us an opportunity now 
to be able to spend more money and to be 
able to spend and invest when it’s needed. 
I say as fiscal Conservatives, as we look at 
anytime when an economy is growing it’s 
a time when we should be paying down 
our debt, lowering taxes, where we should 
be reinvesting into our economy and our 
jobs. But, if at that time, you’re actually not 
doing that, you’re not paying down your 
debt, but you keep increasing your costs, 
you keep piling on more debt, it’s not the 
best recipe for economic success. One of 
the things that our government did, was 
recognize that. I think a lot of people with 
the previous government did not appreci-
ate that fact, and during the best economic 
of times and the biggest booms we were still 
running billions and billions of dollars of 
deficit that will only be paid off, by the fu-
ture generations of this province. We were 
burdening our future generations to win 
elections or to put forward failed policies 
that never brought any meaningful results. 
Our government took a different approach 
right at the start, but it really did put us in 
a good position to be able to respond to a 
pandemic like we are today. I’m very con-
fident that we have the supports and the 
fiscal tools needed, to continue supporting 
the province through this time. It’s a dif-
ficult period for people, we need to invest 
in health care, we have been investing in 
healthcare, we need to continue investing 
in small businesses like reducing their 
taxes, reducing their electricity costs–that 
will just make it more competitive for them 
put more money into their pockets. 
MDC: On a positive note, the Conference 
Board of Canada is predicting a 5.2 increase 
in productivity for Ontario, for next year. 
I’m trying to visualize how that’s going to 
happen if COVID-19 continues restricting 
our activities and our businesses but that’s 
a positive fact.
PSS: Definitely and one of the really inter-
esting facts is how we’ve been able to re-
cover over the past months. More people 
work in manufacturing today than they 
did pre-COVID-19, so that’s a significant 
change and a direct implication of some 
of the policies of the Premier and our gov-
ernment have been able to put forward. 
It bodes well for Ontario and you look at 
the significant investments just in this last 

month. We’ve seen Ford make a $2 billion 
dollar investment to continue operations in 
Oakville; You’ve seen GM bringing another 
1,700 jobs; Chrysler has invested not only 
at their Brampton facility but also in their 
Windsor facility. These are significant in-
vestments that companies are now making 
looking at the economic climate that will 
only help us as we go forward as a prov-
ince, to make sure more people have high 
paying jobs, to make sure more people can 
work and I think that’s something to be 
proud of as a government. We have to rec-
ognize that there is still a long way ahead 
and there’s still a lot of industries and com-
panies that are still going to be struggling 
and we need to help them.
MDC: You seem to be a very positive per-
son, so go ahead and give a positive mes-
sage of hope to the Portuguese community.
PSS: It’s an absolute honour once again to 
be able to be here to have this conversa-
tion and I truly believe that if we all work 
together and stick together, collectively 
as a community, we can get through any-
thing, and COVID-19 is no different. It’s 
taken a significant toll on our families, on 
our social life and economic life, but you 
know as a government official, as someone 
who works with the government and with 
Premier Ford, no one cares more about get-
ting this province back on track than the 
Premier himself and all of us that support 
him. We’re going to be there for all of you 
every step of the way. I must say I need to 
really commend the Portuguese commun-
ity. I’ve seen so many initiatives during 
COVID-19 that they have been doing. The 
community leaders, like yourself have, 
taken up the cause of helping communities 
—whether it’s health care workers or front 
line community workers. You’ve just done 
an incredible job in the province of On-
tario. The community has  really stepped 
up to the plate and I really have to thank 
them for that. It makes me proud as a rep-
resentative who has a large Portuguese 
community in his riding, I thank you for all 
that the community has done, not only for 
this province during this difficult time but 
in general as well.

Transcrição: Joana Leal



É tão difícil articular como estamos real-
mente nos sentindo neste momento. 
Depois de todos os obstáculos que en-
frentamos e depois de viver um ano tão 
sombrio, hoje foi a luz no fim do túnel. 
nosso sonho se tornando realidade!

Somos eternamente gratos pelo apoio 
de todos durante nossa jornada. Não 
poderíamos ter chegado a esse ponto 

sem o amor e a generosidade da nossa co-
munidade. Também somos extremamente 
gratos por todos os funcionários que têm 
trabalhado tanto para que este momento 

aconteça no hospital de doentes infantis.
Este ano foi um ano repleto de muitas 

emoções e surpresas. Uma grande surpre-
sa para nós foi o inimaginável... depois de 
elevar nosso objetivo e durante o processo 
de obtenção de Zolgensma, o nome de Eva 
foi selecionado na “lotaria” do Programa de 
Acesso Gerenciado da AveXis. Uau, que fi-
nal para nossa história de Zolgensma! Fomos 
verdadeiramente abençoados e entendemos 
que a necessidade de ajuda está entre muitas 
famílias, por isso planeamos retribuir!

Começaremos devolvendo os fundos 
doados de nossa incrível família SMA em 

Vancouver que nos ajudou a cruzar a linha 
de chegada!!! Vamos guardar para sempre 
esse momento especial em nossos corações 
e somos eternamente gratos! Também es-
tamos trabalhando em algo especial e pla-
neamos retribuir à comunidade da SMA, 
Hospital SickKids, organizações que nos 
apoiaram e algumas famílias lutando con-
tra doenças raras, e também alguns fundos 
serão dedicados para o futuro da Eva e suas 
complexas necessidades.

Por enquanto, queremos aproveitar este 
momento e aproveitar o nosso grande dia 
e esta incrível conquista. 2019 e 2020 foram 

os anos mais difíceis das nossas vidas, mas 
estamos muito felizes. A Eva finalmente re-
cebeu o seu milagre e mal pode esperar para 
ver todo o progresso que fará no futuro.

Obrigado novamente do fundo dos nos-
sos corações, por todo o vosso apoio e men-
sagens de ânimo. Juntos demos à Eva uma 
segunda chance de vida!

OBRIGADO  
Com amor,
Família Batista
Toronto, 25 de novembro de 2020

Comunicado dos pais da EVA

“HOJE A EVA RECEBEU O ZOLGENSMA!   

Esta semana o Milénio Stadium concentra-se em grande me-
dida no problema crescente da pobreza. O uso de bancos ali-
mentares continua a aumentar e, portanto, é imperativo que, 
como indivíduos, contribuamos para diminuir as necessida-
des das pessoas dando de volta. Esta semana a doação de ali-
mentos foi do Carlos e da Marta de Sousa e foram distribuídos 
por José Dias e seu grupo de voluntários.

Parabéns a outro doador por ter a visão de tornar o mundo um 
pouco melhor. 

Obrigado!

This weeks Milenio Stadium focus on a large part on the in-
creasing probleof being poor. Food bank usage continues to 
increase and therefore it is imperative that as individuals we 
contribute to lessen the needs of people by giving back. This 
week the donation of food was by Carlos and Marta de Sousa 
and distributed by Jose Dias and his group of volunteers.

Congratulations to another donor for having the vision to make 
the world a little bit better. 

Thank you!
Manuel DaCosta

Food for Thought AVISO do Consulado
O atual modelo de atendimento pre-
sencial, até agora em vigor, encontra-
-se suspenso, com efeitos imediatos, 
ficando restringido o atendimento ao 
público.

Neste enquadramento, os atos 
consulares de comprovada ur-
gência ficam dependentes de 

avaliação caso a caso, devendo os uten-
tes enviar um email para consulado.
toronto@mne.pt, explicando o motivo 
da urgência, o qual será devidamente 
avaliado e sancionado pelo responsável 
do posto. No entanto, os seguintes atos 
consulares continuam disponíveis pelo 
correio. 
• Requerimento de certidão de nascimento
• Requerimento de certidão de casamento
• Requerimento de certidão de óbito
• Registo de casamento
• Registo de óbito
• Certificado de bagagem
• Certificado para importação de veículo 

automóvel
• Certificados de residência
• Reconhecimento de assinatura de Notá-

rio Público
• Autenticação de documento oficial 

(Governo/Polícia/Escola/Universidade/
Tribunal)
Para regras de funcionamento visite 

a página do Consulado-Geral. Selecione 
“Consulado em Casa”

Alerta-se ainda para o facto de que os 
levantamentos de documentos, nomea-
damente cartão de cidadão e passapor-
tes, estão suspensos enquanto vigorar o 
“lockdown”, decretado pelo Governo 
do Ontário, na região de Toronto.
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Ribgate

Etobicoke BBQ restaurant owner arrested 
after defying COVID-19 lockdown orders
The owner of an Etobicoke barbecue 
restaurant that has openly defied CO-
VID-19 restrictions has been taken into 
custody.

Adam Skelly, who faces nine non-
-criminal charges, including viola-
ting indoor dining rules, holding an 

illegal gathering and operating a business 
without a licence, was handcuffed outside 
Adamson Barbecue and put into a police 
cruiser around noon Thursday (26).

A crowd gathered Thursday (26) outside 
the restaurant in support of him, with su-
pporters swarming officers and shouting at 
them to let him go.

In a series of tweets, police said a 
33-year-old has been arrested for attemp-
ting to obstruct police, and a second man 
was arrested for assaulting a police officer.

The restaurant had its locks changed 
overnight to prevent the establishment 
from opening, a Toronto city official said 
Thursday (26).

Skelly has been a vocal critic of CO-
VID-19 lockdown measures implemented 
in Toronto and Peel Region this week, in-
cluding a prohibition on indoor dining for 
at least 28 days.

Over the past days, the restaurant has 
been the scene of anti-mask demonstra-
tions.

Skelly posted on his Instagram account 
that he had intended to open the restaurant 
for indoor dining Thursday (26). Brad Ross, 
spokesperson for the City of Toronto, said 
that the locks had been changed overnight.

Skelly arrived at the location on Queen 
Elizabeth Boulevard shortly before 8 a.m. 

He entered the building through a back-
door.

Ross later clarified that Skelly was allo-
wed to go into the building to retrieve per-
sonal belongings from an area that does not 
have access to the restaurant itself.

“The order to change the locks and 

prohibit entry currently applies only to the 
restaurant (eating and food prep area of the 
building),” Ross wrote in a tweet. 

At a news conference this Wednesday 
(25), Toronto Police Superintendant Dom 
Sinopoli said the force is prepared to take 
further enforcement action if Skelly and his 

staff try to welcome patrons inside again.
Despite Adam Skelly being arrested, 

Adamson BBQ was still up and running, 
serving people inside, until at least 5pm on 
Thursday (26). 

CBC/MS
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

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

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

Nascemos, dão-nos um nome, sem ser-
mos vistos nem achados na sua escolha. 
Depressa respondemos por ele, num 
acto reflexo de quem se habituou a ser 
nomeado. 

Conheci uns quantos casos de quem 
fora registado com um nome, mas 
acudia por outro. Tal situação re-

sultava da disputa entre pais e padrinhos, 
num tempo em que, por tradição, cabia aos 
padrinhos a escolha do nome. Por vezes, 
acontecia vencer a vontade dos padrinhos 
à revelia da dos pais. E a contenda resolvia-
-se assim: registava-se a escolha dos padri-

nhos, mas dava-se voz à vontade dos pais. 
Descobria-se mais tarde, numa cédula de 
nascimento, um nome que nunca havia 
sido usado.

Os nomes, como tantas outras coisas da 
vida, estão sujeitos a influências e modas. 
Na minha geração, o nome Maria, utilizado 
isoladamente, estava demasiado conotado 
com as empregadas domésticas. Era mes-
mo sinónimo de baixa posição na escala 
social. Havia até um folhetim radiofóni-
co “Simplesmente Maria”, que retratava 
a paixão de um filho da alta burguesia por 
uma criada de seu nome “Maria”. O advér-
bio “simplesmente” definia o preconceito 
de uma época que remetia todas as Marias 
para o território da pobreza. Assim, Ma-
ria apenas ganhava existência de nome à 
sombra de outro, sem, contudo, ter direito 
a nomeação. As pautas das turmas do meu 
tempo de colégio e de liceu estavam enxa-
meadas de Marias, mas não me recordo de 

nenhuma colega que respondesse por esse 
nome, a não ser as que se chamavam “Ana 
Maria”. E aqui Maria faz-me lembrar o zero 
em matemática. Só tem algum valor se es-
tiver à direita de outro número.

Eu pertenço ao grupo das que carrega 
uma Maria muda desde o baptismo. Exis-
te apenas na forma escrita, porque Aida foi 
sempre o único chamamento a que respon-
di e com que sempre me identifiquei. Não 
tive outras colegas com o mesmo nome e, 
já no exercício das minhas funções docen-
tes, também não tive nenhuma aluna com 
o meu nome. Cresci, portanto, na convic-
ção de que tinha um nome raro. Soube, 
muito mais tarde, que Aida era de origem 
árabe e fora imortalizado em ópera com-
posta por Verdi. No entanto, em Portu-
gal nunca ninguém fizera a associação do 
meu nome ao belo canto. Quando fui para 
Finlândia, país de forte tradição e cultura 
musical, perguntavam-me se a minha mãe 

era amante de ópera. Nada sabiam da sua 
origem humilde, nem de como alegrava os 
dias trauteando músicas que não ousavam 
reivindicar outra paternidade que não fosse 
o tradicional folclore das mulheres da bei-
ra, modinhas com que se adormeciam as 
crianças lá de casa.

Um dia perguntei a minha mãe por que 
me escolhera este nome. Respondeu-me 
que tinha sido a forma de homenagear uma 
grande amiga que, ainda jovem, morrera 
de tuberculose. A partir desse dia, com-
preendi que as memórias da amizade se 
perpetuam através dos nomes que outros 
carregam para toda a vida. Basta chamá-
-los para manter viva a presença dos que 
amamos.  Como diria Amin Maalouf, “A 
única coisa que nos une uns aos outros, 
para além das gerações, para além dos ma-
res, para além da Babel das línguas, será o 
ruído de um nome”.

Nunca soube a que família pertencia essa 
amiga, e hoje penitencio-me por não ter le-
vado a minha curiosidade um pouco mais 
longe. Numa troca informal de mensagens 
electrónicas, foi-me fornecida uma pista, 
que aponta para uma família da Granja do 
Tedo, sem que nunca tivesse chegado a fa-
zer esta viagem às origens do meu nome. 
Quando chegar o dia da viagem final, não 
poderei devolvê-lo intacto e digno a quem 
mo emprestou, e assegurar-lhe que soube 
honrar o propósito com que minha mãe mo 
ofereceu.

“Chamaste duas vezes. Ou três. E sempre tão baixinho. Mas nenhuma foi pelo meu nome”.
- Maria do Rosário Pedreira, in Poesia Reunida.

Unidas por um nome

Aida Batista
Opinião
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24 de novembro de 2020 - o meu 24º e úl-
timo dia de isolamento. Depois de ter es-
tado em contacto com um caso positivo 
também eu fui diagnosticada com esta 
maldita doença que nos impede de vi-
ver - para muitos, literalmente - a nossa 
vida como gostaríamos, obrigando-nos 
a adaptar-nos a toda uma nova realida-
de - sobretudo desafiadora mas também 
assustadora e intimidante.

Cumpri à risca todas as indicações que 
me foram sendo dadas pelos diferen-
tes profissionais de saúde que entra-

ram em contacto comigo durante todo este 
período - é, ao início, uma “onda” de infor-
mações que nos deixa um pouco confusos e 
que acaba por nos aumentar ainda mais a 

ansiedade. Por outro lado, dá-nos a tran-
quilidade de saber que temos o apoio ne-
cessário e a possibilidade de esclarecermos 
todas as dúvidas junto de quem, melhor do 
que ninguém, sabe lidar com a situação.

Tive a sorte de, ainda que impedida de 
sair à rua, ter a possibilidade de, em casa, 
poder ir até ao jardim, respirar ar puro, 
apanhar vitamina D (essencial à vitalida-
de do nosso corpo), ver as pessoas na rua 
e pensar para mim mesma que não tarda-
ria em também eu poder abrir os portões e 
voltar à minha vida normal. 

Em relação aos sintomas, felizmente 
apenas tive aqueles que são considera-
dos ligeiros: dores no corpo (uma dor que, 
confesso, nunca tinha sentido e que me fez 
sofrer bastante), que acabaram por passar 
depois de ter tomado a medicação indica-
da, e falta de paladar e de olfato. Estes úl-
timos desapareceram como que por magia 
enquanto jantava e custaram mais a voltar.

E sim, eu também fui daquelas que mordi 
um limão para me convencer de que real-
mente tinha perdido o paladar. Confere, 
perdi mesmo. E que notícia tão triste para 

quem gosta tanto de comer...
Mais uma vez surgem os pontos de inter-

rogação: vou voltar a sentir sabor? A sentir 
o cheirinho a bebé da minha sobrinha?  

A esperança veio quando, um dia e já 
após diversas tentativas, decidi cheirar um 
frasco de café solúvel. Eureca! Lá estava 
aquele cheirinho de que tanto gosto (e fi-
quei a gostar ainda mais) e que quase me 
trouxe as lágrimas aos olhos! Só cerca de 
duas semanas depois é que recuperei total-
mente estes sentidos.

Mas, se me perguntarem, acho que o que 
nos faz realmente sofrer é o medo do des-
conhecido. O “estou infetada, e agora?”, 
“como será que o meu corpo vai reagir?”, 
“e o trabalho?”, “e a minha família? Será 
que os infetei?”. Afinal, estamos a faltar de 
um vírus mortal. É, sem dúvida, um grande 
choque e um “acordar” para a realidade.

A energia também decidiu tirar férias 
durante os primeiros dias de isolamento - e 
acho que também isso está ligado ao nosso 
psicológico. Estamos ansiosos, com medo 
e por isso mesmo só queremos estar numa 
espécie de “concha”, bem quietinhos, a 

torcer para que tudo fique bem e passe rá-
pido. A motivação para fazer exercício fí-
sico ou pelo menos para me tentar manter 
minimamente ativa, naturalmente, não 
era a mesma. Mas também isso passou - há 
que, como em tudo, dar tempo ao tempo, 
respirar fundo e seguir em frente.

E quando isso finalmente acontece tor-
namo-nos invencíveis: abrimos as jane-
las, deixamos o sol e o ar entrar, ouvimos a 
nossa música favorita... e lutamos. Porque 
é assim que tem que ser!

Esta é uma “experiência” que nos faz dar 
ainda mais valor a conceitos que damos 
como garantidos: a liberdade e, ainda mais 
importante, a nossa saúde e a nossa vida. 

Graças a Deus eu posso contar-vos a mi-
nha história, a minha “experiência”. Mas 
não se esqueçam que muitos não tiveram 
nem terão a mesma sorte. 

Cuidem-se, informem-se e não sejam 
egoístas e pensem também nos outros. 
Hoje mais do que nunca, somos um por to-
dos e todos por um.

Uma em (muitos) milhões
Inês Barbosa
Opinião
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Há sensivelmente um mês, o Instituto 
do Património Cultural (IPC) de Cabo 
Verde, que tem por missão a identifi-
cação, inventariação, investigação, 
salvaguarda, defesa e divulgação dos 
valores do património cultural, móvel 
e imóvel, material e imaterial da na-
ção insular, antiga colónia portuguesa, 
localizada perto da corta noroeste de 
África, apresentou virtualmente o pro-
jeto do futuro Museu da Emigração de 
Cabo Verde.

A iniciativa, que visa a preservação 
e valorização da identidade cul-
tural do arquipélago, formado por 

10 ilhas vulcânicas na região central do 
Oceano Atlântico, através de um espa-

ço museológico que permita perpetuar 
e salvaguardar todo o processo histórico 
da emigração cabo-verdiana, constitui 
no âmbito da cultura lusófona uma exce-
lente notícia e um projeto estruturante. 
Pois como assinalam os responsáveis do 
IPC, Cabo Verde é “historicamente desde 
a sua génese um país de emigração, mi-
gração interna entre as ilhas, emigração 
para o estrangeiro”, como seja, a emigra-
ção para o continente africano, como por 
exemplo, para outras antigas colónias lu-
sas, designadamente São Tomé e Angola, 
e para vários países europeus, mormente 
para Portugal.

Na esteira das palavras do antropólogo 
Gaudino Cardoso, Cabo Verde, cuja me-
tade da população vive fora do país, con-
sequência da escassez de recursos natu-
rais e da pobreza económica do território 
insular, constitui “Avenidas de Comuni-
cação com o resto do Mundo”. 

Uma “avenida de comunicação” que 
no caso concreto de Portugal contribui 
para que a comunidade cabo-verdiana 
seja atualmente uma das comunidades 
imigrantes mais representativas. No iní-

cio deste século estimava-se que havia 83 
000 descendentes ou originários de Cabo 
Verde a residirem no território nacional, 
dos quais 90% na Grande Lisboa. Como 
sustenta Sandra Maria Moreira Cabral da 
Veiga, na tese Os Emigrantes cabo-ver-
dianos em Portugal: Identidade cons-
truída, os cabo-verdianos “constituem 
o grupo contemporâneo de emigrantes 
com níveis de consolidação mais signifi-
cativos no contexto da sociedade portu-
guesa” e são “uma das mais importantes 
comunidades de emigrantes em Portu-
gal, quer em termos numéricos, quer 
históricos”.

Futuro polo dinamizador das profun-
das relações históricas e culturais da na-
ção cabo-verdiana com a pátria lusa e o 
mundo lusófono, o recente anúncio da 
criação do Museu da Emigração de Cabo 
Verde pode ter igualmente o condão 
de despertar em Portugal o adormeci-
do projeto do Museu Nacional da Emi-
gração, cuja criação foi aprovada, como 
recomendação, pela Assembleia da Re-
pública, a 27 de outubro de 2017, e cuja 
construção está prevista desde 2018 em 

Matosinhos.  
Um projeto há muito ambicionado pe-

las comunidades portuguesas espalha-
das pelos quatro cantos do mundo, cuja 
passagem do papel para a realidade peca 
por tardia, que além de uma perspetiva 
polinuclear de articulação com vários 
museus municipais e regionais ligados ao 
fenómeno migratório, como é o caso, por 
exemplo, do Museu das Migrações e das 
Comunidades, em Fafe, o Espaço Memó-
ria e Fronteira, localizado em Melgaço, e 
o Museu da Emigração Açoriana, instala-
do na Ribeira Grande. Deve igualmente, 
possuir uma dimensão de articulação e 
cooperação transnacional, não só com 
outros núcleos museológicos espalhados 
pelas comunidades portuguesas, como é 
o caso da Galeria dos Pioneiros Portugue-
ses, um espaço museológico em Toronto, 
que se dedica à perpetuação da memória 
e das histórias dos pioneiros da emigra-
ção portuguesa para o Canadá, mas tam-
bém com o mundo lusófono, como é o 
caso do vindouro Museu da Emigração de 
Cabo Verde.

O projeto do futuro Museu da Emigração de Cabo Verde

Daniel Bastos
Opinião

À medida que crescem as inquietações 
mundiais sobre o rápido desenvolvimen-
to das infeções e óbitos provocados pela 
Covid-19, atingindo enormes sobressal-
tos económicos nas diversas economias 
nacionais, na capacidade de defesa dos 
diversos sistemas de saúde pública e 
no controlo das contestações sociais, o 
mundo é invadido pela publicitação de 
dezenas de vacinas capazes de suster 
a pandemia que não para de nos afetar. 

Se bem que, segundo dizem, umas es-
tão já em fase final dos testes que lhes 
possibilitarão a acreditação junto das 

instâncias sanitárias responsáveis pela sua 
aceitação, outras aceleram todos os pro-
cessos que as possam conduzir a tal obje-
tivo, evidenciando as possíveis vantagens 
sobre as primeiras.

Assistimos assim a uma “corrida” en-
tre laboratórios e indústrias farmacêuticas 
que, para além da previsão dos enormes 
lucros que possam proporcionar aos seus 
detentores, são alvo de uma enorme ex-

petativa da população mundial, enquanto 
“milagre” que as possa salvar desta difícil 
situação em que nos encontramos. 

A celeridade com que as informações 
disponíveis sobre os resultados destas 
vacinas têm sido divulgadas nestas últi-
mas semanas (algumas das quais estariam 
disponíveis até ao fim de 2020), pode le-
var-nos a pensar que tudo isto apenas se 
destina a aliviar a nossa atual preocupação 
com a evolução da doença e a minimizar 
as contestações às limitações que nos têm 
sido impostas, considerando que as vaci-
nas, na melhor das hipóteses, apenas esta-
rão disponíveis com segurança no segundo 
semestre de 2021. No entanto, acreditan-
do que o desenvolvimento das novas téc-
nicas, no domínio da biotecnologia, têm 
permitido acelerar os processos de criação 
de novas vacinas em meses, situação que 
antes durava anos, a população mundial e 
os seus responsáveis sanitários, em face da 
urgência da situação, poderão vir a acei-
tar a solução que vier a ser proposta a mais 
breve prazo. Mas, porque o acesso à saúde é 
defendido como um bem individual e cole-
tivo, a população vai começar a interrogar 
os seus decisores e nomeadamente os res-
ponsáveis pela saúde pública, sobre outros 
aspetos relacionados com esta matéria, tais 
como o preço, acessibilidade das vacinas 
que vierem a ser adotadas e a sua verdadei-
ra eficácia. 

Em causa estão milhões de pessoas, de 

diferentes estratos económicos e coabitan-
do distintos lugares do planeta, que devem 
merecer igual tratamento, sob pena de o 
não terem, serem objeto de uma injusta se-
gregação e manterem focos de infeção que, 
tarde ou cedo, manterão o vírus ativo e a 
sua possibilidade de propagação.

Que critérios de custos da vacinação vão 
ser implementados e quem vai suportá-los, 
tendo em consideração a multiplicidade 
das situações humanas antes evocadas?

Que plano logístico de distribuição e 
vacinação pode ser assegurado, no enor-
me contexto de situações, onde se releva a 
tomada de vacinas em várias doses e a sua 
preservação em muito baixas temperatu-
ras, reconhecendo que tal projeto implica 
imenso tempo de preparação, meios hu-
manos, materiais e económicos, além de 
sinergias de todo o tipo, para se conseguir 
assegurar um razoável resultado?

Por outro lado, se bem que os promoto-
res das dezenas de vacinas em preparação, 
entre as quais (por facilidade de identifica-
ção) a Oxford e da farmacêutica AstraZe-
neca, a Sinopharm, a Moderna, a Pfizer e 
BioNTech, a Sputnik, a Johnson & Johnson, 
a CureVAC, entre outras, de origem britâ-
nica, norte-americana, russa ou chinesa, 
se esforcem por demonstrar a eficácia das 
suas diferentes vacinas (ao nível da sua su-
perioridade decimal face à concorrência), o 
cidadão comum tem o direito de conhecer 
as particularidades funcionais de cada uma, 

nomeadamente quando todo este processo 
sobre a Covid-19 foi envolto numa enor-
me ignorância da comunidade científica e 
quando algumas vozes responsáveis acon-
selham tornar a futura vacina obrigatória.

Perante esta diversidade de vacinas, nos 
processos biotécnicos que conduziram à 
sua criação e nas suas características parti-
culares, impõe-se saber qual o tipo de imu-
nidade que produzem e a temporalidade 
dos seus efeitos imunológicos, assim como 
se elas oferecem a possibilidade de se atin-
gir uma imunidade coletiva ou se são ape-
nas uma proteção individual para pessoas 
consideradas de risco.

Enfim, um conjunto de perguntas legi-
timadas pelos direitos dos cidadãos ao co-
nhecimento das drogas que irão ingerir e 
dos seus efeitos nas características sanitá-
rias individuais de cada um, num contexto 
de vários milhões de outros, com os quais 
estamos em permanente interação.

Não sei se todas as perguntas merecerão 
uma resposta assertiva e convincente, nem 
se obteremos o “milagre” da cura contra 
este maldito vírus agora ou mais tarde. Até 
que me convençam, continuarei a lavar as 
mãos frequentemente, a evitar frequentar 
aglomerações e a usar máscara proteto-
ra. Estes são alguns dos paliativos que, até 
agora…, conservam a lucidez que me per-
mite interrogar o presente e a expetativa 
de um futuro melhor para todos os seres 
humanos.

Luis Barreira
Opinião

Vacinas contra a Covid19. Respostas e dúvidas!...
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Estamos agora no segundo pico
da pandemia da COVID-19
Como estamos agora a passar mais tempo 
dentro de casa, este é um momento crítico 
na pandemia onde precisamos de:
1. Ficar em casa o máximo possível
2. Manter os nossos grupos sociais o menor que possível
3. Continuar a seguir as instruções do COVID-19, 
 como lavagem das mãos e distanciamento social
4. Usar sempre uma máscara ao sair de casa

Para informações sobre apoios federais de emergência para trabalhadores 
e pequenas empresas, visite juliedzerowicz.ca ou contacte o meu escritório

                    @JULIEDZEROWICZ      JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR ST W   416-654-8048   JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

MEMBRO DO PARLAMENTO

 DAVENPORT

JULIE
DZEROWICZ

Com o novo coronavírus diagnosticado 
em Wuhan, na China, no final de 2019, te 
com este já se tendo espalhado por to-
dos os sete mares, uma das coisas, que 
seja em que país for, se está de acordo 
é que as máscaras são essenciais para 
ajudar a prevenir a contração do vírus. 
Com o aumento de casos a subir, lide-
rando países inteiros no sentido de uma 
segunda vaga, tão mortal ou ainda pior, 
o uso de máscaras no nosso dia a dia 
está a tornar-se um costume que, infeliz-
mente, não vamos poder descartar nos 
próximos meses.

Como em pleno século XXI (21) exis-
tem pessoas que acreditam que a 
Terra é plana, outras também acre-

ditam que o vírus não é real, tentando in-
centivar pessoas a deixar de usar máscaras, 
protestando e partilhando nas redes sociais 
conteúdos errados e que podem levar pes-
soas mais velhas ou com uma saúde mais 
fragilizada a contrair o vírus que já matou 
quase um milhão e meio de pessoas e con-
taminou mais de 60 milhões de pessoas ao 
redor do globo.

Apesar das máscaras se terem tornado 
vitais no período que estamos a vivenciar, a 
verdade é que estas mesmas estão a causar 
um dano muito grande ao meio ambiente, 
ou pelo menos o ser humano está a fazer 
com que estas se tornem nisso. 

Muita gente não sabe, e por vezes não 
tenta, ou não quer saber, mas uma máscara 
pode demorar mais de 450 anos a desapa-

recer por degradação no meio ambiente. 
Devido a isso, máscaras, como outros ma-
teriais, como o plástico, têm de ser recicla-
dos, para que possam ser reaproveitados ou 
descartados de maneira correta.

Desde que a pandemia começou, várias 
máscaras e luvas foram encontradas a boiar 
em aglomerados de lixo no mar, assim 
como no fundo deste. Infelizmente, muita 
gente não está a fazer a devida reciclagem 
destes produtos, o que infelizmente estão a 
afetar as alterações climáticas que nos afe-
tam também. 

O pior e mais assustador é que quem mais 
vai sentir isto não é a nossa geração, mas 
sim a próxima, que mesmo tentando cor-
rigir os erros da anterior, irá ser duramente 
prejudicada, injustamente.

Na minha honesta opinião, um novo 
contentor reciclável deveria ser dispo-
nibilizado em todos os estabelecimentos 
comerciais, onde a máscara é bastamente 
mais usada, única e exclusivamente para 
o descarte de máscaras e evitar que pa-
rem em sítios que não deviam e que, deste 
modo, se pudesse reciclar e reutilizar ma-
térias das mesmas para a produção de mais 
produto ou de outro novo com o que pode 
ser utilizado das máscaras. Até porque to-
dos os meses uma média de 129 bilhões 
(129.000.000.000) de máscaras são des-
cartadas ao redor do globo.

Miguel C. 

Coronavírus mata humanos 

Humanos matam a Terra

Crédito:  DR
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Its starting to look like the vaccine may 
be the only way to get things back to 
normal…

The question is, what is normal?
Several public opinion polls have 

already found that many people 
won’t be rolling up their sleeves to get a 
COVID-19 vaccine when it becomes avai-
lable. For a vaccine program to be effecti-
ve against a common pathogen, a certain 
percentage of the population usually needs 
to be inoculated and able to resist infec-
tion. A high level of participation helps 
create so-called “herd immunity” which 
is often necessary to safeguard those who 
don’t respond well to the vaccine. As peo-
ple age, their immune systems become less 
efficient at producing the antibodies and 
T-cell necessary to fight off an infection. As 
a result, people may still become ill even if 
they get a vaccine shot.

A certain part of the population with 
compromised immune systems, such as 
certain cancer patients, may also fail to be-
nefit fully from a vaccine. To protect vul-
nerable populations, we need a sufficient 
number of people who are immune to the 
infection so that the virus has a hard time 
spreading from person to person. Essen-
tially, herd immunity reduces the chances 
that a susceptible individual will come into 

contact with COVID-19.
Once we get a vaccine rolled out and we 

start to move back to some type of normal 
way of life, will this vaccine be like the flu 
shot vaccine where you would have to take 
it every year or every other year? I don’t 
believe this virus is going anywhere soon 
and we need to accept that it’s here to stay 
and we have to continue to minimize our 
risks and weight the odds on how to move 
forward efficiently and effectively. 

Will the COVID-19 vaccine be available 
to all of us?

It’s interesting that the military angle 
to rolling this vaccine out has been front 
and centre with a regimental approach 
attached to it. In the United States, the 
project is called warp speed and it will be 
rolled out by the military. This week here 
in Ontario, Premiere Doug Ford interes-
tingly appointed a retired general to come 
up with a roll out plan for Ontario. Retired 
Gen. Rick Hillier has been sited with the 
task to oversee vaccine rollout in Ontario. 
Ford has said Ontario is being told that 
the first doses of the vaccine are expected 
to be ready in early 2021. Doug Ford was 
quoted as saying that we need military 
precision to roll out the vaccine that will 
be a massive logistical challenge.

Our Minister of Health has said the pro-
vince is still waiting to hear when it will 
start receiving vaccines, but it is expected 
that our most vulnerable and healthcare 
workers would start getting them before 
March of 2021. Folks will have to be vac-
cinated twice in 21 days for the vaccine to 
be effective at its maximum levels. At this 
time, three major pharmaceutical compa-
nies are running hard to be first out there 

because of the money that is potentially 
involved. My sources are telling me that 
Canada will be very late in the majority 
of Canadians getting the vaccine. There’s 
going to be a significant amount of time 
required to distribute the vaccine and 
then have enough doses to administer to 
the population.

As you know, you can’t speak about 
a new vaccine without some conspiracy 
surrounding the launch of this new global 
vaccine. These are some of the claims that 
are out there….one of the pharmaceutical 
companies named Moderna says that its 
vaccine will change people’s DNA, other 
claims that this new vaccine will target de-
population efforts or malign human engi-
neering programs. You will always have a 
part of the global population that will have 
concerns and theories around any new 
vaccine, in particularly this one that con-
cerns COVID-19.

With a global pandemic that has wrea-
ked havoc on countries economies and 
people’s lives around the world, there’s a 
lot of demand for a vaccine from the glo-
bal population of 7.8 billion people. Not 
everyone will be able to get it, that’s where 
the prioritizing comes into play and yes, 
the most vulnerable and front-line wor-
kers should be first, but then how does the 
rest of us shake down. That’s where you 
have a military element attached to this 
roll out, especially in the event that there is 
an onslaught of demand. Decisions start to 
get more complicated, but in general, cou-
ntries are expected to target populations 
that are at very high or highest risk to se-
vere disease and death.

Most reports that we are hearing about 

a new vaccine to treat the COVID-19 virus 
seems to be imminent and may be at a 90% 
effective rate. However, this new vaccine 
would be the fastest scientist have created 
a new vaccine. Development usually takes 
around five years at best, safety and effi-
cacy are the two most important goals for 
every vaccine. Efficacy measures how well 
the vaccine protects you from getting sick. 
Although you’d ideally want a vaccine to 
have 100 percent efficacy, many don’t. 
This new vaccine that will treat the CO-
VID-19 virus is estimated to be at over 90% 
efficacy. Let’s hope that they are right.

In trying to give you some perspective on 
what we may expect when this vaccine is 
launched, the main question in my mind is do 
you take this vaccine, or do you wait it out?

From where l am sitting…after listening 
to the medical experts and the ones that 
are in the know about this issue, l still am 
on the fence with this. There are moments 
that l would take it in a New York second 
and then there are moments that l think 
that l would decline taking the vaccine. 
Trying to be educated and knowing all the 
facts before we sub come to any vaccine, 
we need to know what our risks are. In 
conducting my mini poll with most of my 
friend, associates and some general folks, 
the verdict seems to be split down the mi-
ddle and that’s probably where l sit today…
split down the middle.

If taking this vaccine brings us back to 
a normal way of life that we once knew…
then l am all in.

With what l know today, it comes down 
to a flip of a coin.

Heads l take it, tails l pass…
What would you do?

Will you take the COVID-19 Vaccine?

Vincent Black
Opinion
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O governo de Ontário vai limitar as taxas 
que as empresas de entrega de refeições 
ao domicílio impõem a restaurantes em 
Toronto e Peel, as regiões que enfrentam 
confinamentos. 

A medida foi anunciada esta quinta-
-feira (26) pelo ministro para as pe-
quenas empresas e aplica-se a em-

presas com a Uber Eats, a DoorDash ou o 
SkipTheDishes. Quem violar a regra sujei-
ta-se ao pagamento de multas que podem ir 
até $ 10 milhões. 

A província seguiu o exemplo de cidades 
como Nova Iorque que recentemente limi-
tou as taxas destas empresas em 20% para 
ajudar os restaurantes a resistir à pandemia. 

O ministro para as pequenas empresas 

explicou, na conferência de imprensa, que 
esta medida se junta ao pacote financeiro 
que Ontário disponibilizou para ajudar as 
pequenas empresas a enfrentaram a se-
gunda vaga da pandemia. O ministro pediu 
às pessoas para comprarem localmente e 
apoiarem a sua comunidade. 

O take-out é agora a única fonte de re-
ceita para os restaurantes de Toronto e 

Peel que estão impedidos de servir refei-
ções dentro dos seus espaços para travar a 
transmissão do vírus.

CP24/MS

Governo de Ontário 
limita taxas de entrega 
de refeições ao domicílio 
em Toronto e Peel

Mississauga quer limitar 
as vendas de itens não 
essenciais em grandes lojas

Mississauga quer limitar as grandes lo-
jas de venderem produtos que não são 
essenciais. A autarca local acredita que 
com esta medida pode ajudar as peque-
nas empresas e ao mesmo tempo aca-
bar com as filas nas grandes superfícies 
que ajudam a transmitir o vírus. 

A medida foi apresentada esta quinta-
-feira (26) na reunião do Conselho da 
Região de Peel. A moção vem alguns 

dias depois da região de Peel e de Toronto 
terem passado para confinamento. Bonnie 
Crombie defende que é injusto que lojas 
como o Walmart e o Costco possam conti-
nuar a vender produtos que não são essen-

ciais, enquanto as pequenas empresas não 
o podem fazer. 

A autarca disse que as pequenas empre-
sas são administradas por famílias, amigos 
e vizinhos da comunidade e disse que se  
nada for feito correm o risco de desapare-
cer. Muitos dos empresários perguntaram 
à autarca o motivo pelo qual Mississauga 
tinha de estar em confinamento quando a 
maioria dos casos de COVID-19 estava em 
Peel. Crombie explicou que existem evi-
dências que provam que quando uma ci-
dade está confinada os habitantes se deslo-
cam para a cidade mais próxima.

CP24/MS

Estudo: Terry Fox é o favorito 
para aparecer na nota de $ 5

Um novo estudo indica que os cana-
dianos preferem que seja Terry Fox a 
figurar na nova nota de cinco dólares. 

A lista tem oito canadianos, mas 
o Instituto Angus Reid diz que 
57% dos entrevistados prefere o 

jovem corredor de natural de Manitoba 
e que fez história por ter percorrido o 
país a correr para juntar dinheiro para 
investigação na área do cancro. 

Em fevereiro, o Banco do Canadá pe-
diu uma opinião pública sobre a seleção 
de um “canadiano icónico” para apare-
cer na próxima nota de cinco dólares.

Fox, que teve sua perna direita am-
putada acima do joelho em 1977 depois 
de lhe ter sido descoberto um tumor 
maligno, começou a sua corrida para 
arrecadar fundos em 1980. O atleta aca-
bou por abandonar a corrida cinco me-

ses depois quando o cancro se espalhou 
pelos pulmões. Terry Fox acabou por 
morrer com 22 anos. Mas a escolha não 
foi unânime em todo o paí: segundo o 
Instituto Angus Reid o soldado indígena 
Francis Pegahmagabow foi a principal 
escolha das pessoas de Saskatchewan, 
Ontário e do Atlantic Canada. Por ou-
tro lado, o Quebec mostrou preferência 
pela jornalista Robertine Barry. 

O Instituto Angus Reid explica que 
não é uma surpresa que os canadianos 
prefiram Terry Fox porque  o nome tor-
nou-se muito familiar com as corridas 
anuais da Maratona da Esperança que 
aconteciam em todo o país. 

A ministra das Finanças vai anunciar 
o novo rosto da nota de cinco dólares no 
início do próximo ano.

CBC/MS
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Dê um abraço à distância aos amigos e familiares que estão longe

Envie-lhes um

Eco Açor Consultants
1325 St. Clair Ave West, Toronto 

416.603.0842  |  Toll Free 1.888.232.6323

Açores

Continente

Madeira

Testes online depois 
de suspensão de 8 meses

O departamento de emigração está a re-
tomar os testes de cidadania que foram 
suspensos há mais de oito meses devido 
à pandemia global. O governo assegu-
ra que vai ser garantida a identificação 
adequada daqueles que fazem os testes 
online.

A nova plataforma virtual foi lançada 
esta quinta-feira (26) para um peque-
no grupo de pessoas e dados de Otava 

indicam que cerca de 5.000 pessoas tiveram 
testes cancelados devido à pandemia.  

O governo vai testar a nova plataforma 
nos próximos meses e quando a sua eficácia 
for provada mais pessoas vão poder fazer o 
teste online. Antes de iniciarem o teste, os 
participantes vão ser solicitados a confir-
mar a sua identidade através de dados pes-
soais e devem tirar uma foto a si próprios e 

aos seus documentos com a webcam. 
O sistema vai ainda tirar fotos dos parti-

cipantes durante o teste, o mesmo modelo 
que foi adotado pelas universidades desde 
que estão a fazer quase tudo online por cau-
sa da pandemia. 

O teste de cidadania online vai ser igual 
ao teste presencial e mantém as 20 questões 
e os 30 minutos para responder. As pessoas 
também podem esperar para fazer o teste 
pessoalmente, mas o governo não avançou 
com nenhuma data para retomar o processo. 

Antes do início da COVID-19, um pro-
grama de modernização da cidadania es-
tava em andamento, incluindo planos para 
testes online. O novo modelo é uma boa 
notícia para milhares de recém-chegados 
cujas vidas estavam no limbo por causa da 
suspensão.

CBC/MS

Ford: Todos os residentes de Ontário devem comemorar 
Natal só com membros da própria família

O Premier Doug Ford disse, esta 
quarta-feira (25) em conferência de 
imprensa, que todos os residentes 
de Ontário devem comemorar o Na-
tal só com elementos da sua família, 
independentemente da área onde vi-
vem. Ontário diz que com exceção 
daqueles que moram sozinhos, todas 
as concentrações pessoais durante a 
época de Natal devem ser limitadas 
às pessoas com quem moram. Mas 

quem vive sozinho pode comemorar o 
Natal com outra família. 

Ford disse que a província enfrenta 
a segunda vaga da pandemia e que 
os esforços para travar o vírus têm 

de continuar. A ministra da Saúde suge-
riu encontros virtuais e ao ar livre para 
celebrar de forma segura.

CP24/MS

Família empregada pela província acusada de se ter 
apropriado de $11 milhões em apoios à COVID-19

Quatro familiares que trabalharam 
para o governo de Ontário no depar-
tamento de tecnologia da informa-
ção defraudaram a província em pelo 
menos 11 milhões de dólares que se 
destinavam a apoiar famílias afetadas 
pela pandemia. 

A província está a pedir dois milhões 
dólares em indemnizações e acu-
sa-os de acumularem ilegalmente 

apoios no âmbito do Programa de Apoio 
às Famílias. Um dos réus, que tinha uma 
função sénior no departamento, desen-
volveu o próprio programa para as famí-
lias se candidatarem aos fundos. 

A esposa do principal acusado, que 
também trabalhava para o governo de 
Ontário no departamento responsável 
pelos pagamentos deste fundo, também 
é acusada de ter ajudado na fraude. A fa-
mília terá aberto mais de 400 contas no 
Banco de Montreal entre abril e maio e 
cerca de 10.000 cheques foram emitidos e 

depositados no nome de pessoas fictícias. 
Os acusados alegam que ‘ajudaram 

muitas famílias’ e garantiu que “pode 
explicar tudo”. O governo de Ontário diz 
que pretende confiscar todo o dinheiro 
que a família obteve de forma fraudu-
lenta e exigiu que as contas bancárias do 
casal fossem entregues ao tribunal até o 
processo ser concluído.

CP24/MS
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Não avançando informações sobre as 
restrições a aplicar na altura do Natal, 
a ministra da Saúde repetiu a ideia já 
manifestada por António Costa e Marce-
lo Rebelo de Sousa de que, este ano, a 
época natalícia não poderá ser vivida da 
mesma forma.

No fim de várias visitas feitas ao longo 
desta quarta-feira (25) em algumas 
das zonas da região Norte mais afe-

tadas pela pandemia, onde acompanhou o 
esforço hospitalar da resposta às ativida-
des covid e não covid, a ministra da Saú-
de assegurou que o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) continua com capacidade de 
“responder empenhadamente às neces-
sidades assistenciais”. Recordando que o 
Norte “mantém ainda uma incidência que 

se situa perto dos 1300 novos casos por 100 
mil habitantes em 14 dias”, a chefe da pasta 
da Saúde considerou as transferências de 
doentes entre hospitais públicos, privados 
e de cariz social “um aspeto muito positi-
vo”, uma vez que espelha a “capacidade de 
utilizar o melhor do SNS”.

“Mantemos a confiança em todos os 
profissionais de saúde que têm feito um 
esforço muito significativo por continuar 
a responder, sacrificando a vida pessoal, 
familiar e os seus momentos de descanso”, 
agradeceu Temido, deixando também uma 
palavra aos portugueses, particularmente 
àqueles que habitam nas duas áreas hoje 
visitadas. Para as próximas semanas, os 
objetivos passam por manter a capacida-
de de resposta do SNS, “reinventando-o” 
e “reorganizando-o”, celebrando “a ajuda 

que os portugueses dão, muitas vezes com 
sacrifício económico ou pessoal”.

Ainda não adiantando cenários restritivos 
para a altura do Natal, Marta Temido foi pe-
rentória em dizer que “não vamos poder ter 
um Natal igual ao dos anos anteriores, por 
muito que a situação epidemiológica me-
lhore”, lembrando que esse melhoramento 
depende “do esforço de todos os que todos 
os dias saem para trabalhar, para levar os fi-
lhos à escola, para irem ter com as famílias”.

“Vale a pena recordar que vamos ter uma 
nova fase de estado de emergência, que nos 
precisamos de concentrar em quebrar ca-
deias de transmissão e em conter a doença. 
Alguns países que iniciaram o crescimento 
desta segunda vaga mais cedo e que adota-
ram medidas de contenção mais agressivas 
e mais cedo estão neste momento a ante-

cipar um pouco melhor o final do mês de 
dezembro”, disse Marta Temido, notando 
que, neste momento, o país está “a lutar 
para chegar o melhor possível aos primei-
ros dias de dezembro”.

Risco de transmissão é de 1,07

De acordo com Marta Temido, citando 
o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 
Jorge (INSA), o risco de transmissão em 
Portugal é atualmente de 1,07, o que signi-
fica que cada infetado pode contagiar 1,07 
outras. Qualquer valor acima de 1 significa 
um crescimento exponencial de infetados, 
daí ser importante fazer com que o número 
se vá aproximando de 1 e depois baixe “de 
forma sustentada, durante vários dias”.

JN/MS

Covid-19
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Sobe para dez número de mortos em 
surto de legionela no Grande Porto
O surto de legionela que afeta a região 
do Grande Porto causou, esta quinta-fei-
ra (26), mais uma morte, elevando para 
10 o número de óbitos registados devido 
à doença, avançou fonte da Administra-
ção Regional de Saúde do Norte (ARS-
-Norte).

Segundo a mesma fonte, o óbito verifi-
cou-se no Hospital Pedro Hispano, em 
Matosinhos, onde continuam interna-

das cinco pessoas.
Das 48 deram entrada na unidade desde 

o início do surto, a 29 de outubro, oito mor-
reram. No Centro Hospitalar da Póvoa de 
Varzim, onde segundo a ARS-Norte tam-
bém não houve um aumento no número 
de casos diagnosticados, estão internadas 
duas pessoas.

Das 29 ali assistidas, duas morreram.
Já no Hospital S. João, no Porto, segundo 

a ARS-Norte, estão internadas quatro pes-
soas, das 10 que deram entrada nesta uni-
dade de saúde.

Assim, no total, o surto de legionela, que 
afetou os concelhos de Matosinhos, Vila 
do Conde e Póvoa de Varzim, já registou, 
desde 29 de outubro, 87 casos, sendo que 

11 continuam internadas e 10 acabaram por 
morrer devido a complicações associadas 
com a doença.

Na semana de passada, as autoridades 
de saúde confirmaram que foi detetada a 
presença de legionela, numa das torres de 
refrigeração do centro de distribuição da 

empresa de laticínios Longa Vida, em Pera-
fita, concelho de Matosinhos.

A empresa revelou, em comunicado, que 
tinha desligado “preventivamente” o equi-
pamento, a 10 de novembro, informando 
que “não recebeu informação sobre a cor-
relação entre a presença desta bactéria” 
nas torres de refrigeração e a origem do 
surto que atingiu o Norte do país.

O Ministério Público já tinha antes anun-
ciado a abertura de um inquérito para in-
vestigar as causas do surto.

A doença dos legionários, provocada 
pela bactéria “Legionella Pneumophila”, 
contrai-se por inalação de gotículas de 
vapor de água contaminada (aerossóis) de 
dimensões tão pequenas que transportam 
a bactéria para os pulmões, depositando-a 
nos alvéolos pulmonares.

JN/MS

Marta Temido: 
“Não vamos poder ter um Natal 

igual ao dos anos anteriores”
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Desde setembro, o número de acolhi-
mentos com quadro de agressão física e 
psicológica reiterada disparou.

O número de atendimentos e acolhi-
mentos registados na Rede Nacional 
de Apoio às Vítimas de Violência 

Doméstica (RNAVVD), desde setembro e 
até à data, está ao nível dos registados na 
primeira fase da pandemia. A informação é 
do gabinete da secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e 
foi revelada esta quarta-feira (25), Dia In-
ternacional para a Eliminação da Violência 
contra as mulheres. 

Segundo o Relatório Anual da Seguran-
ça Interna, os crimes de violência domés-
tica aumentaram 10,6% entre 2018 e 2019, 
totalizando, no ano passado, 29 498 casos. 
Desses, 76% das vítimas eram mulheres.

Já no total dos 54 403 atendimentos 
efetuados pela Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV), 79% envolveram 
violência doméstica e 8394 referiam-se a 
vítimas femininas. 

O problema agravou-se este ano. Até ao 
fim do terceiro trimestre, registaram-se 19 
homicídios, 15 dos quais sobre mulheres. 
E aumentou 45,11% o número de pessoas 
(1898) em Programas para Agressores em 
Violência Doméstica.

O número de atendimentos e de acolhi-
mentos na RNAVVD tem seguido a mesma 
linha. De acordo com o gabinete da secre-
tária de Estado para a Cidadania e a Igual-
dade houve 25 mil atendimentos, 848 aco-
lhimentos (499 mulheres, 328 menores e 21 
homens) e 370 autonomizações na primei-
ra vaga da covid-19.

Já na segunda fase da pandemia, a rede na-

cional registou, desde setembro, 12 500 aten-
dimentos, 625 acolhimentos (309 mulheres, 
304 menores e 12 homens) e 150 autonomi-
zações. “Na maioria, as vítimas são acolhidas 
com crianças e registam quadros de violência 
física e psicológica reiterada”, assinala o ga-
binete de Rosa Monteiro. Já as linhas de apoio 
receberam, desde 19 de março, 1400 pedidos 
de ajuda, “um aumento muito significativo” 
face a período homólogo”.

800 suspeitos

A PSP sinalizou este ano cerca de 800 sus-
peitos da prática de crime de violência do-
méstica e já elaborou mais de 32 mil planos 
de segurança individual neste contexto.

Novos centros de apoio

Desde abril, o Governo aposta na expan-

são da rede. Criou estruturas de acolhi-
mento especializadas para mulheres com 
deficiência ou problemas de saúde mental, 
para pessoas LGBTI e homens vítimas de 
violência sexual. Em junho, foram assina-
dos protocolos para a abertura de três es-
truturas residenciais para idosas vítimas de 
violência (120 vagas).

Sensibilização

Em abril, a secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade criou duas novas 
estruturas temporárias de acolhimento de 
emergência para mais 100 pessoas. E lan-
çou uma campanha de alerta e de informa-
ção sobre serviços e linhas de apoio.

JN/MS

Violência Doméstica

Violência sobre as mulheres 
aumentou durante a segunda vaga
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



Parlamento debate e vota novo prolongamento 
do estado de emergência em 4 de dezembro
A Assembleia da República vai debater e 
votar o provável prolongamento do esta-
do de emergência num plenário agendado 
para 4 de dezembro, à tarde, decidiu esta 
quinta-feira (26) a conferência de líderes 
parlamentares.

Na próxima semana, o parlamento rea-
lizará três sessões plenárias - um na 
quinta-feira, dia 3 de dezembro, e dois 

na sexta-feira, dia 4, um de manhã e outro à 
tarde - e na semana seguinte dois plenários, 
marcando para dia 11 um debate setorial com 
um membro do Governo ainda a definir. De 
acordo com a porta-voz da conferência de 
líderes, a deputada do PS Maria da Luz Ro-
sinha, não ficou definido um número fixo 
de plenários semanais durante o estado de 
emergência, que será decidido a cada mo-
mento em função das necessidades e da si-
tuação sanitária.

Nesta segunda vaga da pandemia de co-
vid-19, o país está em estado de emergência 
desde 9 de novembro e pelo menos até 8 de 
dezembro, tendo vários responsáveis políti-
cos já apontado como provável o prolonga-
mento deste quadro legal.

Na próxima quinta-feira, dia 3 de dezem-
bro, o plenário será dedicado a declarações 
políticas dos partidos e ao debate de duas 
petições, uma sobre a dignidade profissional 
dos professores (com iniciativas legislativas 
associadas de BE, PCP e PEV) e outra de re-
púdio à criação de um museu Salazar.

Para dia 4, no plenário da manhã, ficou 
marcado um debate de urgência pedido pelo 
PSD sobre as consequências da pandemia na 
política de habitação e uma proposta de lei 

do Governo para suspender a caducidade das 
convenções coletivas de trabalho.

À tarde, além do eventual debate de reno-
vação do estado de emergência, será também 
apreciado o relatório relativo ao primeiro pe-
ríodo deste quadro legal, que vigorou entre 9 
e 23 de novembro. Para dia 10 de dezembro, 
a conferência de líderes agendou um projeto-
-lei do PSD que quer prolongar o período de 
admissão de novas entidades à Zona Franca 
da Madeira até 31 de dezembro de 2023, uma 
iniciativa do BE sobre a idade da reforma de 
pessoas com deficiência e outros diplomas do 
PCP, CDS-PP, PAN e PEV.

De acordo com a Rádio Renascença, este 
diploma sobre a Zona Franca da Madeira - da 
autoria dos deputados eleitos por este círculo 
- esteve no centro da polémica que envolveu 
hoje estes parlamentares, que ameaçaram 
quebrar a disciplina de voto do partido na 
proposta do BE que anulou a transferência 
prevista no Orçamento do Estado de 2021 de 
476 milhões euros para o Novo Banco. No dia 
11 de dezembro, realiza-se um debate setorial 
com o Governo (que alterna com o debate 
com o primeiro-ministro, que passou a bi-
mensal), cabendo ao PS a escolha do tema.

Questionada se o Chega manifestou inten-

ção de agendar uma iniciativa que apresen-
tou esta semana com o objetivo anunciado de 
“tentar impedir o XXI Congresso Nacional do 
PCP”, que se realiza entre hoje (27) e domin-
go (29), em Loures, a porta-voz da conferên-
cia de líderes informou que o deputado único 
e líder do Chega, André Ventura, não esteve 
presente na reunião. A próxima conferência 
de líderes ficou marcada para dia 9 de de-
zembro, às 10.30 horas.

JN/MS

Diretor de Finanças arguido em fraude aos subsídios europeus
A Polícia Judiciária (PJ) desfez, esta 
quinta-feira (26), uma rede familiar de 
fraudes na obtenção de subsídios eu-
ropeus, envolvendo o atual diretor da 
Repartição de Finanças de Vila Real, a 
sua mulher, uma contabilista de Cha-
ves que será o cérebro do esquema, 
e um cunhado que era gestor da As-
sociação para o Desenvolvimento Re-
gional do Alto Tâmega, uma entidade 
fiscalizadora da atribuição de fundos. 
Foram constituídos 31 arguidos.

Tal como o JN avançou em pri-
meira mão, o esquema de desvio 
de fundos comunitários do Qua-

dro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN) e do MODCOM (Modernização 
do Comércio) durou entre 2009 e 2013 
e envolveu a atribuição de subsídios na 
ordem dos 2,5 milhões de euros. Cerca 
de 70 buscas foram realizadas esta quin-
ta-feira em Chaves, Vila Real, Barcelos, 
Braga, Vila Nova de Famalicão, Maia, 
Fafe, Porto e Figueira da Foz por 150 
inspetores da Polícia Judiciária do Porto, 
auxiliados por peritos e elementos da Au-
toridade Tributária (AT). Procuradores e 
juízes também participaram nas diligên-
cias, que permitiram recolher documen-
tação indiciadora de fraudes mais recen-
tes com apoios estatais relacionados com 
os recentes layoff atribuídos a empresas 
em dificuldades devido às medidas de 
prevenção do novo coronavirus.

Ainda segundo informações recolhidas 

pelo JN, o esquema seria dirigido a partir 
do gabinete de contabilidade Lucrécia & 
Pereira Consultadoria, localizado em Cha-
ves. A contabilista terá aproveitado os seus 
conhecimentos técnicos, mas também a 
posição privilegiada dos familiares para 
obter pareceres favoráveis às 21 candida-
turas a fundos comunitários que apresen-
tou em diversas áreas, como turismo rural, 
restauração e afins. Na prática, uma obra 
de remodelação orçada em cerca de 20 mil 
euros, teria custos inflacionados em 100% 
nas candidaturas aos fundos. O dinheiro 
seria depois repartido entre todos os inter-
venientes. "Num ou noutro caso, existem 
suspeitas de que os projetos nunca saíram 
do papel. Terá existido a capacidade por 
parte destes arguidos em forjar faturas, 
documentos e contratos para apresentá-
-los às entidades que gerem estes fundos 
e obter as correspondentes quantias", 
explicou Norberto Martins, diretor da PJ 
do Porto, em conferência de imprensa. 
O marido da contabilista, Nuno Chaves, 
atual diretor de Finanças de Vila Real, foi 
constituído arguido por suspeitas de ser 
cúmplice da mulher. As contas bancárias 
do casal terão servido para canalizar ver-
bas alegadamente desviadas dos fundos 
europeus. Em causa estão crimes de frau-
de na obtenção de subsídio e fraude fiscal, 
mas a investigação da PJ do Porto vai pros-
seguir para apurar outros eventuais ilícitos 
como o branqueamento de capitais.

JN/MS
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Presidente do Governo dos 
Açores quer “no imediato” 
verbas para ajudar a economia
O presidente do Governo dos Açores, 
José Manuel Bolieiro, revindicou, esta 
quarta-feira (25), solidariedade nacional 
e europeia, no quadro do programa de 
resiliência, que contribua, “no imediato”, 
com envelopes financeiros para apoiar a 
economia e o emprego.

“Gostaria de deixar a todos a sensibi-
lidade para podermos fazer conjun-
to da justa reivindicação que possa 

competir à região, aos parceiros sociais e ao 
Governo da Região Autónoma dos Açores, 
para que a solidariedade nacional, sobre-
tudo a solidariedade europeia, através do 
plano de recuperação e resiliência, possa 
contribuir, no imediato, para encontrar-
mos os envelopes financeiros suficientes 
para apoiar a continuidade e a recuperação 
das atividades económicas”, declarou o 
chefe do executivo açoriano.

José Manuel Bolieiro falava - naquele que 
foi o seu primeiro ato público, após a pos-
se do novo executivo açoriano, terça-fei-
ra (24), no parlamento regional - através 
de uma videoconferência subordinada ao 
tema “Plano de Recuperação Económica – 
Oportunidades e Desafios para os Açores”, 
promovida pela Câmara do Comércio e In-
dústria de Ponta Delgada, no âmbito do seu 
185.º aniversário.

O presidente do Governo Regional, de 
coligação PSD/CDS/PPM, considerou que 
os envelopes financeiros irão também per-
mitir “através das empresas a conservação 

e manutenção do emprego e, sobretudo, a 
consolidação justa de estabilidade social, 
para evitar nova pobreza e exclusão”.

O governante apontou que “sem meios 
torna-se difícil tornar o planeado em con-
cretização” em termos de políticas públicas 
para fazer face à crise económica gerada 
pela pandemia da Covid-19.

José Manuel Bolieiro espera receber dos 
parceiros sociais contributos, no âmbito de 
um “diálogo social” que “em democracia 
deve ser constante”.

Defendeu que “um plano estratégico 
para os Açores não pode ser senão de mé-
dio e longo prazo, tendo que se conside-
rar as emergências com que os Açores são 
confrontados, em particular por razões 
epidemiológicas e de saúde pública que a 
pandemia da Covid-19 trouxe, e as suas con-
sequências na sociedade e na economia”.

O presidente do Governo dos Açores 
saudou “a capacidade estimulante, e quiçá 
surpreendente, mas no bom sentido posi-
tivo, da reação da Comissão Europeia, ad-
mitindo uma resposta pronta para reagir às 
consequências económicas e sociais que a 
pandemia trouxe”.

José Manuel Bolieiro referiu ainda que o 
Programa do Governo, a submeter ao par-
lamento, vai dar consequência ao progra-
ma eleitoral do PSD, em parceira com as 
outras duas forças políticas que formam o 
novo Governo dos Açores, CDS-PP e PPM.

AO/MS

Conselho de Ministros retifica decreto que regulamenta 
limitação de circulação entre concelhos nos Açores

O Conselho de Ministros retificou a de-
creto que regulamenta a limitação de 
circulação entre concelhos nos Açores, 
dos dias 27 de novembro a 2 de dezem-
bro, e entre 4 de dezembro e 9 de de-
zembro.

Já foi publicada em Diário da Repú-
blica a segunda retificação ao Decre-
to n.º 9/2020, de 21 de novembro, da 

Presidência do Conselho de Ministros, 
que regulamenta a aplicação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da 
República, no que diz respeito à limitação 
de circulação entre os concelhos, nomea-
damente da Região Autónoma dos Açores.

A segunda retificação ao decreto corrige 

ao longo do diploma a indicação de que é 
aplicável a todo o território nacional, escla-
recendo que “é aplicável a todo o território 
nacional continental”, excluindo assim as 
ilhas.

Quer isso dizer, por exemplo, que o li-
mite de circulação nos concelhos, entre os 
dias 27 de novembro e 2 de dezembro e en-
tre os dias 4 de dezembro e 8 de dezembro, 
não se aplica nos concelhos dos Açores.

Recorde-se que na segunda-feira (23), 
fonte do gabinete do representante da Re-
pública para a Região Autónoma dos Aço-
res disse à Lusa que as medidas decretadas 
pelo Governo da República no novo estado 
de emergência devido à pandemia também 
se aplicavam no arquipélago, isto porque 

a versão inicial do diploma referia que “é 
aplicável a todo o território nacional”.

Os Açores não têm concelhos com mais 
de 240 casos por 100 mil habitantes nos 
últimos 15 dias, de acordo com o relatório 
mais recente da Direção-Geral da Saúde, 
por isso não são abrangidos pelas medidas 
mais restritivas, aplicadas aos concelhos de 
risco elevado, risco muito elevado e risco 
extremo, mas podiam ficar sujeitos às res-
tantes medidas.

Para além dessa medida que não se aplica 
na Região, existem outras que também não 
se aplicam aos Açores.

AO/MS

Governo suspende testes à 
Covid-19 nos voos interilhas
O Governo Regional, reunido na 
Horta após a tomada de posse na 
Assembleia Legislativa, decidiu sus-
pender a obrigatoriedade de testes 
à Covid-19 nos voos entre as ilhas 
açorianas.

A medida, tomada pelo anterior 
executivo e que entraria esta 
quarta-feira (25) em vigor, es-

tabelecia que todos os passageiros que 
quisessem viajar de São Miguel ou da 
Terceira para as outras ilhas, seriam 
obrigados a apresentar comprovativo 
de teste negativo à Covid realizado nas 
72 horas antes.

No decreto regulamentar regional 

que acabou de aprovar, o novo gover-
no alega a “inexistência das condições 
necessárias” para a implementação da 
referida medida na data pretendida, o 
que, a acontecer, “implicaria graves 
prejuízos para os açorianos”. Assim 
sendo, decidiu adiá-la “até estarem ve-
rificadas as condições necessárias à sua 
implementação”.

Segundo apurou o AO, a primeira 
medida tomada pelo governo lidera-
do por José Manuel Bolieiro explica-se 
pelo facto de não ter sido convencio-
nada a realização de testes de despiste 
à Covid-19.

AO/MS

Governo dos Açores cria 
comissão para acompanhar 
luta contra pandemia
O Governo dos Açores criou uma Co-
missão Especial de Acompanhamento 
da Luta Contra a Pandemia de Covid-19, 
área que funcionará no gabinete do se-
cretário da Saúde e será tutelada pelo 
médico Gustavo Tato Borges.

A medida foi anunciada pelo presiden-
te do Governo Regional, José Manuel 
Bolieiro, que falou aos jornalistas na 

cidade da Horta, tendo a seu lado o vice-pre-
sidente do executivo, Artur Lima, e o secre-
tário regional da Saúde, Clélio Meneses.

Caberá ao órgão “acompanhar e aconse-
lhar todo o trabalho que daqui por diante 
tem de ser realizado” no combate à pande-
mia, declarou Bolieiro.

Gustavo Tato Borges é atualmente um 
dos vice-presidentes da Associação Nacio-
nal dos Médicos de Saúde Pública.

Sobre o profissional, o presidente do Go-
verno dos Açores valorizou o seu “saber, 
experiência” e “capacidade de liderança”.

Caberá à comissão propor ao Governo 
Regional a “aquisição, transporte e arma-
zenamento” de vacinas que venham a ser 
implementadas para combater o vírus, foi 
também revelado.

José Manuel Bolieiro demonstrou ainda 
“gratidão”, em nome do novo executivo, a 

“todos os profissionais de saúde que ao lon-
go destes tempos tudo têm feito” no com-
bate à pandemia nos Açores.

“A exaustão destes profissionais é tam-
bém uma preocupação e uma sensibilidade 
deste Governo”, acrescentou ainda.

Bolieiro reiterou ainda o desígnio do 
novo Governo de criar uma autoridade de 
saúde “autónoma e independente” do po-
der governativo.

AO/MS
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Processos de falências, insolvências e 
recuperação de empresas atingem os 
valores mais baixos desde 2015

De acordo com a informação da Direção 
Geral de Política de Justiça (DGPJ), o nú-
mero de processos entrados na Comarca 
da Madeira relacionados com processos 
de falência, insolvência e recuperação de 
empresas diminuiu sucessivamente e de 
forma acentuada entre 2015 (479) e 2018 
(276). Em 2019, registou-se uma inversão 
desta tendência, com um aumento de 
11,6% do número processos entrados 
face a 2018. Os números mais recentes 
referentes ao 1.º e 2.º trimestres de 2020 
(53 e 49, respetivamente) são os mais bai-
xos da série disponível, com início no 1.º 
trimestre de 2015.

Segundo dados da Direção Regional 
de Estatística da Madeira (DREM), o 
número de processos findos acompa-

nhou a evolução dos processos entrados, 
diminuindo entre 2015 e 2018, e crescendo 
em 2019, contudo mantendo-se sempre 
a um nível superior. A evolução favorável 
dos processos findos face aos entrados jus-
tifica o decréscimo observado nos proces-
sos pendentes, que passaram de 84 em 2015 
a 32 em 2019. No 1.º e 2.º trimestres de 2020, 
contabilizaram-se 48 e 44 processos findos, 
respetivamente, os valores mais baixos da 

série. No que respeita aos pendentes, nos 
referidos trimestres verificaram-se varia-
ções homólogas de +37,0% e +7,7%, pela 
mesma ordem, sendo que em termos abso-
lutos, no 1.º e 2.º trimestres de 2020 foram 
contabilizados em situação pendente 37 e 
42 processos, respetivamente.

No que respeita aos processos de falência 
e insolvência decretados “notou-se uma 
tendência decrescente entre 2015 e 2018, 
havendo uma inversão em 2019, com um 
aumento face ao ano precedente de 7,1%”.

Relativamente ao tipo de pessoa envol-
vida nas falências/insolvências decretadas, 
“o peso das pessoas singulares no total dos 
processos foi superior ao das pessoas cole-
tivas na quase totalidade dos trimestres em 
análise, excetuando-se apenas o 2.º trimes-
tre de 2020. Das 38 falências/insolvências 
decretadas neste trimestre, 21 foram de 
pessoas coletivas e 17 de pessoas singula-
res”, refere a DREM.

Analisando por ano, constatam ainda 
que no período 2015-2019, em cada quatro 
falências/insolvências decretadas, uma diz 
respeito a pessoas coletivas e três a pessoas 
singulares.

JM/MS

Todos os recursos associados à tes-
tagem vão implicar para a Região um 
custo superior a 12 milhões de euros, 
afirmou Miguel Albuquerque.

De realçar que o presidente do Go-
verno Regional anunciou esta 
quarta-feira (25) que, por um 

período de 15 dias, será determinada a 
dupla testagem de todos os residentes e 
emigrantes que desembarquem na Re-
gião, ficando estes em isolamento profi-
lático até ao segundo teste.

JM/MS

Madeira vai gastar mais de 12 milhões 
em testes até ao final do ano

Secretaria da Educação garante que 
não há situações de descontrolo nas 
escolas madeirenses

A Secretaria Regional da Educação as-
segurou, esta terça-feira (24) em co-
municado que, “até agora não surgiu, 
em nenhum estabelecimento de ensino 
qualquer situação de descontrolo, nem 
existem quaisquer cadeias de transmis-
são ativas, sendo que o número de ca-
sos reportados ao universo estudantil na 
sua maioria tem origem na comunidade 
externa à escola”.

Para além dos mais, refere ainda o 
mesmo documento, “todos os esta-
belecimentos de ensino na Região 

Autónoma da Madeira, no atual quadro 
pandémico, estão munidos de planos de 
contingência que estabelecem os procedi-
mentos e as medidas profiláticas adequa-
das”.

Outra das notas reveladas no mesmo do-

cumento faz saber que “não havendo até 
agora, transmissão comunitária ativa na 
RAM, e tendo havido resposta positiva às 
situações ocorridas pelo atual sistema im-
plementado, seria contraproducente sus-
pender as aulas presenciais ou introduzir 
fatores que conduzam à aglomeração de 
pessoas em espaços não controláveis”.

Nesse sentido, informa ainda a Secreta-
ria Regional da educação que “não se justi-
ficam a aplicação na Região das tolerâncias 
de ponto, da limitação de circulação de ci-
dadãos entre concelhos e dos consequentes 
confinamentos, decretados pelo Governo 
da República com o objetivo de mitigar o 
alastrar da situação pandémica no terri-
tório continental, onde a situação é muito 
mais grave do que na RAM”, pode ler-se.

JM/MS

Ordem dos Engenheiros e Bordal assinam protocolo 
de colaboração para divulgação do bordado Madeira
A Região Madeira da Ordem dos Enge-
nheiros e a empresa Bordal - Bordados 
da Madeira assinaram um protocolo 
que visa promover e divulgar o Bor-
dado da Madeira junto dos membros 
e colaboradores da Ordem dos Enge-
nheiros (OE).

Esta divulgação será feita a nível na-
cional através das plataformas ele-
trónicas normalmente usadas para 

o efeito, nomeadamente o seu site e em 
newsletter.

Através deste protocolo todos os mem-
bros e colaboradores da OE terão descon-

tos na aquisição de bordados e tapeçarias, 
na realização de workshop de bordado 
Madeira, visitas à fábrica bem como des-
contos na reserva no alojamento local 
desta empresa, Bordal Houses. Estes des-
contos são válidos também para aquisi-
ções feitas na loja online www.bordal.pt.

O protocolo assinado pelo presidente 
da Região Madeira da OE, Miguel Branco 
e pelo sócio-gerente da Bordal - Borda-
dos da Madeira, João Vacas vem na se-
quência das iniciativas promovidas para 
a divulgação dos produtos regionais.

JM/MS

Madeira alerta para aumento 
de resíduos hospitalares
A secretária do Ambiente, Recursos Na-
turais e Alterações Climáticas da Madei-
ra alertou esta semana para o aumento 
da produção de resíduos, principalmente 
os hospitalares, devido à pandemia e ao 
consumo excessivo na época de Natal.

“Devido à pandemia, quase que não se 
reutilizou e descartou-se muito mais 
nos hospitais, as batas, as máscaras, 

todo o material que, antes, até era reutili-
zado, mas num cenário de pandemia teve 
que ser descartado”, declarou Susana Pra-
da sem revelar números concretos sobre 
esta situação.

A governante madeirense falava na 
apresentação da campanha subordinada ao 
tema ‘Os resíduos ganham outra vida’, que 
foi produzida pela empresa Água e Resíduos 
da Madeira (ARM), no âmbito da Semana 
Europeia para a Prevenção dos Resíduos. A 
ARM é uma empresa pública que tem a res-
ponsabilidade na gestão de água nos mu-
nicípios e resíduos, tendo como aderentes 
cinco dos 11 municípios da região, nomea-
damente, Câmara de Lobos, Machico, Por-
to Santo, Ribeira Brava e Santana.

Na altura, Susana Prada apelou à redução 
da produção de resíduos, bem como à reu-
tilização dos materiais, numa campanha de 

sensibilização direcionada à população.
Um dos aspetos referido foi que a aproxi-

mação da época natalícia é propensa a um 
consumo excessivo, pelo que a secretária 
regional pediu à população madeirense que 
faça um consumo “inteligente, equilibrado 
e responsável”.

Sobre a campanha, explicou que “pre-
tende sensibilizar para a redução da produ-
ção de resíduos e para, sempre que possí-
vel, se reutilizarem os materiais”.

No seu entender, a aposta deve ser no 
prolongamento do “tempo de vida dos 
materiais que utilizamos e, se não for pos-
sível ou quando esse material atingir o fim 
de vida, reciclá-lo”, disse, vincando que 
“nunca é demais relembrar” a importância 
destas mensagens. O objetivo desta inicia-
tiva é promover a economia circular, que 
assenta na redução, reutilização, recupera-
ção e reciclagem de materiais.

“Para fabricar um telemóvel que pesa 
200 gramas são produzidos, no processo de 
fabricação, 86 quilos de resíduos e emitidos 
110 quilos de dióxido de carbono para a at-
mosfera”, salientou a responsável insular, 
que defende um “consumo equilibrado e 
responsável”.

JM/MS
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Treze países africanos, incluindo Mo-
çambique e Guiné Equatorial, e uma 
rede internacional de centros de investi-
gação vão lançar o maior estudo clínico 
em África, centrado no tratamento de 
pessoas que sofrem de covid-19 de uma 
forma suave ou moderada.

O estudo, chamado ANTICOV, visa 
encontrar medicamentos que pos-
sam tratar precocemente estes ca-

sos não graves e assim evitar hospitaliza-
ções massivas em sistemas de saúde frágeis 
e já sobrecarregados. O estudo clínico será 
realizado em 19 centros de 13 países, atra-

vés do consórcio ANTICOV, que reúne 26 
organizações africanas e instituições inter-
nacionais de investigação.

O projeto é coordenado pela iniciativa 
Medicamentos para Doenças Negligencia-
das (DNDi).

“Precisamos de grandes estudos clínicos 
sobre a covid-19 em África para responder 
a questões especificamente ligadas ao con-
texto africano”, disse John Nkengasong, 
diretor do Centro de Controlo e Prevenção 
de Doenças (CDC África), através de decla-
ração. O ANTICOV avaliará a eficácia e se-
gurança de diferentes tratamentos em até 
3.000 doentes não hospitalizados com for-
mas leves ou moderadas da doença no Bur-
kina Faso, Camarões, República Democrá-
tica do Congo, Guiné Equatorial, Etiópia, 
Gana, Guiné, Quénia, Mali, Moçambique, 
Sudão e Uganda.

O objetivo é determinar se o tratamento 
precoce pode impedir que a covid-19 pro-
grida para uma forma grave da doença e 
potencialmente limitar a sua transmissão.

“É encorajador ver tantos países africa-
nos a colaborar para obter respostas sobre 
as necessidades únicas dos nossos doentes 
com covid-19”, disse Borna Nyaoke-Ano-
ke, diretora de Projectos Clínicos da DNDi, 
que também patrocina ensaios clínicos no 
Congo, Quénia e Sudão.

“África tem evitado, em grande parte, a 
mortalidade em larga escala de outros paí-
ses, mas temos de estar preparados. Preci-
samos aqui de investigação que impulsione 
políticas e estratégias de teste e tratamento 
para que nós, como profissionais de saúde, 

possamos oferecer as melhores opções às 
pessoas com covid-19”, acrescentou.

Um outro estudo imunológico, liderado 
pelo Instituto para a Saúde Global em Bar-
celona (ISGlobal) e o Instituto de Medicina 
Tropical de Antuérpia (ITM, Bélgica), será 
realizado em sete países e analisará se os 
tratamentos testados no ensaio clínico em 
doentes com covid-19 leve ou moderada 
alteram a força e duração da resposta imu-
nológica ao SARS-CoV-2 (o novo coronaví-
rus, responsável pela pandemia).

Especificamente, irão estudar anticorpos 
e linfócitos T e comparar as respostas imu-
nitárias com as dos doentes assintomáticos.

Segundo Gemma Moncunill, imunolo-
gista e coordenadora científica do estudo 
ISGlobal, “trata-se de um estudo relevante 
porque não existem dados sobre a resposta 
imunológica à covid-19 em África e o im-
pacto que os tratamentos eficazes podem 
ter é desconhecido”.

O facto de o continente ser afetado por 
outras infeções como a malária, tuberculo-
se ou VIH “também fornecerá dados sobre 
a forma como estas outras infeções afetam 
a resposta imunológica ao SRA-CoV-2”.

O estudo terá em conta amostras de cer-
ca de 1.000 participantes recolhidos ao 
longo de um ano, de doentes com sintomas 
ligeiros ou moderados de covid-19 e de al-
guns dos seus contactos positivos assinto-
máticos, recrutados para um estudo epide-
miológico que também será realizado sob a 
égide do projeto.

RTP/MS

Estudo avança em África para encontrar 
tratamentos de casos menos graves

Relatório indica que grupos terroristas estariam 
a aproveitar instabilidade criada pela pandemia

Grupos ‘jihadistas’ islâmicos estão a 
aproveitar a instabilidade causada pela 
pandemia de covid-19 para lançar ata-
ques e conquistar território em países 
africanos como Moçambique, alerta o 
relatório do Índice Mundial do Terroris-
mo 2020 publicado na quarta-feira (25). 

O registo de ataques violentos durante 
este ano em países como Moçambi-
que e Nigéria é um reflexo do au-

mento da atividade na África subsaariana 
de grupos ‘jihadistas’ associados ao Estado 
Islâmico (ISIL), confirmou Thomas Mor-
gan, investigador assistente do Instituto de 
Economia e Paz, baseado em Sydney.

“A maioria da atividade tem sido con-
centrada na região do Sahel, mas temos 
observado este aumento recente de terro-
rismo em Moçambique. Existe ambiguida-
de sobre quais são os grupos responsáveis 
e em que altura se tornaram afiliados ao 
ISIL. Mas parece confirmar-se que é o ISIL 
que está por detrás da violência na África 
subsaariana e que a violência continuou a 
aumentar em 2020, mesmo durante a pan-
demia de covid-19”, afirmou, durante a 
apresentação do relatório, feita por video-
conferência.

A província de Cabo Delgado, no nor-
te de Moçambique, é há três anos alvo de 
ataques por grupos armados, provocando 
uma crise humanitária com cerca de duas 
mil mortes e 435 mil deslocados internos.

O número de ataques na província onde 
avança o maior investimento privado de 
África, para exploração de gás natural, re-
gistou uma intensidade reforçada desde o 
início deste ano, continuando um agrava-
mento registado no ano passado.

De acordo com o relatório publica-
do, produzido desde 2003 para estudar as 
tendências do terrorismo internacional, 
Moçambique registou 319 mortes em 2019 
resultado de ataques terroristas, mais 140% 
do que no ano anterior, atrás do Burkina 
Faso (593 mortes, mais 600%).

Isto fez Moçambique subir oito posições 
para a 15.ª posição do Índice Mundial do 
Terrorismo 2020, publicado na quarta-fei-

ra (25), passando a estar no grupo de países 
que sofrem um impacto alto do terrorismo, 
juntamente com a Somália, Paquistão ou 
Sri Lanka.

Este impacto não se resume à mortalida-
de, mas também diz respeito à repercussão 
indireta na economia e investimentos e 
custos associados com segurança no com-
bate ao terrorismo.

Os autores acreditam também que a ins-
tabilidade que grupos terroristas estão a 
explorar em Moçambique também está li-
gada à falta de resiliência socioeconómica 
para enfrentar ameaças ambientais.

“Países mais suscetíveis a choques destas 
ameaças nos próximos 30 anos, muitos são 
países frágeis e já em conflito. Existe uma 
relação histórica entre a escassez de re-
cursos e conflito”, vincou o presidente do 
Instituto de Economia e Paz, Steve Killelea.

Moçambique é o país lusófono mais afe-
tado pelo terrorismo, segundo o Índice 
Mundial do Terrorismo 2020, seguido por 
Angola, que desceu duas posições para o 
54.º lugar na classificação geral, manten-
do-se no grupo de países com um baixo 
impacto de terrorismo.

Timor-Leste, Portugal, Guiné-Bissau e 
Guiné Equatorial mantiveram-se na 135.ª 
posição, no grupo de países onde o terro-
rismo é considerado não ter qualquer im-
pacto. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
não estão incluídos no Índice.

A21/MS

Portugal disponível para ajuda militar 
a Moçambique, um “país irmão”
O ministro da Defesa admitiu, esta 
quarta-feira (25), a possibilidade de 
enviar forças militares para ajudar 
Moçambique no combate ao terroris-
mo em Cabo Delgado, em função do 
que as autoridades daquele país pre-
tendam, destacando a experiência na 
área da formação.

“Portugal está disponível. Moçam-
bique é um país irmão, da CPLP 
(Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa), um país com o qual sen-
timos grande proximidade e estamos 
obviamente sempre disponíveis. Em 
primeira linha, compete às autoridades 
moçambicanas estabelecer aquilo que 
entendem por útil. Portugal está com-
pletamente disponível”, disse João Go-
mes Cravinho.

Após a apresentação de um livro do 
Estado-Maior-General das Forças Ar-
madas sobre as missões na República 
Centro-Africana das Forças Nacionais 
Destacadas (FND), entre 2017 e 2020, no 
polo da Amadora da Academia Militar, 
Gomes Cravinho foi questionado pelos 
jornalistas sobre a disponibilidade de 
Portugal para apoiar Moçambique no 
combate ao terrorismo em Cabo Delga-
do, Moçambique.

O ministro da Defesa sublinhou que 
“Portugal tem múltiplas valências que 
têm sido visíveis” nas Forças Nacionais 
Destacadas e destacou que Portugal tem 
“uma longa experiência de trabalho 
com Moçambique”.

“Há também um diálogo com a União 
Europeia (UE) e, havendo uma missão 
da UE, naturalmente Portugal partici-
paria, mas temos a nossa cooperação 
bilateral, que continuará e será segu-
ramente reforçada neste âmbito”, con-
cluiu Gomes Cravinho.

O primeiro-ministro, António Costa, 
comunicou terça-feira (24) com o pre-

sidente moçambicano, Filipe Nyusi, e 
anunciou uma próxima cimeira bilateral 
entre os dois países, no segundo semes-
tre de 2021, em Maputo.

A violência armada em Cabo Delgado, 
norte de Moçambique, está a provocar 
uma crise humanitária com cerca de 
duas mil mortes e 500 mil pessoas des-
locadas, sem habitação, nem alimentos, 
concentrando-se sobretudo na capital 
provincial, Pemba.

A província onde avança o maior in-
vestimento privado de África, para ex-
ploração de gás natural, está desde há 
três anos sob ataque de insurgentes e al-
gumas das incursões passaram a ser rei-
vindicadas pelo grupo ‘jihadista’ Estado 
Islâmico desde 2019.

JN/MS
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Polícia detém funcionária do Carrefour 
envolvida na morte de cidadão negro
A Polícia Civil brasileira deteve uma 
funcionária do supermercado Carrefour 
alegadamente envolvida na morte de 
João Alberto Freitas, cidadão negro de 
40 anos que foi espancado e morto por 
seguranças do supermercado na sema-
na passada.

A mulher agora detida, Adriana Alves 
Dutra, é agente de fiscalização da 
unidade do Carrefour onde as agres-

sões ocorreram, na cidade brasileira de 
Porto Alegre, e surge nas imagens de vídeo 
divulgadas por cidadãos que presenciaram 
as cenas de violência contra João Alberto 
Freitas. 

Segundo a diretora do Departamento de 
Homicídios da Polícia Civil, Vanessa Pitrez, 
as autoridades acreditam que a mulher teve 
uma participação decisiva nas agressões, 
porque, devido ao seu cargo, teria poder de 
comando sobre os dois seguranças.

Uma das testemunhas do crime diz ter 
sido ameaçada pela agente de fiscalização 
do Carrefour, por estar a filmar as agres-
sões. Os seguranças que agrediram João 
Alberto Freitas foram detidos na noite do 
crime. Na segunda-feira (23), a Polícia Civil 
informou que sete pessoas estão a ser in-
vestigadas neste inquérito. 

João Alberto, um homem negro de 40 
anos, foi agredido violentamente até à 
morte por dois seguranças brancos da rede 
de supermercados francesa Carrefour, na 
cidade brasileira de Porto Alegre, na noite 
da passada quinta-feira (19).

As violentas agressões, captadas em fo-
tografias e vídeos e amplamente divulgadas 
nas redes sociais, chocaram os brasileiros e 
provocaram inúmeras críticas.

Além dos murros, pontapés e estrangu-
lamento desferidos contra o homem, tes-
temunhas relataram ouvir os gritos de so-
corro de João Alberto, assim como as suas 
declarações de que não conseguia respirar. 

Na sequência dessa morte, que ocorreu 
na véspera do Dia da Consciência Negra, 
uma celebração instituída no Brasil em ho-
menagem a Zumbi, líder histórico do qui-
lombo Palmares, uma comunidade criada 
por negros fugidos no nordeste do Brasil 
que resistiam à escravidão imposta pelos 
portugueses durante a colonização, milha-
res de pessoas saíram às ruas em protesto 
contra o racismo no país sul-americano.

Na terça-feira (24), a Organização das 
Nações Unidas (ONU) denunciou a existên-
cia de “racismo estrutural” no Brasil, e pe-
diu uma investigação independente sobre a 
morte de João Alberto.

Tratou-se de “um caso extremo, mas que 
infelizmente reflete a violência recorrente 
contra a população negra no Brasil”, ava-
liou a porta-voz do Escritório de Direitos 
Humanos das Nações Unidas em Genebra, 
Ravina Shamdasani.

Racismo estrutural é o termo usado para 
descrever sociedades estruturadas com 
base na discriminação que privilegia algu-
mas raças em detrimento das outras.

“O número de afro-brasileiros vítimas 
de homicídio é desproporcional quando 
comparado a qualquer outro grupo”, men-
cionou a porta-voz da ONU.

Após o caso que chocou o país, a rede 
Carrefour anunciou a criação de um fundo 
de 25 milhões de reais (3,9 milhões de eu-
ros) para promover a inclusão racial e com-
bater o racismo no Brasil.

JN/MS

Número de portugueses a emigrar para 
o Brasil aumentou no ano passado
De acordo com os dados do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública brasileiro, em 2019, entra-
ram no Brasil 705 portugueses, o que representa 
um aumento face ao ano anterior.

Em 2018 e 2019, a emigração portuguesa para o 
Brasil cresceu 5% e 11.7%, respetivamente. Este 
crescimento contraria a tendência de decrésci-

mo das entradas de portugueses em território brasi-
leiro que se registava desde 2014.

O ministério contabilizou um total de 31.297 en-

tradas de estrangeiros no Brasil, em 2019, tendo os 
portugueses representado 2.3% desse total.

Apesar desta mudança, o número de portugueses 
entrados no Brasil está ainda muito longe do observado 
em 2013: 2,904, o valor mais alto do período em análise.

A tendência recessiva verificada nos últimos anos 
traduziu-se numa perda relativa de importância da 
imigração portuguesa: se em 2013 os portugueses re-
presentaram 4.7% das entradas de migrantes no Bra-
sil, em 2019 representavam apenas 2.3%.

JN/MS

Cartel tinha 11 milhões de euros 
escondidos em carrinha

A Polícia Judiciária encontrou 11 mi-
lhões de euros escondidos na baga-
geira de uma carrinha, estacionada em 
Lisboa. A fortuna pertencia a uma cartel 
internacional, que operava a partir do 
Brasil e que colocou, ao longo de anos, 
toneladas de cocaína na Europa.

A organização criminosa foi desman-
telada através de uma ação policial 
que prendeu 29 traficantes, no âm-

bito de mais de 200 mandados de busca e 
detenção. Oitos dos quais concretizados 
em Portugal e mais três países.

O dinheiro arrecadado com o tráfico de 
droga era tanto que as autoridades brasilei-
ras não arriscam avançar com um número. 
Sabem, porém, que o poderio financeiro do 
cartel era impressionante, como provam os 
37 aviões arrestados por terem sido usados 
para traficar cocaína. O facto de a célula 
portuguesa do grupo ter 11 milhões de euros 
em notas guardadas na bagageira de uma 
carrinha, estacionada em Lisboa, também 
demonstra a dimensão do império.

A fortuna foi descoberta, esta semana, 
pela Judiciária, numa ação concertada com 
as autoridades brasileiras que apreenderam 
200 quilos de cocaína, detiveram 29 trafi-
cantes e executaram mais de 200 manda-
dos em 10 estados do Brasil, mas também 
em Portugal, Espanha, Colômbia e Emira-
dos Árabes Unidos.

Droga na fruta

Aos jornalistas, a Polícia Federal brasilei-
ra explicou que a investigação começou em 
setembro de 2017, quando foram apreendi-
dos 776 quilos de cocaína no porto de Para-
naguá, no Paraná, que tinha como destino 
o porto de Antuérpia, na Bélgica. “Desco-
briu-se uma vasta organização criminosa, 
que atuava na exportação de droga, a partir 
de portos brasileiros para variados destinos 
no estrangeiro, com predominância para a 

Europa”, explicou fonte da Polícia Federal.
A droga era, normalmente, escondida no 

meio de cargas de fruta transportada em 
cargueiros ou em barcos de pesca. Porém, 
parte significativa das 50 toneladas de co-
caína apreendidas nos últimos três anos à 
organização também foi descoberta em ar-
mazéns e a ser traficada em carros e aviões.

Portugal era, através dos seus portos ma-
rítimos, uma porta de entrada da cocaína 
na Europa. Aliás, foram várias as apreen-
sões de droga escondida em cargas trans-
portadas em cargueiros anunciadas pela 
Polícia Judiciária, nos últimos meses. Em 
setembro, foram apreendidos 400 quilos 
de cocaína, dissimulados num contentor 
carregado de fruta, que chegou de barco ao 
porto de Leixões, no Porto. A droga apre-
sentava um elevado grau de pureza.

Lavagem de dinheiro

O grupo também se dedicava à lavagem 
do dinheiro que arrecadava com o tráfico 
de droga. Os milhões de euros eram inves-
tidos em empresas para que fossem consi-
derados lícitos.

Investimento diverso

Postos de combustível, pousadas turísti-
cas, imobiliárias e compra e venda de car-
ros eram os setores escolhidos pelo cartel 
para lavar a fortuna da droga.

Maior operação

As autoridades brasileiras classificam 
esta operação como a maior do ano e uma 
das maiores de sempre no combate ao nar-
cotráfico.

Líder na Europa

O líder da organização é descrito como 
um brasileiro a viver na Europa. Ainda não 
foi detido.

JN/MS
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A AstraZeneca e a Universidade de Ox-
ford reconheceram esta quinta-feira (26) 
um erro de fabrico que está a levantar 
questões sobre os resultados prelimi-
nares e a eficácia da sua vacina experi-
mental contra a covid-19.

O comunicado, onde é reconhecido o 
erro, acontece dias depois da em-
presa e a universidade terem des-

crito a vacina como “altamente eficaz”, 
sem mencionar a razão pela qual alguns 
participantes nos ensaios clínicos não re-
ceberam a mesma quantidade de vacina 
na primeira das duas injeções, tal como era 
esperado, noticia a agência AP.

Surpreendentemente, o grupo de vo-
luntários que recebeu uma dose menor 
parecia estar muito mais protegido do que 
os voluntários que receberam duas doses 
completas. No grupo de dose baixa, disse a 
AstraZeneca, a vacina parece ter uma efi-
cácia de 90%, enquanto que no grupo que 
recebeu duas doses completas a eficácia 
parece ser de 62%. Com estes resultados 
combinados, os fabricantes revelaram que 

a vacina parece ter uma eficácia de 70%, 
mas a forma como estes foram obtidos le-
vantou questões por parte de especialistas.

Os resultados parciais anunciados na se-
gunda-feira (23) resultam de ensaios clíni-
cos em massa que estão em andamento no 
Reino Unido e no Brasil projetados para de-
terminar a dose ideal da vacina, bem como 
examinar a segurança e eficácia.

Várias combinações e doses foram ad-
ministradas nos voluntários e os resultados 
comparados com outros que receberam 
uma vacina contra meningite ou uma solu-
ção salina. Antes do arranque dos ensaios, 
os investigadores explicaram todas as eta-
pas a seguir e a forma de analisar os resulta-
dos. Qualquer desvio deste protocolo pode 
colocar em causa os resultados. 

Em comunicado divulgado esta quarta-
-feira (25), a Universidade de Oxford disse 
que alguns dos frascos usados no teste não 
tinham a concentração certa de vacina, o 
que significa que alguns voluntários rece-
beram meia dose.

A universidade acrescentou que discutiu 
o problema com os reguladores e concor-

dou em concluir o teste. O problema de fa-
brico foi corrigido, segundo o comunicado.

Para os especialistas, o número relativa-
mente baixo de pessoas no grupo de dose 
reduzida torna difícil de perceber se a efi-
cácia observada no grupo é real ou uma 
particularidade estatística.

Cerca de 2.741 pessoas receberam meia 
dose da vacina seguida de uma dose com-
pleta, revelou a AstraZeneca, sendo que um 
total de 8.895 pessoas receberam as duas 
doses completas.

Outro fator em causa é o facto de ne-
nhum dos participantes do grupo de dose 
reduzida ter mais de 55 anos, sendo que as 
pessoas mais jovens tendem a apresentar 
uma resposta imunológica mais forte do 
que as pessoas mais velhas.

Como discussão está ainda a junção dos 
dois grupos participantes que receberam 
diferentes níveis de dosagem para alcançar 
uma eficácia média de 70%, apontou um 
dos membros do programa de saúde global 
Chatham House, David Salisbury.

Uma das cientistas de Oxford que lidera a 
investigação considera que a maior eficácia 

no grupo que tomou a dose reduzida pode 
estar relacionada com o fornecimento da 
quantidade exata da vacina para desenca-
dear a melhor resposta imunológica.

“Nem muito pouco, nem muito. Muito 
pode dar uma resposta de baixa qualidade 
também”, apontou.

Os detalhes dos resultados dos ensaios 
clínicos serão publicados em jornais médi-
cos e fornecidos aos reguladores no Reino 
Unido, que irão decidir a autorização para a 
comercialização da vacina.

Estes relatórios incluirão uma análise 
detalhada com informações demográficas 
ou informações sobre quem ficou doente 
em cada grupo, que permitirão apresentar 
um quadro mais completo sobre a eficácia 
da vacina.

A pandemia de covid-19 provocou pelo 
menos 1.415.258 mortos resultantes de 
mais de 60 milhões de casos de infeção em 
todo o mundo, segundo um balanço feito 
pela agência francesa AFP.

JN/MS

Erro de fabrico levanta questões sobre testes com 
vacina da AstraZeneca/Oxford

Covid-19

União Europeia

Parlamento Europeu denuncia “violência e a pressão 
exercida sobre os jornalistas”
O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta 
quarta-feira (25) uma resolução em que 
manifesta “profunda preocupação com 
o estado da liberdade dos meios de co-
municação social” na União Europeia 
(UE) e denuncia a “violência e a pressão 
exercida sobre os jornalistas”.

Na resolução, aprovada com 553 votos 
a favor, 54 contra e 89 abstenções, a 
assembleia legislativa refere que “a 

liberdade dos meios de comunicação so-
cial tem vindo a deteriorar-se nos últimos 
anos”.

Salientando as “tentativas por parte de 
governos e alguns Estados-membros de 
silenciar os meios de comunicação social”, 
os eurodeputados pedem às figuras públi-

cas para “se absterem de denegrir a ima-
gem dos jornalistas”.

Os eurodeputados instam também os Es-
tados-membros a tomarem medidas para 
diminuir a “concentração excessiva” dos 
órgãos de comunicação social, e referem 
que “os fundos europeus não devem ser 
utilizados em meios de comunicação social 
controlados pelo governo ou pela propa-
ganda política”. 

Em nota de imprensa, o PE frisa que os 
“eurodeputados estão particularmente 
preocupados com o estado dos meios de 
comunicação de serviço público em alguns 
países da UE, que se converteram num 
exemplo de propaganda pró-governamen-
tal”.

Como tal, a assembleia pede à Comissão 

Europeia para passar a avaliar, no seu re-
latório anual sobre o Estado de Direito, “a 
transparência da propriedade dos meios de 
comunicação social, assim como a inge-
rência privada e dos governos no setor, em 

todos os Estados-membros”.
“Não existe liberdade sem a indepen-

dência dos meios de comunicação social, 
nem democracia sem o seu pluralismo. (...) 
Os meios de comunicação social devem 
proteger a democracia, mas podem tam-
bém destruí-la. É por isso que têm de ser 
independentes”, sublinhou a relatora da 
resolução aprovada esta quarta-feira (25), 
Madgalena Adamowicz, do Partido Popu-
lar Europeu (PPE). 

O texto aprovado pelo PE sublinha ain-
da que os esforços feitos pelas plataformas 
digitais para combater a desinformação 
são “necessários, embora insuficientes”, e 
pedem um “quadro jurídico mais robusto” 
para prevenir o discurso de ódio online.
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Alemanha endurece restrições até início 
de janeiro à exceção do Natal
A Alemanha vai endurecer as medidas de 
restrição a partir de 1 de dezembro até ao 
início de janeiro para conter a propaga-
ção do novo coronavírus, embora duran-
te o Natal vá reduzir algumas delas.

A chanceler alemã, Angela Merkel, 
disse quarta-feira (25), em confe-
rência de imprensa, que o acordo 

para novas medidas foi alcançado após sete 
horas de negociações com chefes de Go-
verno dos 16 estados federais.

Aquele país registou quarta-feira (25) um 
recorde de mortes causadas pela infeção 
de covid-19, com 410 mortes em 24 horas, 
noticia a agência EFE. “Devemos continuar 
a trabalhar para reduzir o número de casos 
e por isso temos que apertar as medidas”, 
explicou a chanceler.

E frisou que “a situação não permite a su-
pressão de restrições” à vida social e à ati-
vidade económica.

O atual pacote de medidas, em vigor des-
de 02 de novembro e originalmente previs-
to para este mês, só obteve “sucesso par-
cial”, com a desaceleração do crescimento 
exponencial dos casos de covid-19, apesar 
do número de novos casos diários ter esta-
bilizado num nível “muito alto”.

A meta continua a ser que a incidência 
cumulativa em sete dias caia para menos de 
50 casos por 100 mil habitantes, com a mé-
dia nacional atual a estar próxima dos 150 e 
em 63 distritos, incluindo a capital Berlim, 
a estar acima dos 200.

Angela Merkel pediu “mais um esforço” 

aos alemães nas próximas semanas e recor-
reu ao número de mortes registado quarta-
-feira (25) para lembrar que “há vidas que 
estão a desaparecer muito cedo”. A chan-
celer evitou colocar uma data sobre o fim 
das restrições, quando questionada sobre o 
assunto, adiantando que por enquanto es-
tão fixadas até ao início de janeiro.

Bares e restaurantes, teatros, cinemas, 
museus, ‘spas’ e ginásios vão manter-se 
encerrados como até agora, enquanto a 
capacidade das lojas vai passar a ser de 
um cliente a cada 10 metros quadrados, e 
de um cliente a cada 20 metros quadrados 

para grandes áreas comerciais.
Consequentemente, o Governo alemão 

irá prorrogar o auxílio que aprovou para 
compensar as perdas derivadas das res-
trições de novembro - até 75% das recei-
tas em dezembro de 2019 - para as quais 
pretende alocar entre 15 e 20 mil milhões 
de euros. O turismo continua proibido e as 
máscaras são obrigatórias em locais públi-
cos movimentados, mantendo-se a reco-
mendação do teletrabalho e a limitação dos 
contactos ao mínimo.

O ajuntamento de pessoas foi reduzido 
de 10 para cinco pessoas de até dois agre-

gados familiares, sem que os menores de 14 
anos contem.

As escolas continuam abertas, mas em 
locais com maior incidência cumulativa, os 
maiores de 12 anos estão obrigados a usar 
máscaras também dentro das salas de aula 
e se a situação se agravar, também está 
prevista uma modalidade de educação ‘hí-
brida’ (presencial e remota) em institutos e 
universidades.

Após reconhecer que o Natal é uma data 
especial, Merkel anunciou certas exceções 
entre 23 de dezembro e 01 de janeiro. Nes-
te período, o número máximo de pessoas 
juntas aumenta para 10, sem contar com 
crianças menores de 14 anos.

Considerando cada região diferente, as 
autoridades locais poderão apertar ou fle-
xibilizar as medidas, sendo que o limite de 
200 novas infeções por 100 mil habitantes 
vai ser estabelecido como meta para de-
cidir a introdução de medidas ainda mais 
restritivas.

A Alemanha registou quarta-feira (25) 
um novo recorde de mortes pela covid-19, 
com 410 óbitos em 24 horas. O número de 
novas infeções em 24 horas foi de 18.633, 
segundo dados do Instituto Robert Koch 
(RKI). O número total de infeções verifi-
cadas pelo RKI desde o início da pandemia 
subiu, assim, para 961.320 - dos quais se 
estima que 656.400 pacientes estejam re-
cuperados -, enquanto o número de óbitos 
sobe para 14.771.
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CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
Real Estate Broker

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Wondering what your 
home may be worth?
Visit candidofaria.ca to find out your home’s 
estimated value

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

One free month with a 1 yr lease. Court-
yard-facing condo overlooking outdoor pool 
@ highly desirable Treviso 1 Condos. Spa-
cious 1 bed + bath, functional layout features 
open concept living space, gourmet chef’s 
kitchen with full size stainless steel applianc-
es, granite counters & modern backsplash. 
Walk to: Yorkdale Mall, Columbus Centre, 
restaurants, lawrence square & Lawrence 
West Subway Station, with TTC at door.

Great location! Well maintained bungalow, 
on a premium building lot. Open concept 
living & dining room. Kitchen with walk-out 
to backyard, foyer with closet, & hardwood 
floors underneath the broadloom. Large 
master + 2 generous sized bedrooms. Par-
tially finished bsmt w/ separate entrance, 
high ceilings and plenty of windows! Carport 
+ 4 parking spaces. Great lot to build now or 
move in and build your dream home later. 

Keele St & Wilson AveDufferin and Lawrence

Já são conhecidos 30 dos 32 finalistas da 
Taça de Portugal - o Estrela da Amadora 
- Farense disputa-se no próximo dia 3 de 
dezembro, enquanto que o Vilafranquense 
- Sanjoanense foi adiado devido a vários 
atletas terem testado positivo para o novo 
coronavírus no emblema de São João da 
Madeira. Vamos então a alguns destaques!

Sem grandes surpresas, quase todas as 
equipas que competem na I Liga por-
tuguesa passaram à próxima fase da 

prova rainha.

No entanto, há que ressalvar que nem 
todas o fizeram com uma perna às cos-
tas: foi o caso do Gil Vicente que, apesar 
de ter eliminado o Oleiros, só o conse-
guiu fazer na marcação de grande pena-
lidades.

A história repetiu-se em Arouca, com 
Bruno Varela a ser o herói desta partida 
e a defender duas grandes penalidades e 
a permitir que o Vitória Sport Clube se 
apurasse para a quarta ronda.

Também o Marítimo teve que suar para 
eliminar o Penafiel:  o encontro só ficou 
decidido no prolongamento, quando Ro-
drigo Pinho marcou o terceiro e deu a vi-
tória aos insulares. Antes já tinham mar-
cado pelo Penafiel Bruno César (17’, de 
penálti) e Simão Azevedo (57’). O avan-

çado brasileiro do Marítimo também já 

havia atirado a contar aos 31’ e 79’, na 
conversão de duas grandes penalidades.

Os golos de Gil Dias (50’), Marcelo Trotta 
(69’) e Diogo Queirós (86’) construíram a 
vitória do Famalicão sobre o último classi-
ficado da série G do Campeonato de Portu-
gal, o Oriental.

Em Oliveira de Azeméis também houve 
goleada… mas a favor do visitante Paços de 
Ferreira.  Os castores venceram por 4-0, 
com golos de Marcelo (27’), João Pedro 
(55’) e Douglas Tanque (66’ e 84’). Uma má 
estreia para Raul Oliveira no comando téc-
nico de uma equipa principal. 

O Moreirense impôs-se ao Merelinense 
por uma bola a zero (Pedro Nuno, aos 65’), 
tal como fez o Boavista frente ao Vizela 
(marcou Yusupha, aos 104’, que viria a ser 
expulso aos 120+1’), o Tondela em casa do 
Felgueiras (Tomislav Strkalj  aos 90+5’, de 
grande penalidade) e o Benfica no embate 
com o Paredes. As águias voltaram às vitó-
rias graças a um golo de Samaris, aos 26’.

F.C. Porto e Belenenses venceram, res-
petivamente, o Grupo Desportivo Fabril e 
o Real, por duas bolas a zero. Pelos dragões 
marcaram Toni Martínez, aos 45+1’, e Ta-
remi, aos 51’, enquanto que Tiago Esgaio e 
Miguel Cardoso marcaram o golo dos azuis 
aos 13’ e 49’, respetivamente.

Em Aveiro, foi o Beira-Mar quem inau-
gurou o marcador (Pedro Aparício, aos 59’) 
mas o Santa Clara  operou a reviravolta 
com golos de Thiago Santana (74’), Carlos 
Júnior (82’) e Ukra (88’). 

Os Guerreiros do Minho superiorizaram-
-se ao Trofense, que a partir dos 65’ jogou 
com menos um. Abel Ruiz abriu o ativo para 
o Braga aos 44’, Alan Júnior ainda empatou 
da marca dos onze metros, mas Galeno, aos 
90+3’, confirmou a presença da equipa de 

Carlos Carvalhal na quarta ronda.

Também o Rio Ave venceu, em Monção, 
por 2-1, com os vilacondenses a marcar 
bem cedo, aos 3’, por Gabrielzinho. Meshi-
no ampliou a vantagem no início da segun-
da parte e Diogo Baptista, aos 51’, reduziu 
para o Monção.

Destaque para a (enorme) goleada do 
Sporting frente ao Sacavenense - o leão 
anda mesmo com a as garras de fora! Foram 
sete golos (Nuno Santos aos 3’, Coates aos 
26’e 47’, Jovane aos 31’ de grande penali-
dade, Pedro Marques aos 86’ e 90’ e, já nos 
descontos, Gonçalo Inácio fechou a golea-
da no Jamor) contra apenas um da equipa 
do Campeonato de Portugal (Iaquinta, aos 
53’).

Em Pina Manique Brayan Riascos acabou 
com as esperanças do Casa Pia - os anfi-
triões até tinham conseguido dar a volta 
à desvantagem inicial (Alhassan marcou 
pelo Nacional aos 28’) com golos de God-
win (80’) e Vítor Gonçalves (já em período 
de prolongamento, aos 94’) mas o bis do 
avançado colombiano (aos 104’ e 105+2’) 
deitou por terra o sonho de seguirem em 
frente.

Menos sorte (ou saber) para o Portimo-
nense que acabou afastado da prova pelo 
Leiria, somando assim a quarta derrota 
consecutiva nesta temporada. O golo de 
Rui Gomes, aos 80’, foi suficiente para ca-
rimbar a passagem da equipa que milita no 
Campeonato de Portugal à próxima fase.

Amora, Leixões, Académico de Viseu, 
Cova da Piedade, Anadia, Espinho, Fafe, 
Olímpico do Montijo, Fontinhas, Torreen-
se, Salgueiros e Académica são as outras 
equipas que nesta ronda também vence-
ram e, por isso, passaram à próxima fase, 
que acontece entre 12 e 13 de dezembro.
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Inês Barbosa
Opinião

Taça de Portugal
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O Sporting goleou (7-1), esta segunda-
-feira (23), o Sacavenense na terceira 
eliminatória da Taça de Portugal, cas-
tigando em demasia a equipa do Cam-
peonato de Portugal, incapaz de con-
trariar a supremacia leonina em toda a 
linha.

Nuno Santos (03), Coates (26 e 47), 
Jovane Cabral (32, de penálti), Pe-
dro Marques (86 e 90) e Gonçalo 

Inácio (90+3) foram os autores dos golos 
dos ‘verde e brancos’, com Iaquinta a fa-
zer o tento de ‘honra’ do Sacavenense, 
aos 53 minutos.

A resistência do Sacavenense durou 
apenas três minutos, com Nuno Santos a 
abrir o ativo na cara de Tiago Mota, após 
assistência de Jovane Cabral nas costas da 
defesa.

A sociedade entre o cabo-verdiano e o 
português teve sequência aos 14 minutos, 
num lance semelhante, mas que o poste 
‘travou’, enquanto Tiago Mota defendeu 
com o pé, aos 17, um remate de João Má-
rio que sofreu um desvio, na sequência de 
uma confusão na área sacavenense.

O conjunto do Campeonato de Portugal 
tentava tímidas aproximações à baliza de 
Luís Maximiano através de pontapés de 
canto, mas sem qualquer perigo, enquan-
to, do lado contrário, o Sporting ampliou 
a vantagem por Coates, aos 26, que se ele-
vou sem oposição na pequena área, bene-
ficiando de um erro de Didi a permitir o 
cruzamento de Nuno Santos.

Após a meia hora de jogo, Sporar caiu na 
área e o árbitro Hélder Malheiro assinalou 
grande penalidade, que o cabo-verdiano 
Jovane Cabral não desperdiçou, batendo 
Tiago Mota com um remate rasteiro forte 
e colocado.

Até ao descanso, um remate de João 
Mário em zona frontal passou rente à tra-
ve, aos 42, seguido de um golo invalidado 
aos ‘leões’, apontado por Nuno Santos, 
por fora de jogo de Jovane Cabral no de-
correr da jogada.

O quarto golo dos verde e brancos sur-
giu a abrir o segundo tempo, por inter-
médio de Coates, num lance tirado quase 
a ‘papel químico’ do primeiro do central 
uruguaio, que voltou a aparecer solto de 
marcação na pequena área, após uma as-
sistência de Nuno Santos pelo flanco es-
querdo.

Apesar do resultado pesado, o Sacave-
nense conseguiu chegar ao golo, aos 53, 
tendo Iaquinta aproveitado alguma apatia 
sportinguista para desviar um cruzamen-
to de Carlos Bebé, num tento muito feste-
jado pela estrutura do clube dos arredores 
de Lisboa e pelo autor do golo, visivel-
mente emocionado.

O Sporting desperdiçou várias ocasiões, 
como no cabeceamento à barra de Gonça-
lo Inácio (67) ou as defesas de Tiago Mota 
a remates de Nuno Santos (69) e Bruno 
Tabata (71), o que permitiu à formação 
‘rubro negra’, mais motivada com o golo, 
chegar à área contrária em remates de 
Yuk Jinyoung (81) e de André Pires (82), 
que Luís Maximiano afastou.

Para os instantes finais, estavam re-
servados mais três golos do Sporting: 
um ‘bis’ de Pedro Marques, aos 86 e 90, 
primeiro de cabeça e depois apenas a en-
costar, estreando-se da melhor forma a 
marcar pelos seniores ‘leoninos’, e por 
Gonçalo Inácio, nas alturas, na sua estreia 
a titular.

JN/MS

RESULTADOS 3ª RONDA  
TAÇA DE PORTUGAL

Oleiros 2 - 4 Oleiros

Feirense 0 - 1 Amora

Leiria 1 - 0 Portimonense

Oriental Dragon 4 - 4  
(após pen.)

Leixões

Oriental 0 - 3 Famalicão

Montalegre 2 - 3 Académico de 
Viseu

GD Fabril 0 - 2 Porto

Marinhense 3 -  5 
(após pen.)

Cova da Pie-
dade

Arouca 6 - 7  
(após pen.)

Vitória SC

Trofense 1 - 2 Braga

Paredes 0 - 1 Benfica

Anadia 2 - 1 Pinhalnovense

Espinho 2 - 1 Gondomar

Felgueiras 0 - 1 Tondela

Fafe 5 - 1 Vilar de Perdizes

Vilaverdense 2 - 3 Olímpico  
do Montijo

Limianos 1 - 2 Fontinhas

Torreense 2 - 0 Alverca

Merelinense 0 - 1 Moreirense

Beira-Mar 1 - 3 Santa Clara

Desportivo  
de Monção

1 - 2 Rio Ave

Oliveirense 0 - 4 Paços de Ferreira

Vizela 0 - 1 Boavista

Salgueiros 2 - 1 Sport. da Covilhã

Penafiel 2 - 3 Marítimo

Real 0 - 2 Belenenses SAD

Académica 1 - 0 Varzim

Sacavenense 1 - 7 Sporting

Casa Pia 2 - 3 Nacional

TAÇA DE PORTUGAL

F. C. Porto e Sporting enfrentam Tondela e Paços, 
Benfica aguarda adversário

Sporting goleia Sacavenense e segue em frente na Taça

F. C. Porto, detentor do troféu, e Spor-
ting vão ser anfitriões de Tondela e 
Paços de Ferreira, respetivamente, na 
quarta eliminatória da Taça de Portugal, 
ditou o sorteio realizado esta quarta-fei-
ra (25) na sede da Federação Portuguesa 
de Futebol.

Depois de na terceira eliminatória 
terem eliminado o Fabril (2-0), do 
Campeonato de Portugal, os por-

tistas vão receber, no Estádio do Dragão, o 
Tondela, equipa que milita na I Liga e que 

superou o Felgueiras na ronda anterior.
Este será, de resto, o primeiro embate 

entre o F. C. Porto e o Tondela na prova 
‘rainha’.

O Sporting, vencedor da prova em 2019 
e o conjunto mais goleador na terceira 
ronda, na qual venceu o Sacavenense por 
7-1, vai ter pela frente o também primodi-
visionário Paços de Ferreira, que eliminou 
a Oliveirense, da II Liga.

Num total de 47 embates, ‘leões’ e ‘cas-
tores’ apenas se defrontaram para a Taça 
de Portugal numa ocasião, em 2010, pre-

cisamente na quarta eliminatória e igual-
mente em Alvalade. Os ‘verdes e brancos’ 
venceram por 1-0 e seguiram para os oita-
vos de final.

Já o Benfica, finalista da última edição, 
também vai jogar em casa e terá como ad-
versário a equipa que sairá do duelo entre 
Vilafranquense, da II Liga, e Sanjoanense, 
do Campeonato de Portugal, que em 09 de 
dezembro vão disputar um dos encontros 
em atraso da terceira ronda da prova.

Além do F. C. Porto-Tondela e do Spor-
ting-Paços de Ferreira, o sorteio ditou ou-
tros dois embates entre equipas da I Liga, 
com o Rio Ave a receber o Famalicão e o 
Vitória de Guimarães a defrontar em casa 
o Santa Clara.

Por seu lado, o Sporting de Braga vai vi-
sitar o Olímpico do Montijo, um dos sete 
conjuntos do Campeonato de Portugal 
presentes nesta quarta eliminatória, en-
quanto Académico de Viseu e Académica 
protagonizam o único embate entre for-
mações da II Liga.

As partidas da quarta eliminatória da 
Taça de Portugal estão agendadas para o 
fim de semana de 12 e 13 de dezembro.

JN/MS
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As equipas do primeiro escalão do fute-
bol português só entraram em cena na 
Taça de Portugal nesta terceira elimina-
tória e, até agora, só o Portimonense foi 
afastado da prova rainha. No passado do-
mingo (22), todas as equipas da Liga ca-
rimbaram o passaporte para os quartos 
de final, sendo que o Boavista foi a última 
a fazê-lo.

No derradeiro jogo do dia, os axadra-
dezados sofreram, mas conseguiram 
vencer no terreno do Vizela, por 1-0, 

com um golo de Yusupha Njie no prolonga-

mento (104m), apontado de cabeça após 
livre de Yanis Hamache.

Tondela (1-0 ao Felgueiras 1932), Rio Ave 
(2-1 ao Monção), Santa Clara (3-1 ao Beira-
-Mar), Moreirense (1-0 ao Merelinense) e 
Paços de Ferreira (4-0 à UD Oliveirense), 
tal como o Boavista, também não se dei-
xaram tombar por equipas de escalões in-
feriores.

Nos dias anteriores, Famalicão (3-0 ao 
Oriental), F. C. Porto (2-0 ao Fabril), V. 
Guimarães (7-6 nos penáltis com o Arouca, 
após 0-0 no prolongamento), S. C. Braga 
(2-1 ao Trofense), Benfica (1-0 ao Paredes) e 

Gil Vicente (4-2 nos penáltis com o Oleiros, 
após 0-0 no prolongamento) também con-
seguiram o passaporte para a quarta elimi-
natória da Taça de Portugal.

Até agora, só o Portimonense caiu (1-0 
com a União de Leiria), sendo que Sporting 
(Sacavenense), Belenenses SAD (Real SC) e 
Marítimo (Penafiel) só disputam a terceira 
eliminatória da prova rainha esta segunda-
-feira, enquanto o Nacional (Casa Pia) joga 
na quarta-feira e o Farense (Club Football 
Estrela) a 3 de dezembro.

JN/MS

Boavista derrota Vizela e fecha dia bem sucedido para equipas da Liga
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O Salgueiros qualificou-se, esta se-
gunda-feira (23), para a quarta elimina-
tória da Taça de Portugal. Os salguei-
ristas, que disputam o Campeonato 
de Portugal, eliminaram o Sporting da 
Covilhã, da Liga 2, derrotado por 2-1, 
no Complexo Desportivo de Campa-
nhã, no Porto.

O Salgueiros não podia desejar me-
lhor entrada no jogo, pois co-
locou-se em vantagem logo aos 

dois minutos, com um golo do guineense 
Greenwood. Os serranos conseguiram 
reagir e empatar aos 24 minutos, num 
cabeceamento de Deivison, na sequência 
de um pontapé de canto.

Só que o Salgueiros não tremeu e vol-
tou a adiantar-se no marcador à passa-

gem dos 37 minutos. E que golaço apon-
tou o cabo-verdiano Yannick Semedo, 
a desfazer a igualdade com um remate 
fulminante de fora da grande área.

O Covilhã procurou o empate, mas 
sem grande esclarecimento no ataque, e 
acabou por abrir espaços na retaguarda 
que o Salgueiros desaproveitou para sen-
tenciar o jogo. Só que a equipa portuense 
mostrou-se sólida a defender e impôs a 
primeira derrota ao treinador Nuno Ca-
pucho desde que este assumiu o coman-
do dos serranos, em substituição de Daú-
to Faquirá.

JN/MS

Belenenses SAD carimba apuramento na Taça com vitória em Massamá

Marítimo vence Penafiel com 
hat-trick de Rodrigo Pinho

O Belenenses SAD assegurou o apura-
mento para a quarta eliminatória da Taça 
de Portugal, depois de vencer fora o Real 
Massamá, do Campeonato de Portugal, 
por 2-0, com golos de Tiago Esgaio e Mi-
guel Cardoso.

Num triunfo incontestado, a equipa 
da Liga, orientada por Petit, deixou 
bem vincada a diferença de nível em 

campo, mesmo sem nunca forçar o ritmo. 
Com efeito, o golo aos 13 minutos, por Tia-
go Esgaio, que só teve de encostar para a 
baliza, após uma grande jogada de Afonso 
Sousa no flanco esquerdo, ajudou a definir 

sem surpresas o rumo do encontro.
O Real Massamá mostrava-se dema-

siado inofensivo, efetuando o primeiro 
remate apenas aos 32 minutos, por Car-
los David, que tentou a sorte de fora da 
área, num ‘tiro’ rasteiro e que até não 
passou longe do poste. Por outro lado, o 
anúncio da saída do técnico Hugo Martins 
duas horas antes do desafio também terá 
tido um efeito negativo no rendimento da 
equipa, que acabou por ser liderada pelo 
antigo adjunto Tiago Silva.

Com uma vantagem mínima ao inter-
valo e algumas ocasiões desperdiçadas 
ao longo da primeira parte, o Belenenses 

SAD foi lesto a sentenciar o jogo e o 2-0 
chegou por Miguel Cardoso, aos 49, que 
atirou para a baliza na sequência de uma 
assistência de Ruben Lima. O Real ainda 
tentou reagir e pressionou em busca de 
um golo que lhe permitisse reentrar na 
discussão do jogo, mas sem sucesso.

A vitória por 2-0 garantiu, assim, ao 
Belenenses SAD o passaporte para a quar-
ta eliminatória da prova rainha do futebol 
nacional, que se disputa no fim de semana 
de 12 e 13 de dezembro.

JN/MS

O Marítimo qualificou-se para a quarta 
eliminatória da Taça de Portugal, após 
vencer (3-2) em casa do Penafiel, da II 
Liga, após prolongamento, numa elimi-
natória com três grandes penalidades e 
decidida por Rodrigo Pinho.

O avançado brasileiro e melhor mar-
cador dos insulares, com cinco go-
los na Liga, anotou os três tentos da 

equipa: marcou de grande penalidade aos 
31 e 79 minutos, em momentos de desvan-
tagem do Marítimo no marcador, acabando 
por resolver o jogo já no prolongamento, 
aos 93, aproveitando um erro defensivo do 
Penafiel.

As duas equipas foram a jogo com várias 
alterações nos onzes, incluindo as estreias 
absolutas de Charles e Rúben Macedo pelo 
Marítimo, com os locais melhores e mais li-
gados na primeira parte, que terminou com 
um golo para cada lado.

Bruno César adiantou o Penafiel de pe-
nálti, aos 17 minutos, e Rodrigo Pinho 
restabeleceu o empate, aos 31, também da 
marca de grande penalidade, em dois lan-
ces que deixaram dúvidas.

O Marítimo melhorou após o intervalo, 
num registo mais pressionante e promo-
vendo trocas de bola mais rápidas, e até 
podia ter marcado por Joel, mas seria sur-
preendido numa transição rápida do Pe-
nafiel, aos 58 minutos, através de Simão-
zinho, que surgiu sem marcação do lado 
esquerdo, fletiu para o meio e rematou cru-
zado, batendo Charles pela segunda vez.

Os insulares não se entregaram e Rodri-
go Pinho ameaçou o empate aos 70, num 
chapéu de fora da área, mas acabou mesmo 
por marcar, novamente da marca de gran-
de penalidade, outra vez após falta de Vini, 
aos 79, empurrando a eliminatória para o 
prolongamento, período no qual voltou a 
fazer a diferença, aos 93, aproveitando um 
atraso defeituoso de David Santos.

Pela primeira vez em desvantagem, o 
Penafiel lançou-se no ataque, conseguiu 
encostar o Marítimo à sua área, mas sem o 
mesmo perigo que o maritimista Hermes 
criou aos 99 minutos, quando acertou no 
poste, num centro-remate.

JN/MS
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Salgueiros segue em frente 
na Taça de Portugal
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Um golo de Samaris, aos 26 minutos, ga-
rantiu ao Benfica a vitória no reduto do 
Paredes, do Campeonato de Portugal, 
por 1-0, e respetiva qualificação para a 
quarta eliminatória da Taça de Portugal 
de futebol.

Com este expectável triunfo, o Ben-
fica, que se apresentou em campo 
com um onze alternativo, com mui-

tas novidades e algumas estreias, pôs fim 
a uma série de três jogos sem vencer, após 
duas derrotas no campeonato e um empate 
para a Liga Europa.

Jorge Jesus revolucionou o onze do Ben-
fica, apostando nos jogadores com quem 
trabalhou durante a pausa para os jogos das 
seleções, numa equipa com três estreias 
a titular, incluindo o repescado Facundo 
Ferreyra, das quais duas absolutas na equi-
pa principal (Helton Leite e João Ferreira).

Gilberto alinhou no lado direito da defe-
sa, derivando João Ferreira, habitual titu-
lar na equipa B, para o lado esquerdo, com 
Jardel e Ferro a formarem a dupla de cen-
trais. Samaris funcionou como o elemento 
mais defensivo do meio campo, com Chi-
quinho mais perto, enquanto Pizzi e Cervi 
alternavam nos corredores, em apoio aos 
avançados Ferreyra e Gonçalo Ramos.

Como se esperava, a formação encarna-
da assumiu a iniciativa desde o apito ini-
cial, empurrando a formação paredense, 
que se apresentou em campo mais conser-

vadora num 5-4-1, para o seu meio campo 
defensivo, mas demorou a criar situações 
de finalização.

A falta de rotinas e a forma compacta 
como o atual segundo classificado da série 
C do Campeonato de Portugal jogou, com 
as linhas juntas, formando um bloco, aju-
dam a explicar as dificuldades ofensivas e 
as preocupações bem audíveis para o rel-
vado por parte de Jorge Jesus a partir do 
banco de suplentes, incansável a corrigir 
posicionamentos, sobretudo.

Pizzi era o único resistente dos habituais 
titulares e o elemento mais procurado pe-
los colegas para construir e ligar o jogo da 
equipa, pertencendo-lhe os melhores lan-
ces e até o primeiro remate enquadrado, 
na área, aos 19 minutos, valendo o desvio 
de um defesa a amortecer a chegada da 
bola ao guarda-redes paredense.

Em rigor, Marco Ribeiro não foi chama-
do a grande trabalho, e só foi batido num 
lance de bola parada, aos 26 minutos, por 
Samaris, de cabeça, correspondendo a um 
livre lateral de Cervi.

Ferreyra dispôs de um lance parecido, 
aos 38 minutos, mas cabeceou fraco, na 
única aparição de maior relevo no jogo, 
na jogada seguinte ao remate de Ismael, o 
único enquadrado do Paredes no jogo, na 
sequência de uma perda de bola do meio 
campo do Benfica.

O sentido do jogo manteve-se no segun-
do tempo, mas a intensidade e qualidade 

baixaram significativamente, por respon-
sabilidade maior do Benfica, incapaz de 
encontrar espaços no bloco contrário e de 
criar situações de finalização.

Jorge Jesus ainda tentou espevitar o jogo 
e mexeu no ataque, trocando o apaga-
do Ferreyra e Gonçalo Ramos por outros 
dois estreantes, ambos da equipa B, Tiago 

Araújo e Daniel dos Anjos, mas as altera-
ções não tiveram resultados práticos, com 
o Benfica a conservar a vantagem até ao fi-
nal do encontro.

JN/MS

Samaris derruba Paredes e Benfica segue em frente na Taça de Portugal
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Reforços portistas reclamam os
holofotes no triunfo sobre o Fabril

A equipa de Sérgio Conceição está na 4.ª 
eliminatória da Taça de Portugal, depois 
de ter vencido o Fabril, no Barreiro, por 
dois golos sem resposta. Toni Martínez 
abriu o ativo com classe, segundos an-
tes de soar o apito para o intervalo, en-
quanto Taremi, aos 51, fechou a conta-
gem.

A única surpresa que este desafio da 
prova rainha do futebol português 
reservou foi a curta vantagem con-

seguida pelos azuis e brancos. O F. C. Porto 
foi dominador, o guarda-redes Diogo Costa 
pouco ou nenhum trabalho teve para fazer, 
mas os atacantes nem sempre revelaram a 
pontaria desejada, na hora de alvejar a ba-
liza contrária.

Depois da paragem competitiva, devi-
do aos compromissos das diversas sele-
ções, Sérgio Conceição tirou proveito do 
trabalho que esteve a desenvolver com 
os jogadores que ficaram no Olival. Caso 
de Otávio, um dos dois habituais titulares 
que jogaram de início frente ao Fabril - o 
outro foi Manafá -, que assistiu de forma 
exemplar para o golo não menos brilhante 
de Toni Martínez.

Um remate de moinho do avançado es-
panhol, que também ficou toda a paragem 
com Sérgio Conceição, e bola na rede. O F. 
C. Porto adiantou-se no marcador no úl-
timo suspiro da primeira parte, mas para 
trás tinham ficado muitas oportunidades 
desperdiçadas. Toni Martínez foi o 13.º 
portista a marcar na presente temporada e 
este foi o seu primeiro golo pelos dragões.

O papel principal estava destinado a re-
forços e Taremi não se recusou a ser feliz. 
O avançado iraniano, que pediu dispensa 
da seleção para ficar no Olival a queimar 
etapas de adaptação e batalhar pela titu-
laridade, alargou a vantagem dos azuis 
e brancos, ao minuto 51, rematando na 
passada a bola que lhe chegou dos pés de 
Felipe Anderson, extremo brasileiro que 
está nos dragões por empréstimo do West 
Ham.

Até ao final, Sérgio Conceição foi lan-
çando alguns habituais titulares e apesar 
de a equipa ter criado algumas oportuni-
dades claras, o marcador não mais funcio-
nou.
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C
ré

di
to

s:
 D

R

O Amora, do Campeonato de Portugal, 
causou surpresa e venceu, na passada 
sexta-feira (20), o Feirense por 1-0, na 
terceira eliminatória da Taça de Por-
tugal, disputada no Estádio Marcolino 
Castro, em Santa Maria da Feira.

O único golo da partida foi apon-
tado por Joca, aos 24 minutos, 
tendo a equipa líder do grupo H 

do Campeonato de Portugal conseguido 
manter a vantagem perante o atual quar-
to classificado da Liga II.

Apesar do início acutilante do Feiren-
se, o Amora foi a equipa mais perigosa na 
fase inicial, com Pala a dispor da primei-
ra oportunidade de golo, quando o defesa 
surgiu no coração da área para rematar 
ao lado da baliza de Igor, aos 16 minutos.

O golo dos forasteiros surgiu aos 24 
minutos, num rápido contra-ataque 
que apanhou a defesa do Feirense des-
prevenida, com Jordão a servir Joca na 
área para o remate eficaz do avançado 
do Amora.

O Feirense teve uma ténue resposta 
num cabeceamento de Fábio Espinho 
que parou nas mãos do guarda-redes 
Meira (28), mas seria o Amora a dispor 
de uma boa oportunidade para ampliar 
a vantagem antes do intervalo, num re-
mate de Joca ao segundo poste, que foi 
desviado por Tiago Almeida, aos 36 mi-
nutos.

O Feirense entrou na segunda parte a 
aumentar a pressão sobre o Amora e Feliz 
teve nos pés o golo da igualdade, quando 
tirou um adversário do caminho já den-
tro da área e rematou para uma defesa 
apertada de Meira, aos 46 minutos.

A equipa de Filipe Rocha dominou 
toda a segunda parte, mas só voltaria a 
criar perigo aos 84 minutos, quando João 
Victor rematou em plena área, obrigan-
do Meira a uma grande defesa.

Até ao final da partida, o Feirense au-
mentou a pressão sobre o Amora, mas 
as suas ações ofensivas foram inconse-
quentes.

JN/MS

Amora surpreende Feirense e está na 
quarta eliminatória da Taça de Portugal
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Morreu Reinaldo Teles, o dragão discreto e leal escudeiro de Pinto da Costa
Morreu Reinaldo Costa Teles Pinheiro, 
um dos fiéis escudeiros desde a primei-
ra hora de Pinto da Costa, presidente do 
F. C. Porto.

O “Chefinho”, como carinhosamen-
te lhe chamavam os futebolistas 
que passaram pelos dragões, tinha 

70 anos - nasceu em Paços de Ferreira, a 
14 de fevereiro de 1950 - e perdeu a bata-
lha pela vida para a covid-19, no Hospital 
de São João, no Porto, onde estava inter-
nado já há cerca de um mês. Viúvo, a es-
posa Lurdes faleceu a 8 de novembro de 
2011, tinha dois filhos.

Reinaldo Teles acompanhou Pinto da 
Costa desde que se conheceram, em 1967, 
quando o agora presidente era diretor do 
Boxe e ele um promissor pugilista do clu-
be. Uma relação de cumplicidade, lealda-
de, confiança e amizade desfeita 53 anos 
depois pelo maldito coronavírus, cuja 
pandemia está a deixar o mundo em pan-
tanas. “Que ele ganhe, porque realmente 
é um homem que fez muito, muito, por 
este clube. Vai ser muito difícil aparecer 
um presidente como Pinto da Costa”, 
afirmou Reinaldo Teles em junho, numa 
das últimas declarações públicas, quando 
apoiou a reeleição de Pinto da Costa para 
um 14.º mandato à frente do F. C. Porto.

Tinha 12 anos quando se inscreveu nos 
dragões como praticamente de boxe, mo-
dalidade em que foi campeão regional 
(1971) e nacional (1973/74) na categoria 
de Pesos Médios. Pousou as luvas em 1979, 
depois de 17 anos como atleta, mas conti-
nuou ligado ao boxe portista, assumindo 
as funções de seccionista a convite de... 
Pinto da Costa. E aí ficou até 1982, pois 
Pinto da Costa, quando assumiu a presi-
dência, chamou-o para o futebol, como 
diretor-adjunto. Viveu de perto a primei-

ra tentativa de conquista europeia do F. C. 
Porto, a final da Taça das Taças de 1984, 
perdida (2-1) para a Juventus, em Basi-
leia. Três anos depois, em 1987, festejou 
ao lado de Pinto da Costa o primeiro títu-
lo continental do F. C. Porto, com vitória 
(2-1) sobre o Bayern Munique, em Viena. 
E seis meses depois esteve na conquista 
da Taça Intercontinental, no célebre jogo 
com o Peñarol, na neve de Tóquio (Ja-
pão). No ano seguinte, na sequência da 
morte de Luís Teles Roxo, num acidente 
de viação, Reinaldo assumiu a chefia do 
Departamento de Futebol, como braço 
direito do presidente. As primeiras três fi-

nais internacionais figuram entre os mais 
de 2000 jogos em que se sentou no banco 
dos suplentes do F. C. Porto, ao lado de 
Pinto da Costa e/ou de treinadores como 
José Maria Pedroto, Artur Jorge, Tomislav 
Ivic, António Oliveira, Bobby Robson e 
José Mourinho, entre outros.

Em 1986, Reinaldo passou a diretor do 
F. C. Porto. Chegou ao segundo cargo 
mais importante da Direção em 1990, ao 
ser eleito como um dos vice-presiden-
tes de Pinto da Costa e ainda membro 
do Conselho Superior. Com a criação da 
SAD, em 1997, passou também a integrar 

o Conselho de Administração da socieda-
de que gere o futebol profissional, da qual 
ainda fazia parte no presente mandato de 
2020/2024, embora agora como adminis-
trador não-executivo. Depois de 30 anos 
como dirigente do clube - o irmão, Joa-
quim Costa Teles Pinheiro, também foi 
vice-presidente da Direção -, deixou de 
integrar os órgãos sociais liderados por 
Pinto da Costa em 2016.

Pelos bons serviços e dedicação ímpar 
ao F. C. Porto foi distinguido com o Dra-
gão de Ouro, como dirigente do ano, em 
1989. Colecionou outro prémio, o Dragão 
de Honra, em 1998, ele que desde 24 de 
outubro de 1994 passou a ser Sócio Ho-
norário dos dragões. Discreto e de bom 
trato, Reinaldo Teles manteve boas rela-
ções com praticamente todos os agentes 
desportivos, mesmo nos principais clubes 
rivais. Era conhecido como o “tio da cla-
que” Superdragões, contribuindo para se-
renar os ânimos em momentos de conflito 
com a Direção.

Comerciante e empresário, chegou a ser 
notícia não pelas melhores razões. Esteve 
entre os arguidos do F. C. Porto no pro-
cesso Apito Dourado - todos os processos 
acabaram por ser arquivados -, enfrentou 
acusações de alegada fraude fiscal pelo 
Ministério Público, por negócios de uma 
imobiliária da Maia de que era co-pro-
prietário, e foi processado pela Solverde 
em 2007, por dívidas ao Casino de Espi-
nho.

A saúde de Reinaldo Teles sofreu um 
forte abalo em 2008, quando foi vítima 
de um enfarte do miocárdio que o atirou 
para uma cama do Hospital de São João, 
no Porto, precisamente onde viria a fale-
cer, aos 70 anos.
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Cristiano Ronaldo e Luís Figo (fute-
bolistas), José Mourinho (treinador) e 
Jorge Mendes (agente) figuram entre 
os candidatos a melhores do Século 
XXI (2001 a 2020) nas respetivas cate-
gorias, numa votação que está a ser 
promovida, desde esta segunda-feira 
(23), pelos Globe Soccer Awards. CR7 
está também entre os oito concorren-
tes a jogador do ano na Gala Especial, 
a realizar no Dubai, a 27 de dezembro, 
que distinguirá ainda o treinador e o 
clube de 2020.

Cristiano Ronaldo, capitão de Por-
tugal e jogador da Juventus, e Luís 
Figo estão entre os 28 nomeados 

para Jogador do Século XXI, numa lista 
que inclui 13 futebolistas ainda no ativo 
e 15 que já penduraram as chuteiras, al-
guns deles seguindo ligados ao futebol 
como treinadores.

José Mourinho enfrenta a concorrên-
cia de nove treinadores na corrida ao 
melhor do Século XXI, dos quais qua-
tro têm no currículo títulos mundiais 
de seleções, a saber: Didier Deschamps 
(França, como jogador e treinador), 
Joachim Low (Alemanha), Luiz Felipe 
Scolari (Brasil) e Vicente del Bosque 
(Espanha). Alex Ferguson e Marcelo 
Lippi são os únicos que já encerraram 
as carreiras, ao contrário do português, 
à frente do Tottenham, e de Carlo An-
celotti (Everton), Pep Guardiola (Man-
chester City) e Zinedine Zidane (Real 
Madrid).

Já Jorge Mendes disputará o galardão 
com mais quatro agentes de topo: o in-
glês Jonathan Barnett, o israelita Pini 
Zahavi e os italianos Giovanni Branchi-
ni e Mino Raiola.

Relativamente aos melhores de 2020, 
Cristiano Ronaldo concorre pelo séti-
mo prémio, quinto de forma consecuti-
va, enfrentando Ciro Immobile (Lazio), 
Karim Benzema (Real Madrid), Lionel 
Messi (Barcelona), Marquinhos (Paris 
Saint-Germain), Robert Lewandowski 
e Serge Gnabry (Bayern Munique) e Sa-
dio Mané (Liverpool).

São cinco os treinadores na corri-
da aos melhores de 2020, três deles 
alemães: Hans-Dieter Flick (Bayern 
Munique), Jurgen Klopp (Liverpool) e 
Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain). 
Os “outsiders” são o italiano Gian Piero 
Gasperini (Atalanta) e o espanhol Julen 
Lopetegui (Sevilha).

Bayern Munique, Juventus, Liver-
pool, Paris Saint-Germain, Real Madrid 
e Sevilha concorrem a clube do ano.

Será ainda atribuído um prémio car-
reira a um futebolista.

PRÉMIOS E CANDIDATOS

Jogador do Século XXI (2001-2020)
Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro (Itália), 
Francesco Totti e Gianluigi Buffon (Itá-
lia); Andres Iniesta, Iker Casillas, Sergio 
Ramos e Xavi (Espanha), Andriy Shev-
chenko (Ucrânia), Arjen Robben (Ho-
landa), Cristiano Ronaldo e Luís Figo 
(Portugal), David Beckham, Steven 
Gerrard e Frank Lampard (Inglaterra), 
Neymar, Ronaldinho, Ronaldo e Kaká 
(Brasil), Zinedine Zidane e Kylian Mbap-
pé (França), Lionel Messi (Argentina), 
Luka Modric (Croácia), Manuel Neuer 
e Philipp Lahm (Alemanha), Mohamed 
Salah (Egito), Robert Lewandowski (Po-
lónia), Zlatan Ibrahimovic (Suécia).
Treinador do Século XXI (2001-2020)
Alex Ferguson (Escócia), Carlo Ancelot-
ti (Itália), Didier Deschamps (França), 
Joachim Low (Alemanha), Pep Guardio-
la (Espanha), José Mourinho (Portugal), 
Luiz Felipe Scolari (Brasil), Marcello Li-
ppi (Itália), Vicente Del Bosque (Espa-
nha) e Zinedine Zidane França)
Clube do Século XXI (2001-2020)
Al Ahly (Egito), Barcelona (Espanha), 
Bayern Munique (Alemanha), Juventus 
(Itália), Liverpool (Inglaterra), Manches-
ter United (Inglaterra), Paris Saint-Ger-
main (França) e Real Madrid (Espanha)
Agente do Século XXI (2001-2020)
Giovanni Branchini (Itália), Jonathan Bar-
nett (Inglaterra), Jorge Mendes (Portugal), 
Mino Raiola (Itália) e Pini Zahavi (Israel).
Jogador do ano 2020
Ciro Immobile (Lazio, Itália), Cristiano 
Ronaldo (Juventus, Portugal), Karim Ben-
zema (Real Madrid, França), Lionel Messi 
(Barcelona, Argentina), Marquinhos (Paris 
Saint-Germain, Brasil), Robert Lewando-
wski (Bayern Munique, Polónia), Sadio 
Mané (Liverpool, Senegal) e Serge Gnabry 
(Bayern Munique, Alemanha)
Clube do ano 2020
Bayern Munique (Alemanha), Juven-
tus (Itália), Liverpool (Inglaterra), Paris 
Saint-Germain (França), Real Madrid 
(Espanha) e Sevilha (Espanha)
Treinador do ano 2020
Gian Piero Gasperini (Atalanta, Itália), 
Hans-Dieter Flick (Bayern Munique, 
Alemanha), Julen Lopetegui (Sevilha, 
Espanha), Jurgen Klopp (Liverpool, Ale-
manha) e Thomas Tuchel (Paris Saint-
-Germain, Alemanha)
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GLOBAL SOCCER AWARDS
Cristiano Ronaldo, Luís Figo, 
José Mourinho e Jorge Mendes 
na corrida a melhores do Século XXI
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Cristiano Ronaldo somou o sexto troféu em 2019

ARGENTINA

Morreu Maradona, 
lenda maior do futebol

Morreu o antigo internacional argentino 
Diego Armando Maradona, considerado 
um dos melhores futebolistas de todos 
os tempos.

Aos 60 anos, o antigo jogador do Ná-
poles, Barcelona, Sevilha e Boca 
Juniors, entre outros clubes, não 

resistiu a uma paragem cardiorrespirató-
ria. Segundo o jornal argentino “Clarín”, 
o ex-futebolista sentiu-se mal, cerca das 
10 da manhã, e voltou a deitar-se. Os seus 
cuidadores ficaram preocupados com o seu 
estado de saúde e chamaram os serviços 
de emergência, à casa em Tigre (a norte de 
Buneos Aires) onde o astro argentino recu-
perava de uma intervenção cirúrgica. No 
início do mês, tinha sido operado com su-
cesso ao cérebro, para tratar um hematoma 
subdural, depois de ter sido internado, em 
estado anémico, desidratado e deprimido. 
Segundo aquele diário, no momento da 
aflição, telefonaram ao médico Leopoldo 
Luque, ao seu advogado Matías Morla, e s 
filhas Dalma, Gianinna e Jana.

Mas os paramédicos já não conseguiram 
reanimá-lo. Foi o final de uma vida que os-
cilou entre a glória nos relvados, pela Ar-
gentina e pelo Nápoles, e a decadência fora 
deles, associada ao consumo de drogas.

Um fora de série

O mundo do futebol parou esta quarta-
-feira (25), em choque pela perda de um 
autêntico fora de série, um rebelde dentro 
e fora de campo, que assinou algumas das 
páginas mais memoráveis do desporto-rei.

A começar, claro, pelo Campeonato do 
Mundo do México, em 1986, onde assi-

nou um golo do outro mundo num jogo 
dos quartos de final que, por ser contra a 
Inglaterra, era muito mais do que apenas 
um jogo de futebol. Maradona arrancou do 
meio-campo defensivo, fintou cinco ad-
versários e o guarda-redes antes de atirar 
para a baliza, isto já depois de ter protago-
nizado um lance que nunca será esquecido.

Uma saída em falso de Peter Shilton per-
mitiu a Maradona “cabecear” para o fundo 
das redes. Cabecear, claro, entre aspas, 
porque na verdade, o golo foi marcado com 
a mão, num momento que ficou conhecido 
para a eternidade como a “Mão de Deus”.

A Argentina acabaria por se sagrar cam-
peã mundial em 1986, batendo a Alemanha 
na final (3-2), adversário com quem perde-
ria, outra vez com Maradona na equipa, o 
jogo decisivo do Mundial de Itália, em 1990. 
Quatro anos depois, Maradona brilhava no 
Campeonato do Mundo dos Estados Uni-
dos, quando acusou positivo num controlo 
anti-doping e foi afastado da competição.

Foi uma das muitas polémicas que mar-
caram a carreira de um futebolista que fi-
cou conhecido com “D10S”. E não é à toa. 
O eterno 10 é uma autêntica divindade em 
Nápoles, depois de ter conduzido o clube a 
dois títulos de campeão transalpino, uma 
Taça e uma Supertaça, além da Taça UEFA 
de 1988/89. E também, claro, na Argentina 
natal, onde até existe uma Igreja Marado-
niana.

Aos 60 anos, o craque dos craques des-
pede-se do mundo dos vivos e torna-se, de 
uma vez por todas, uma lenda do futebol e 
do desporto mundial.
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LIGA EUROPA

Braga cede igualdade frente ao 
Leicester ao cair do pano
O S. C. Braga esteve três vezes na fren-
te do marcador, mas acabou por ceder 
um empate a três golos na receção aos 
ingleses do Leicester, em jogo da quarta 
jornada do Grupo G da Liga Europa.

A equipa orientada por Carlos Car-
valhal entrou determinada a fazer 
esquecer a goleada (4-0) sofrida em 

Inglaterra na ronda anterior e esteve mui-
to perto de somar os três pontos não fosse 
o tento britânico nos últimos instantes da 
partida.

O médio libanês Al Musrati colocou os 
arsenalistas a vencer aos 4 minutos, mas a 
vantagem portuguesa durou apenas cinco 
minutos, quando Barnes fez a igualdade.

Paulinho recolocou os minhotos na 
frente do marcador a meio do primeiro 
tempo, resultado com que se chegou ao 
intervalo.

Na segunda parte, o conjunto braguis-
ta foi conseguindo segurar o 2-1 até que, 
aos 79, o Leicester, por Thomas, empatou 
pela segunda vez o encontro.

No primeiro minuto dos descontos 
Fransérgio fez o 3-2 e quando se pensava 
que o S. C. Braga ia sair com os três pon-
tos, Vardy, aos 90+5, voltou a deixar tudo 
igualado.

Com este desfecho, os ingleses, que li-
deram o Grupo G (10 pontos), já carim-
baram a passagem aos 16 avos de final da 
Liga Europa, enquanto os arsenalistas são 
segundos, com sete pontos, mais quatro 
do que AEK de Atenas e Zorya.

A formação ucraniana foi à Grécia sur-
preender, por 3-0, o conjunto dos portu-
gueses André Simões (foi titular), Nélson 
Oliveira (esteve no banco), Hélder Lopes, 
Paulinho e David Simão.
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O Benfica foi esta quinta-feira (26) em-
patar (2-2) a Glasgow, na Escócia, com 
o Rangers, depois de ter estado a per-
der por 2-0, em jogo da quarta jornada 
do Grupo D da Liga Europa.

Os comandados de Steven Gerrard 
adiantaram-se no marcador logo 
aos 7 minutos, numa recarga de 

Arfield, depois da bola ter batido duas 
vezes na trave.

No segundo tempo, Roofe aumentou 
para o Rangers, que parecia ter o jogo 
controlado, contudo, um autogolo e 

Tavernier, aos 78 minutos, galvanizou 
as águias.

Com o jogo bastante equilibrado, 
três minutos depois do 2-1, Pizzi, que 
entrou aos 56 minutos, igualou a par-
tida, deixando as duas equipas empa-
tadas na liderança do Grupo D, com 
oito pontos.

No outro encontro, os belgas do 
Standard Liège bateram, em casa, os 
polacos do Lech Poznan, por 2-1, fi-
cando ambos com três pontos.

JN/MS

Benfica garante empate em Glasgow
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Take your game to the next level. 
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches 

and try out with no commitment.

Nelson Pinto   (647) 573-6611   info@gvfcacademytoronto.com
gvfcacademytoronto.com

Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

Adam Care
Opinião

Arizona Cardinals @ New England Patriots 
New England -2.5

Carolina Panthers @ Minnesota Vikings 
Minnesota -3.5

Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars 
Jacksonville +6.5

Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills 
Los Angeles +5.5

Las Vegas Raiders @ Atlanta Falcons 
Las Vegas -3.0

Miami Dolphins @ New York Jets 
New York +7.0

New York Giants @ Cincinnati Bengals 
New York -6.0

Tennessee Titans @ Indianapolis Colts 
Tennessee +3.0

New Orleans Saints @ Denver Broncos 
Denver +6.0

San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams 
Los Angeles -6.5

Kansas City Chiefs @ Tampa Bay Buccaneers 
Tampa Bay +3.5 

Chicago Bears @ Green Bay Packers 
Chicago +8.5

Seattle Seahawks @ Philadelphia Eagles 
Philadelphia +5.0

Adam’s NFL week 12 picks  (7 - 6 last week, 76 – 70 – 3 season total) 

Report – Week 12 

U.S Thanksgiving is here, which means 
time for big family parties and football. 

The problem is most of America is now 
under a considerable travel advisory, 
and the NFL already had to postpone 

one of Thursday’s (26) games. NFL thanks-
giving football does not have the same feel 
to it this year. Still, the show must go on.  

The sports world is starting to flirt with 
the idea of Pittsburgh running the table and 
going 16 – 0. This most likely will not hap-
pen; they are a deep and talented club, but 

winning their last six games will be tricky, 
mainly because if they are 14 – 0, and have 
locked up the one seed; are they going really 
play Big Ben, in garbage games risking sig-
nificant injury? The answer is no. Even if 
they do, there is no guarantee it translates 
into a Super Bowl win. Just ask the 2007 pa-
triots who ran the table to 16, but finished 18 
– 1, missing out on the prize. Mike Tomlins 
ego may get in the way of logic so, time will 
tell. It’s essential to watch teams’ play the 
next few weeks; a hot team fighting for the 
playoffs down to the wire may run the table 
and win the Super Bowl. Except for who-
ever wins the NFC East, they won’t win. 
Kansas City, the reigning champions, is still 
winning, but not like they were last year; 
they are not instilling fear in teams. With 
that in mind, keep a close eye on their game 

against Tampa Bay this week, a really big 
game for both; the same goes for Green Bay 
and Chicago;  The division is also on the line 
with Tennessee and Indianapolis. It’s going 
to be a holiday feast for whoever wins those 
games. On a closing note, this could be the 
final six games of Bill Belicheks legendary 
tenure with the Patriots; also something to 
follow, will the Pats finish strong?

Players of the week
Jared Goff, QB, Los Angeles Rams 
376 YDs, 3 TDs
Derrick Henry, RB, Tennessee Titans 
133 YDs, 1 TD
Keenan Allen, WR, Los Angeles Chargers  
145 YDs, 1 TD

In the hot seat?
Last week, it was mentioned how import-

ant every game was to the bubble teams. 
Tampa Bay has spent millions this season, 
signing many veteran stars; expectations 
were and are still high. After losing two of 
three, they are at home in a must-win game 
against Kansas City. A win and they are still in 
the fight for the conference, a loss and they are 
in a fight for the 7th seed, it’s that competitive.   
Team of the Week

The Titans rose to the challenge last week; 
in a statement game of who wanted it more, 
trailing by double digits in the 3rd, they 
found a way to grind the W. The AFC South 
will come down to the wire, but Tennessee 
is showing they are ready to get back to the 
AFC Championship? 
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RAPTORS

Pandemia leva Toronto Raptors para Tampa
Os Toronto Raptors, campeões da NBA 
há duas épocas, vão sair temporaria-
mente do Canadá, e vão iniciar a próxi-
ma época em Tampa, no estado norte-
-americano da Florida. De acordo com a 
Associated Press, e devido à pandemia 
de Covid-19, o governo canadiano não 
quer que os Raptors joguem no Canadá, 
com as viagens constantes para os EUA.

“Os Raptors trabalharam arduamen-
te com as autoridades de saúde e fe-
derais num plano que nos permitisse 

jogar a época 2020/2021 em casa, na Sco-
tiabank Arena, em Toronto. As conversas 
foram produtivas, mas a situação de saúde 
pública no Canadá, combinada com a ur-
gência de definir onde íamos jogar, levou-
-nos a começar a temporada 2020/2021 em 
Tampa, Florida”, afirmou Masai Ujiri, pre-
sidente da organização.

Não existem certezas se toda a tempo-
rada será jogada em Tampa. A evolução 
da pandemia ditará a data do regresso dos 
Raptors a casa. Mesmo com os pavilhões 
vazios, jogar no Canadá seria complicado. 

As autoridades canadianas obrigam a 14 
dias de quarentena a quem entrar no país e 
não estão a abrir exceções. 

Depois da conclusão da época 2019/2020 
no complexo da Disney, em Orlando, na 
Flórida, o regresso da NBA está marcado 
para 22 de dezembro. As equipas voltam 
aos respetivos pavilhões, e a presença de 
público dependerá da evolução da pande-
mia em cada estado.

AB/MS

Espanhol reforça atuais campeões da 
NBA num contrato de duas épocas.

Um dia depois de ter sido dada 
como garantida pela imprensa 
norte-americana, a transferên-

cia de Marc Gasol para os Los Angeles 
Lakers foi esta terça-feira (24) tornada 
oficial pelos atuais campeões da NBA.

Depois de Memphis Grizzlies e To-
ronto Raptors (onde foi campeão em 
2019), o basquetebolista espanhol as-
sina um contrato de duas temporadas 
com os Lakers e passa assim a integrar 
uma equipa na qual o irmão, Paul, 
atuou durante sete anos.

RD/MS

LA Lakers 
oficializam 
contratação 
de Marc Gasol
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OS MELHORES DO MUNDO NASCEM AQUI
REGISTER TODAY
OCTOBER RECREATIONAL

PROGRAM NOW OPEN

MORE INFORMATION
SPORTINGFCTORONTO.COM

SportingFCAcademy
scp_toronto
SCP_Toronto

416.516.6816
infos@sportingfctoronto.com

O F. C. Porto manteve no passado sába-
do (21) o pleno de vitórias no campeona-
to de andebol, ao vencer por 33-27 em 
casa do Sporting, que averbou o primei-
ro desaire e perdeu o registo igualmente 
100% vitorioso na competição.

Sob a batuta do internacional portu-
guês António Areia, melhor marcador 
do encontro, com 10 golos apontados, 

o F. C. Porto recuperou da desvantagem 
inicial e somou a 10.ª vitória em outros 
tantos jogos na prova, enquanto os ‘leões’, 
com mais um jogo realizado, tiveram a pri-
meira derrota.

O F. C. Porto, com o máximo de 30 pon-
tos, aproximou-se do adversário do passa-
do sábado (21) na classificação, que está em 
segundo, com 31. Na frente, o Benfica está 
igualmente imparável, com 33 pontos, fru-
to de 11 vitórias em 11 duelos.

Uma entrada fulgurante do lateral Fran-
kis Carol, com quatro golos nos primeiros 
sete minutos, permitiu ao Sporting uma 
vantagem inicial de 6-3 no marcador, de-
vido também às defesas de Manuel Gaspar a 
algumas tentativas portistas, como aos seis 
e aos nove minutos.

Numa primeira parte jogada a um ritmo 
elevado, com duas equipas sempre em bus-
ca de marcar, o F. C. Porto subiu a produção 

ofensiva e equilibrou a partida, chegando à 
igualdade em diversas ocasiões, chegando 
à frente apenas uma vez durante o primeiro 
tempo, com 12-13.

Responderam rápido os ‘leões’, como foi 
uma constante nas duas equipas, voltando 
à vantagem a 11 segundos do intervalo, mas 
António Areia levou o encontro empatado 
para a segunda parte em cima da buzina 
(14-14).

Os ‘dragões’ entraram mais sólidos no 
reatamento e alcançaram uma diferença de 
quatro golos (15-19), vantagem que se foi 
dilatando com o passar dos minutos, sem 
o Sporting conseguir contrariar a alteração 
tática promovida pelo F. C. Porto, com sete 
jogadores de campo.

No plano defensivo, também o guarda-
-redes portista Nikola Mitrevski, que en-
trou no decorrer da primeira parte, efetuou 
uma boa exibição, com várias defesas im-
portantes a suster os remates dos ‘leões’.

Ocasionalmente, falhas ofensivas nos 
nortenhos permitiam ao Sporting reduzir 
a desvantagem em lances de baliza aber-
ta, mas não era o suficiente para impedir o 
poderio e a consistência dos dragões, que 
terminaram com uma vitória por 33-27 na 
visita aos rivais.

JN/MS

ANDEBOL

F. C. Porto vence Sporting  
e mantém pleno de vitórias
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Não há duas sem três. A judoca luso-
-brasileira Rochele Nunes garantiu no 
passado sábado (21) a medalha de bron-
ze nos Europeus de Praga. Pouco antes, 
o judoca Jorge Fonseca conquistou me-
dalha igual, tal como havia feito Telma 
Monteiro há um par de dias.

Rochele Nunes, a judoca de origem 
brasileira, mas que passou a repre-
sentar Portugal no início de 2019, 

subiu ao pódio na categoria de +78 kg, ao 
vencer a bósnia Larisa Ceric por ippon, ao 
fim de três castigos.

Já Jorge Fonseca, esse conquistou o bron-

ze na categoria de -100 kg nos Europeus de 
Praga, ao vencer o georgiano Varlam Li-
parteliani, por ippon, já no prolongamento 
do combate.

O judoca junta o bronze em Europeus, 
a sua primeira medalha em absolutos na 
competição continental, ao título de cam-
peão mundial da categoria, conquistado 
em 2019 em Tóquio, tornando-se então o 
primeiro campeão do mundo no judo por-
tuguês.

JN/MS

Rochele Nunes e Jorge Fonseca vestidos de bronze nos Europeus de Praga
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TÓQUIO 

G20 declara apoio incondicional 
à realização dos Jogos

Os líderes do G20, reunidos numa 
cimeira virtual organizada pela Ará-
bia Saudita, declararam no passado 
domingo (22) o apoio incondicional 
à realização dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Tóquio2020.

“Como um símbolo da resiliência 
da humanidade e unidade global 
na superação da covid-19, elogia-

mos a determinação do Japão em sediar 
os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
Tóquio 2020 no próximo ano”, referi-
ram os chefes de Estado e de Governo 
das 20 nações mais ricas do mundo na 
declaração final.

Na mesma, foi assumida ainda a “an-
siedade” para que cheguem igualmente 
a bom porto os Jogos Olímpicos de In-
verno Pequim2022.

O presidente do Comité Olímpico 
Internacional, o alemão Thomas Bach, 
foi um dos convidados do evento e re-
cordou que o desporto “pode salvar vi-
das”.

“Durante esta crise do coronavírus, 

todos vimos como o desporto é im-
portante para a saúde física e mental”, 
vincou, salientando o trabalho de coo-
peração com as Nações Unidas e Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) para 
ajudar na crise e “contribuir para uma 
campanha mundial de vacinação”.

Do mesmo modo, o dirigente realçou 
a importância de haver “maior solida-
riedade” na era pós-covid, asseguran-
do que em Tóquio2020 vão competir 
206 comités olímpicos no que será uma 
“forte mensagem de solidariedade, re-
siliência e unidade da humanidade em 
toda a nossa diversidade”.

O diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, prometeu tra-
balhar para que os Jogos sejam “um 
símbolo de esperança no mundo”.

Finalmente, o primeiro-ministro 
japonês, Yoshihide Suga, destacou a 
“determinação” de Tóquio em receber 
o evento que, garante, será “seguro” e 
“um símbolo de que a humanidade su-
perou o vírus”.

JN/MS
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MOTO GP 

Miguel Oliveira voa em Portimão e vence Grande Prémio de Portugal
Depois de ter arrancado da “pole posi-
tion”, Miguel Oliveira liderou a corrida de 
Portimão de ponta a ponta e conquistou 
a segunda vitória na temporada. Com 
este triunfo, Miguel Oliveira tornou-se 
no primeiro piloto português a vencer 
uma corrida na classe rainha em solo 
nacional.

O sonho agora é real. Foi com direito 
a recorde da pista, volta mais rá-
pida e liderança de ponta a ponta 

que Miguel Oliveira se tornou no primeiro 
português a vencer uma corrida de MotoGP 
em Portugal. No dia em que se encerrou o 
Mundial, o Falcão luso abriu as asas e voou 
até à segunda vitória na temporada de for-

ma absolutamente inquestionável.
Jack Miller, da Ducati, foi segundo clas-

sificado a 3,1 segundos do português, se-
guido de Franco Morbidelli, que terminou 
no último lugar do pódio, num resultado 
que lhe garantiu o vice-campeonato.

Miguel Oliveira, que em 2021 vai integrar 
a equipa principal da KTM, termina 2020 

com duas vitórias e o nono lugar no Mun-
dial, a apenas 46 pontos de Joan Mir, que 
no GP anterior se tinha sagrado campeão.

JN/MS
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Orders required by 2 pm day prior to pickup. 
Curbside pickup Thursday – Saturday between noon & 6 pm.
Delivery options available.

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920
MississaugaConvention.com

Visit our website to order online

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU
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Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

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

2 Alyward St, Toronto
Excelente localização, casa com 2100 sq. ft, 
numa rua sossegada. 

A casa tem um design e uma decoração 
fantástica. Esta casa possui piso de madeira, 
tem três quartos e uma cozinha moderna 
com eletrodomésticos de aço inoxidável de 
alta qualidade. Uma suíte com um walk-in 
closet espaçoso. Um apartamento acabado 
no basement. Uma garagem para 2 ou 3 
carros, com driveway privado. E muito mais!

Inclui ainda melhorias como sistema de 
som embutido, cat 5 wiring, lareira a gás, 
balcão de quartz, tetos de 10ft no andar 
principal e de 9ft no segundo andar. 



Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be requiredTraining Centre

LOCAL 183

The Ontario Skilled Trades Alliance 
(OSTA) has long-been a critic of the On-
tario College of Trades (OCOT) and so we 
feel it’s important to respond to some of 
the revisionist history in the recent arti-
cle “Building Trades weigh in on OCOT 
replacement.”

OCOT was a failed experiment that 
had morphed into a self-serving 
and unwieldy bureaucracy, whose 

claim to fame was fining barbershops, 
enflaming labour-relations conflicts and 
creating more red tape. Let’s do a quick re-
fresher on OCOT’s failed track record.

Rather than wind down OCOT, and 
build a better, more modernized skilled 
trades system, it has been suggested 
that the approach should have been to 
“change a couple of things the College 
could do better.”

A couple of things?
The reality is that OCOT was so broken, 

that nothing short of a total tear down 
will do.

Here’s why.

From the get-go, OCOT’s governance 
structure was just plain wrong. Devised 
by the previous government, it fell into 
the trap of being controlled by a small 
group of GTA-centric special interests. 
As it became operational, it became clear 
to everyone that what was created was 
not as advertised. 

The previous government saw this and 
undertook two significant reviews, one 
by Tony Dean and the other Chris Bent-
ley, to reform OCOT based on the sig-
nificant negative feedback from industry 
and workers. 

Several legislative amendments were 
made to address some of the concerns 
that both reviewers made. However, 
those changes were only scratching the 
surface to address what was a genuinely 
flawed institution.

Dominated by representatives of com-
pulsory certified trades, the priority was 
blatant self-interest.

Making more trades compulsory ex-
panded their financial base and created 
greater scarcity in the labour supply. This 

inherent conflict of interest bred division.
It wasn’t long before OCOT became a 

polarizing distraction. It fixated on div-
isive regulations and actively asserted 
favoured unions jurisdictional scope 
through its enforcement division. This 
came at the expense of the public in-
terest, non-union contractors and rival 
unions. 

Recall the case of Stacey Electric; a 
contractor working on the Windsor Herb 
Gray Parkway in 2014, where labourers 
were installing conduit. This work had 
been done without electricians for dec-
ades, without any noted safety concerns 
or regulatory concerns cited by other 
agencies like the ESA. This wasn’t good 
enough for OCOT enforcement, which 
decided it had the authority to issue fines 
repeatedly to the company, unless it per-
formed the work to OCOT’s interpreta-
tion of how the industry works. 

A regulatory enforcement arm with 
the power to impact who gets to do what 
work, without a clear safety rationale, 
is dangerous. Its actions directly affect-

ed the livelihoods of workers – not be-
cause of health and safety – but because 
of OCOT’s confusing and inconsistent 
approach to enforcing a trades scope of 
practice.

This should strike us all as extreme 
government overreach.   

While jurisdictional turf wars were 
enflamed by OCOT, the more import-
ant issues of apprenticeship completion 
rates, promotion of the trades, modern-
izing teaching and updating curriculums, 
were not addressed.

While OCOT was operating, employ-
ers will tell you the skills gap grew wider 
without any direction by OCOT of what 
should be done to address this problem. 

It’s clear that OCOT’s structure made 
up of labour management styled trade 
boards didn’t work. And yet, some in-
sist that trade boards should stay, despite 
clear gaps that the labour/management 
OCOT model created.

While employer and worker rep-
resentation should be a component of 
governance, they cannot be the only 
voices at the table. Skills Ontario, the 
Ontario Youth Apprenticeship Program 
and Ontario’s Colleges were effectively 
shut out of OCOT decision-marking.  

As a result, Ontario lagged far be-
hind the rest of Canada in apprentice-
ship registrations. And completion rates 
dropped too. The 2016 Annual Report of 
the Auditor General shows that fewer 
than half (47 per cent) of those who start-
ed an apprenticeship program in Ontario, 
finished it.

With as many as one in five future jobs 
in Ontario in the skilled trades, there’s 
no more time for spinning wheels. The 
Doug Ford government recognizes the 
urgency and consequences of not build-
ing a workforce that’s equipped with the 
skills that employers need and our econ-
omy demands in order to grow and stay 
competitive.

We commend the Ford government 
for its leadership in winding down OCOT 
and lowering apprenticeship ratios. We 
support its plan to take the province’s 
skilled trades system in a completely dif-
ferent direction, by working to make it 
more modern, flexible and appealing to a 
whole new generation.

This government is on the right track. 
We all have a vested interest in ensuring 
that OCOT’s replacement does a better 
job at closing the skills gap. Ontario has 
an opportunity to become a leader in the 
skilled trades. Now is not the time to turn 
back the clock.

Stephen Hamilton is chair of the Ontario 
Skilled Trades Alliance. Send comments and 
Industry Perspectives op-ed ideas to editor@
dailycommercialnews.com.

Stephen Hamilton /CC/MS

Industry Perspectives Op-Ed:
OCOT too broken to be salvaged
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Quando dois ou mais indivíduos têm 
uma relação interespecífica, em que am-
bos saem beneficiados, é considerada a 
existência de simbiose.

Pressupõe-se que a simbiose é uma as-
sociação intrínseca e permanente entre 
seres vivos de pelo menos duas espé-
cies diferentes, sendo a sobrevivência 
de ambas as espécies assegurada em 
função das interações metabólicas ou 
de outros vetores, indispensáveis à sua 
existência.

Esta definição não é consensual, mui-
tos cientistas consideram que, não 
havendo benefício, ou havendo mes-

mo prejuízo para um dos simbiontes, con-
tinua a haver simbiose. No senso comum, e 
na perspetiva mais aceite, nesta relação de-
sequilibrada, estaremos na presença de pa-
rasitismo e não propriamente de simbiose.

Existem imensos tipos de simbioses. O 
extremo da dependência absoluta mútua 
bioquímica para a sobrevivência acontece 
no caso das térmitas e dos protozoários que 
vivem no seu sistema digestivo. As térmitas 
alimentam-se de madeira, no entanto são 
incapazes de digerir celulose, os protozoá-
rios que vivem exclusivamente no sistema 
digestivo das térmitas seriam incapazes de 
sobreviver no exterior, sendo dependentes 
da celulose ingerida por estas, fazendo a di-
gestão que as térmitas necessitam. Um sem o 
outro não sobreviveriam. 

O mesmo acontece com os líquenes, 
sendo estes também um exemplo para-
digmático de mutualismo obrigatório. Os 
líquenes são associações de certas algas 
(ou bactérias) com fungos. As bactérias ou 
algas fornecem aos fungos açúcares pro-
duzidos pela fotossíntese, os fungos, por 
sua vez, disponibilizam água e nutrientes, 
absorvidos do meio, às algas ou às bacté-
rias. Esta entidade a que chamamos líquen 
é na realidade o resultado de dois seres vi-
vos que vivem em simbiose absoluta e não 
existiriam isoladamente. 

Além deste tipo de simbioses, de mutua-
lismo obrigatório, existem outras em que 
a relação simbiótica não é imperativa, mas 
revela-se claramente profícua aos partici-
pantes.

O mutualismo é um tipo peculiar de sim-
biose. Na biologia, mutualismo é um relacio-
namento entre indivíduos de espécies dife-

rentes durante longo prazo, pelo qual ambos 
os indivíduos beneficiam. A relação mutua-
lística pode ser obrigatória para ambas as 
espécies (como no caso dos líquenes), obri-
gatória apenas para uma (como no caso das 
rémoras, que se fixam aos tubarões e se ali-
mentam das sobras da sua caça, não fazen-
do qualquer falta aos tubarões, porém sendo 
muito difícil a existência isoladamente desse 
tipo de rémoras), ou facultativa para ambos.

Relações simbióticas e ecológicas são 
imensas, desde as garças-boieiras que se ali-
mentam de insetos beneficiando mamíferos, 
passando pela nossa relação com animais 
de estimação, que guardam a casa ou nos 
amaciam os maus dias em troca de comida, 
abrigo e mimos. A interação, dependência, 
mutualismo, simbiose, comensalismo, proto 
cooperação, existem de forma geral em todo 
o planeta. Indo um pouco mais além, assu-
mindo uma perspetiva macro, olhando para 
toda a vida na Terra, todo este gigantesco 
sistema é uma imensa e complexa soma, di-
visão, multiplicação e divisão de simbioses.

Na pequena escala do meu lar e espaços 
circundantes, vivo simbioticamente com 
gatos, cães, morcegos, cobras, galinhas, ara-
nhas, diversas plantas, árvores, lagartixas, 
besouros, borboletas, toupeiras, aves diver-
sas, etc., etc. Todos eles me trazem benefí-
cios, mantendo outros seres em números 
equilibrados, sejam ratos, mosquitos, para-
sitas, ou simplesmente dando-me sombra 
ou frutos, eliminando resíduos, ou permi-
tindo que os afague, que saboreie aromas de 
plantas, e tantos mais benefícios que me pro-
porcionam, e eu apenas tenho que partilhar 
o meu espaço, partilhar água, garantir algum 
conforto e alimentação a alguns… Saímos to-
dos beneficiados e pensando um pouco mais 
profundamente e aumentando novamente a 
escala, apenas se revela uma única possível 
conclusão… a Terra é uma entidade idêntica 
a um líquen, um organismo composto por 
outros organismos, dependentes entre si, 
seres vivos que vivem em simbiose absolu-
ta e não existiriam isoladamente. Simbiose. 
Mutualismo obrigatório. 

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva 

Mutualismo obrigatório
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AMBIENTE

leaodouro.com  |  905.566.5326  |  920-A Dundas St, E. Mississauga

Há mais de 35 anos que o Leão 
D'Ouro se tem dedicado para servir 
a comunidade e cuidar dos nossos 
clientes e da nossa equipa. Com o 
contínuo impacto do vírus do 
COVID-19 em todos nós, queremos 
assegurar os nossos clientes de que 
continuamos aqui para vos servir. 

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Temos o nosso pátio aberto!
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Tenho pensado bastante sobre o mo-
men to encontrar uma explicação “es-
piritual” para o porquê disso tudo. As 
explicações científicas, apesar de mui-
to negacionismo, estão à disposição de 
todos. Dia desses, me debrucei sobre 
os aspectos metafísicos da pandemia. 
Passei a relembrar os últimos meses 
antes da pandemia e constatei  que 
o nosso comportamento, de manei-
ra geral, nos conduzia num caminho 
completamente individualista, cada um 
vivendo a própria vida de uma maneira 
egoísta, sob uma polaridade extremada 
no que diz respeito a maneira de cada 
um viver ou fazer suas escolhas. O polí-
tico “X” é melhor que o político “Y”. Um 
homem não pode amar outro homem. 

Uma mulher tem que seguir os padrões 
tradicionais da família e dos bons cos-
tumes. As religiões, os partidos políti-
cos, as etnias, os países; tudo foi divi-
dido em bom e mau ou melhor e pior. 
A verdade passou a ser questionada e 
tivemos o surgimento da pós verdade. 
Cada um elegia sua própria verdade 
de acordo com sua conveniência. Essa 
forma de agir egoísta, unilateral e indi-
vidualista parecia ter sido normalizada 
há muito tempo.

Pois bem! Começo a achar que esse 
comportamento projetou algo para 
o Universo e esse algo pode ser tra-

duzido como solidão.
Na minha concepção, somos seres inte-

grativos entre si e com a natureza. Precisa-
mos estar em harmonia com os nossos se-
melhantes, com os animais, com as plantas, 
e, me chamem de louca, até com as pedras. 
Infelizmente, o ser humano se sente acima 
de tudo isso e criou a ilusão de que pode do-
minar a Natureza e o que nela existe. Tudo 

leva a crer que essa ilusão provocou o caos 
pelo qual estamos passando. Não estou me 
referindo apenas ao coronavírus. O caos é o 
conjunto das consequências do comporta-
mento humano nos últimos séculos: aque-
cimento global, desigualdade social, dis-
putas por poder, riqueza, dinheiro… e para 
quê? Nos esquecemos que um dia todos es-
taremos debaixo da terra ou num pote em 
cima de uma prateleira ou no fundo do mar.

Se resgatarmos a ideia de que somos seres 
interligados entre nós e com cada entidade 
da Natureza, automaticamente passaremos 
a respeitar a nós mesmos, as diversidades e 
as escolhas de cada um; enfim, aprendere-
mos a respeitar o outro.

Ao respeitar verdadeiramente o outro, 
alcançaremos a tão buscada igualdade e 
fraternidade entre os homens. Teríamos, 
no mínimo, um mundo sem guerras.

Aliás, a base da maioria das religiões está 
assentada nessa busca por igualdade e fra-
ternidade. Uma das máximas do cristianis-
mo, proferida por Jesus da Galiléia diz:

“Amai ao teu próximo como a ti mesmo”.

E tudo começa com o respeito. E como 
constatamos, o respeito se perdeu, os ho-
mens escolheram o individualismo e entra-
mos em colapso.

E então voltamos ao início da minha re-
flexão: será que o coronavírus, poderia ser 
um karma coletivo, que veio de encontro 
a tudo aquilo que desejamos e projetamos 
energeticamente?  Individualismo!

O desfecho provável de um individua-
lismo recorrente só pode ser a solidão. E a 
pandemia, de muitas maneiras, nos obriga 
a exacerbar o isolamento social. Estaremos 
sendo atendidos pelo Universo?

Essas são algumas conjecturas sob a lente 
da espiritualidade que tenho feito. Não pos-
so afirmar nada, mas... que bom que posso 
filosofar. Tudo o que eu espero é instigar e 
promover a reflexão.

Será que não é o momento de mudar nos-
so comportamento egocêntrico e influen-
ciar as respostas do Universo? Acredito que 
valha a tentativa. 

Adriana Marques
Opinião

Coronavírus e karma coletivo

Viktoria Modesta

Com apenas 15 anos Viktoria Modesta 
decidiu que estava na hora de amputar a 
perna esquerda, depois de ter nascido com 
uma malformação na anca e na perna es-
querda - no entanto, só cinco anos depois 
conseguiu realizar este seu desejo.

Para além de modelo e designer, ela é 
também a primeira artista pop amputa-
da do mundo. Modesta usa próteses bem 
diferentes e que chamam a atenção de 
todos: ora opta por uma perna coberta de 
diamantes, ora prefere algo mais arrojado, 
que em nada se parece com um membro 
humano.  Sophie de Oliveira Barata, uma 
artista luso-inglesa, é quem dá vida a estas 
obras de arte através do projeto “The Al-
ternative Limb Project”.

Linda e com uma confiança aparen-
temente inabalável, Viktoria é mais um 
exemplo de alguém que desafia aquilo que 
nos é apresentado como  “padrão de bele-
za” e que nos prova que a deficiência não 
é, de todo, uma barreira para o sucesso - é 
sim uma grande inspiração. 

Instagram: @viktoriamodesta

Inês Barbosa/MS

Winnie Harlow

Foi no programa televisivo America’s 
Next Top Model, apresentado por Tyra 
Banks, que Winnie Harlow ganhou po-
pularidade. A modelo canadiana de des-
cendência jamaicana rapidamente cap-
tou a atenção do público e do mundo da 
moda pela sua beleza mas também por 
conta de uma característica que a tor-
na especial: Winnie tem vitiligo, uma 
doença cutânea crónica, que resulta em  
manchas de despigmentação na pele e/
ou no cabelo e pêlos corporais. Para além 
de ser uma verdadeira “porta-voz” para 
esta condição, já que dá palestras por 
todo o mundo, Winnie Harlow é hoje 
uma modelo de grande sucesso - entre 
as suas grandes conquistas estão, por 
exemplo, o desfile na Semana de Moda 
de Londres, as produções para várias 
revistas (Glamour, Cosmopolitan, i-D 
e Dazed são apenas alguns exemplos), a 
participação em videoclipes de artistas 
como Beyoncé ou Sam Smith e, é claro, 
o momento em que, em 2018, desfilou 
pela primeira vez pela Victoria’s Secret. 

A sua conta de Instagram é @win-
nieharlow.

Jillian Mercado

Foi durante a sua infância que Jillian 
Mercado foi diagnosticada com distrofia 
muscular, uma doença neuromuscular que 
provoca um progressivo enfraquecimento 
e desintegração dos músculos esqueléticos.

No entanto ela não deixou que a doença 
- nem mesmo a cadeira de rodas que utili-
za para se movimentar - a fizessem desistir 
dos seus sonhos. Nicola Formichetti, dire-
tor de moda italiano, convidou-a para ser 
a cara de uma campanha da marca Diesel 
e no ano seguinte o presidente da IMG Mo-
dels, Ivan Bart, contratou-a. A partir daqui 
os trabalhos têm-se multiplicado - foi uma 
das principais modelos de uma coleção de 
roupa lançada por Beyoncé em 2016, fez 
produções para a “Glamour” e “Cosmo-
politan”, foi capa da “Posture Magazine”, 
entre outros.

Em fevereiro deste ano, Jillian fez his-
tória ao desfilar pela marca The Blonds na 
Semana da Moda de Nova Iorque, nos Es-
tados Unidos, quebrando preconceitos e 
estereótipos.

Podem acompanhar toda a história da 
Jillian através da sua página de Instagram 
(@jillianmercado)!

O “86-60-86” já lá vai! Cada vez mais as-
sistimos a uma transformação no que a 
padrões de beleza diz respeito. De for-
ma exagerada por vezes, fazendo mui-
tos pensar que o excesso vem da falta 
de argumentos criativos realmente ino-
vadores e interessantes, os criadores 
das tendências de moda parecem, em 
algumas das suas apresentações, não 
saber o que fazer mais para chamarem a 
atenção para o seu trabalho. A verdade 
é que é essa capacidade de surpreender 
que tem escrito a história da criação ar-
tística. 

Ser diferente e assumir essa caraterís-
tica como uma mais-valia é, muitas 
vezes, a grande aposta. O mundo da 

moda parece ser, hoje em dia, mais abran-
gente e inclusivo e é por isso mesmo que 
gostava de vos mostrar alguns exemplos de 
modelos que encontram na “diferença” um 
brilho especial que conquista toda a gente. 

SAÚDE & BEM-ESTAR

Desafiar 
os 
padrões



OPINIÃO

Elogio ao MAAT
Museu de Arte, 

Arquitectura e Tecnologia

Não há como fugir. Se quisermos con-
ferir a lista dos principais museus de 
Lisboa, este museu é passagem obriga-
tória. 

MAAT, como é conhecido o Museu 
de Arte e Arquitetura de Lisboa, é 
um dos lugares mais procurados 

por turistas e por portugueses. Quer seja 
pelas exposições, localização agradável 
junto ao rio Tejo, ou por ser um ótimo lugar 
para passear, por conta de sua estrutura, 
este tem sido dos locais mais desejados para 
passar tempo de lazer. 

Tal como o nome indica, abriga três 
áreas: arte, arquitetura e tecnologia. É um 
dos museus de Lisboa imperdíveis, e fun-
ciona de quarta a domingo, das 11h às 19h.

História do MAAT em Lisboa

Este icónico museu, surgiu pela vontade 
de vários artistas em juntar obras e conteú-
do de grandes tendências e temas atuais, 
juntando a arte, a arquitetura, ideias e pen-
samentos contemporâneos, entre outros. 

Em 2016, foi inaugurado o museu e edi-
fício, um projeto de arquitetura idealizado 
pela artista francesa Dominique Gonzalez-
-Foerster. Ao lado, fica o edifício da antiga 
Central Tejo, inaugurado em 1990, como 
Museu da Eletricidade, outro importante 
bastião dos museus portugueses. O MAAT 
é também integrante da Fundação EDP 
(energias de Portugal), que tem tido um 
papel preponderante na sua projeção e de-
senvolvimento.

Coleção do MAAT em Lisboa

A coleção de arte da Fundação EDP ini-
ciou no ano de 2000, com o objetivo de 
abranger vários artistas portugueses con-
temporâneos, de todas as gerações. 

Assim, iniciou-se a cronologia das obras 
pela década de 60, já que foi a data de cria-
ção da Companhia Portuguesa de Eletrici-
dade, bem como o elo a um período mar-
cante de ruturas artísticas. Desde então, a 
coleção tem sido crescentemente amplia-
da. Na coleção de arte da Fundação EDP, já 
integram mais de 250 artistas contemporâ-

neos portugueses, e as exposições são mar-
cadas por temas e reflexões do que se passa 
no mundo contemporâneo, contando com 
distintas curadorias.

MAAT até dezembro

Agora patente, encontramos o famoso 
artista James Ferraro – o norte-americano 
que esteve no nascimento do que se provou 
ser uma série de novas correntes estilísticas 
e de pensamento no campo da música.

Nesta exposição, é apresentada uma peça 
audiovisual encomendada pelo próprio 
MAAT, que se intitula: Anno 6G CE. O tra-
balho traduz uma leitura atual, como mui-
tas vezes acontece, no trabalho de Ferraro, 
e que parte de uma análise sobre várias ca-
madas da contemporaneidade. O título da 
peça assenta sobre uma nova forma de me-
dição e cronografia, a partir dos sistemas de 
telecomunicação, que se sobrepõem a táti-
cas prévias e até agora existentes, de base 
essencialmente teológica. Um trabalho de 
grande base conceptual que nos transmite 
esta visão/leitura da atualidade.

Com visões futuristas e a sua brilhan-
te imaginação, da qual já brotaram tantas 
ideias, Ferraro fundou géneros e estilos 
com o seu próprio funcionamento socioe-
conómico paralelo de nicho. Contudo, 
continua a fazer o que sempre fez — pensar, 
sonhar e produzir. O seu trabalho está re-
presentado por várias editoras importan-
tes, e normalmente, quando edita um novo 
projeto no mercado discográfico, acaba 
sendo incluído nas listas das melhores edi-
ções do ano, bem como exibida em vários 
palcos e museus importantes.

Oráculos é uma secção do programa Ter-
ra Irada, com curadoria de Pedro Gomes, 
versando e exibindo músicas comunitá-
rias e introduzindo trabalhos de artistas 
que, pela sua visão, se encontram para lá 
da cultura, ao ponto de sintetizarem vá-
rias leituras heterogéneas e abertas, sobre 
a experiência humana. Ou seja, para lá da 
experiência coletiva. 

A exibição encontra-se online até ao dia 
23 de dezembro deste ano.

Amélie Bonsart/MS
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canal 672
1-888-764-3771

canal 659
1-866-797-8686 

O que é melhor do que 
uma visita do Pai Natal?

O CANAL DA 
CAMÕES TV

GRÁTIS
DE 3 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO

Para o ajudarmos a ter um Natal mais 
brilhante, estamos a disponibilizar gra-
tuitamente a Camões TV. Tudo o que 
terá de fazer é escolher este canal.

Proteja-se, fique em casa e desfrute!

O CANAL DA
CAMÕESTV GRÁTIS
DE 3 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO
Para o ajudarmos a ter um Natal mais brilhante, estamos a 
disponibilizar gratuitamente a Camões TV. Tudo o que terá 
de fazer é escolher este canal.

Proteja-se, fique em casa e desfrute!

O que é melhor do que 
uma visita do Pai Natal?



OLHAR COM OLHOS DE VER

Bansky de Grimsby // Grimsby. Crédito: Fabiane Azevedo

Art is what you make others see // Graffiti Alley, Toronto. Crédito: Inês Carpinteiro

Not anytime soon // Portugal. Crédito: David Ganhão
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A BLAST FROM THE PAST

“Não fiques sempre aí parado, compra algo!”

Armando Terra
Opinião

21 3 4 5

“Don’t just stand there, buy something!”

A maravilha de todas as luzes! Honest 
Ed’s foi o maior armazém comercial de 
descontos do mundo inteiro, localizado 
a sul, no cruzamento da Bathrust Street 
e Bloor Street West em Toronto, Ontário, 
assumindo o nome do seu fundador, Ho-
nest Ed Mirvish. A loja original foi aberta 
em 1948 e o próprio Ed foi diretor por 60 
anos até à sua morte em 2007. O seu filho 
David tomou posse do negócio e mante-
ve-o, até acabar por vender a proprieda-
de onde o Honest Ed’s estava localizado 
por um valor reportado de 100 milhões de 
dólares. A marca de descontos fechou 
para sempre no dia 31 de dezembro de 
2016. Que vergonha! Tenho memórias de 
infância do Honest Ed’s e a minha pri-
meira experiência foi enquanto estava a 
morar com a minha tia e o meu tio na 179 
Markham Street, em Toronto. Eles foram 
quem me apoiou a mim e à minha família 
a vir para o Canadá. Honest Ed’s estava 
tão perto, bastava sair da porta da frente 
e ir direto à Markham Street, até que se 
chegava à Bloor Street West. Luzes, si-
nais de várias cores, vitrines desordena-
das, valores, brinquedos, e um sinal tão 
único à vista. “Ed’s é como os pássaros… 

Cheap (barato), cheap, cheap.”, “Entra e 
perde-te”, e “Apenas o chão está torto”.

Honest Ed Mirvish fazia sempre pia-
das dele mesmo, e tinha um enorme 
coração. A loja original era compos-

ta por dois edifícios separados, dividida por 
uma faixa que corria de norte a sul, entre 
a Markham Street a oeste, até à Bathrust 
Street a este. As duas localizações eram co-
nectadas por uma ponte, usada tanto pelos 
clientes como pelos funcionários. As vitri-
nes estavam sempre cheias de artigos, desde 
utensílios de cozinha a brinquedos, peque-
nos eletrodomésticos e roupa. O sinal e o seu 
visual artístico subsequente foram prepara-
dos no estabelecimento no departamento 
de arte. O departamento foi conduzido por 
Wayne Reuben, e foi ele mesmo quem pre-
parou toda a sinalização necessária, incon-
fundível e totalmente única. As cores eram 
vivas, chamavam a atenção, atrativas e alu-
sivas, comummente com caricaturas. Todos 
os sinais mostrados foram preparados e co-
loridos com tinta tempera. Wayne Reuben 
fez alguns sinais personalizados que formam 
parte da minha coleção e que irei partilhar 
na secção de fotografia abaixo.

O meu primeiro casaco de inverno foi 
comprado no Honest Ed’s, pela minha 
mãe, nos finais de 1972. A loja era um lugar 
para as comunidades de imigrantes de To-
ronto se encontrarem.

Famílias passeavam pelo Honest Ed’s e, 
na maioria dos casos, era um evento agra-

dável. Tenho tantas lembranças vívidas de 
voltar para casa com coisas do Honest Ed’s 
com minha mãe ao longo da Bloor Street em 
direção à nossa casa na Lansdowne Avenue. 
Eventualmente, mudámo-nos da casa da 
minha tia e a razão de irmos a pé para o Ho-
nest Ed’s era, em primeiro lugar, para ver a 
paisagem e depois pelo bilhete de comboio. 
A minha mãe carregava uma caixa na cabe-
ça e ainda algumas sacas em cada mão. Ela 
andava tão direito e era especialmente ex-
celente a balançar tudo enquanto esperáva-
mos que os sinais de trânsito mudassem em 
nosso favor. Enquanto ela fazia tudo isso, 
eu estava muito provavelmente perdido no 
meu próprio mundo com um brinquedo que 
ela me comprara. Plástico, barato, cheio de 
cor, e sem dúvida com uma etiqueta que di-
zia “Made in Hong Kong”, que já era bastan-
te comum na altura. 

O Ed era o mestre das promoções “Loss 
Leader” e adorava fazer as suas próprias 
festas de aniversário. O declínio do Ho-
nest Ed’s começou pouco depois da chega-
da do Walmart em 1994, juntamente com 
as compras pela internet e a realocação 
da classe de imigrantes para os subúrbios 
externos de Toronto. O único filho do Ed, 
David, não tinha a mesma paixão que o pai 
e o seu entusiasmo estava reservado para o 
negócio de retalhista, já que se focou dire-
tamente no negócio do teatro, onde even-
tualmente vingou. David Mirvish disse o 
seguinte: “Retalho não era onde o meu co-
ração estava. No final, teria de decidir onde 

colocar os nossos recursos e crescimento. 
Tive outras oportunidades no mercado que 
entendi como melhores”.

O mundialmente famoso sinal néon do 
Honest Ed’s foi desconectado e desmante-
lado da fachada da loja no dia 23 de maio de 
2017. A restauração está em curso e even-
tualmente será instalado novamente acima 
da entrada da Victoria Street, na entrada 
das instalações de teatro do Ed Mirvish.

Aqui estão vários itens da minha coleção, 
relacionados ao Honest Ed:

1. Relógio de pulso Quartz – Etiquetado “A 
peça do tempo fechada foi desenhada no 
meu aniversário de 90 anos. Espero que 
gostes de o ter recebido. Muito obrigado 
pela tua gentileza. 24 de julho de 2004, os 
melhores desejos” pelo próprio Honest Ed.

2. “Não fiques apenas aí parado! Compra 
algo!” – Sinal personalizado feito para 
mim pelo mestre dos sinais Wayne Reu-
ben, datado de 2016.

3. Sinal personalizado – feito por Wayne 
Reuben, “O Armando Terra é para os pás-
saros! Cheap(barato)! Cheap! Cheap!”.

4. Sinal de néon dos anos 1960s – Compra 
bónus do Ed, coador de café “Pyrex” 
com 6 copos. Tipografia original com 
grafia tricolor.

5. Sinal personalizado – feito por Wayne 
Reuben, “Passeio no carro da polícia de 
graça se roubar deste negócio!”.

The wonderment of all the lights! Hon-
est Ed’s was the greatest discount ware-
house storefront in the world, located on 
the southwest corner of Bathurst Street 
and Bloor Street West in Toronto, Ontario. 
Aptly named after its founder, Honest Ed 
Mirvish, the original store was opened in 
1948 and Ed himself was at the helm for 
60 years until the time of his death in 2007. 
His son David took over the business, run-
ning the operation, only to eventually sell 
the property on which Honest Ed’s was 
located for a reported 100 million dollars.

The landmark discount location was 
closed forever on the 31st of Decem-
ber, 2016. What a shame! I have child-

hood memories of Honest Ed’s and my first 
experience was while living with my aunt 
and uncle at 179 Markham Street in Toronto. 
They are the ones that sponsored my family 
and I into Canada. Honest Ed’s was so close, 
out the front door and straight up Markham 
Street, until one reached Bloor Street West. 
Lights, cluttered window displays, goods, 
toys, and such unique and eye-catching 
multicolored signage. “Ed is for the birds…
cheap, cheap, cheap.”, “Come and get 
lost”, and “Only the floors are crooked”.

Honest Ed Mirvish always poked fun at 
himself, and had a gigantic and enormous 

heart. The actual store was made up of two 
separate buildings, divided by a laneway 
which ran North to South, between Mark-
ham Street one the West, and Bathurst 
Street on the East. The two locations were 
connected by an overhead walkway, used 
by shoppers and staff. The displays were 
always overflowing with all sorts of goods 
from kitchen items, toys, small appliances, 
and clothing. The signage and subsequent 
artwork were prepared on the premises in 
the Art Department. The department was 
led by Wayne Reuben, who himself, pre-
pared all the required, unmistakable, and 
utterly unique signage. The colors were 
vivid, eyepopping, attractive and alluring, 
often with caricatures. All the signs and dis-
plays were prepared and colored with tem-
pera paints. Wayne Reuben has made a few 
custom signs that form part of my collec-
tion, and will be shared in the photo section.

My first winter coat was purchased, at 
Honest Ed’s, by my mother in late 1972. 
The store was a meeting place for Toron-
to’s immigrant communities. Families 
made outings to Honest Ed’s and in most 
cases, they were a joyous event. I have so 
many vivid memories of walking home 
with stuff from Honest Ed’s with my moth-
er along Bloor Street towards our house on 
Lansdowne Avenue eventually we moved 

from my aunt’s house and the reason we 
walked to Honest Ed’s was firstly to view 
the scenery and secondly subway fare. My 
mother carry a box on her head and further 
weighed herself down with a few plastic 
bags in each hand. She walked so straight 
and was especially excellent and efficient 
at balancing while waiting for traffic lights 
to turn in our favor. While she was doing all 
that I was lost in my own world with a toy 
she had just bought for me, made of plastic, 
cheap, colorful, and no doubt labelled as 
“Made in Hong Kong”, as it was common 
at that time.

Ed was a master of offering “Loss Lead-
er” promotions and he loved throwing 
his own birthday parties. Honest Ed’s de-
mise began shortly after Walmart arrived 
in 1994, coupled with internet shopping 
and the relocation of the immigrant class 
to the outer suburbs of Toronto. Ed’s only 
son, David, did not possess the same will 
and his enthusiasm was reserved for re-
tail business as he was directly focused on 
the theater business, where he eventually 
exceled. David Mirvish said the following: 
“Retail wasn’t where my heart was. In 
the end, I would have had to decide that’s 
where we should have put our resources 
and grow. I had other opportunities in 
fields I understood better”.

The world-famous Honest Ed’s Neon sign 
was disconnected and dismantled from the 
store face on the 23rd of May, 2017. Restor-
ation is ongoing and it will eventually be in-
stalled above the Victoria Street entrance of 
the Ed Mirvish Theatre Facility.

The following are several Honest Ed re-
lated items from my collection:

1. Quartz Wristwatch – Labelled “The 
enclosed timepiece was designed on the 
occasion of my 90th birthday. I hope 
you enjoy having it. Thank you for your 
kindness. July 24, 2004, Best Wishes” 
by Honest Ed himself.

2. “Don’t Just Stand There! Buy Some-
thing!” – Custom sign made for me 
by master sign maker Wayne Reuben, 
dated 2016.

3. Personalized Sign – Made by Wayne 
Reuben, “Armando Terra is for the 
birds! Cheap! Cheap! Cheap!”.

4. 1960’s early neon sign – Ed’s bonus buy, 
“Pyrex” 6 cup coffee percolator. Early 
font with Tri-colour graphics.

5. Personalized Sign – Made by Wayne 
Reuben, “Free ride in a police car if you 
steal from this business!”.



IR DE ENCONTRO A OU
IR AO ENCONTRO DE ?

com Luciana Graça

Caso:
• • Qual é a expressão que devo utilizar para 
indicar que o Manuel concordou comigo?
a) «O Manuel foi de encontro ao que eu disse.»; 
b) ou «O Manuel foi ao encontro do que eu disse.»?

• Expressão correta, neste contexto: «ir ao encontro de» (no caso apresentado, «foi ao encontro de»).
• «Ir de encontro a» = «ir contra algo ou alguém» 
(exemplo: «Ao acordar, tropecei e… fui de encontro à porta.», ou seja, «Fui contra a porta.»).
• «Ir ao encontro de» = «ir na direção de», «estar de acordo com» 
(logo, e ainda no exemplo dado, se o Manuel concordou comigo, «O Manuel foi ao encontro do que eu disse.»).
• De forma resumida:
- «ir de encontro a» = «ir contra algo ou alguém»;
- «ir ao encontro de» = «ir na direção de», «estar de acordo com».

Análise:

Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

crição de cada aroma. A ideia é disponibilizar a coleção para museus, além da internet.
Entre os cenários imaginados está o do século XVII: Londres provavelmente cheirava a 
remédio contra a peste, como alecrim e alcatrão queimado. Já no século XVIII, por exem-
plo, a medicina usava sais aromáticos para tratar convulsões e desmaios.

Museu de odores

Além dos cheiros, os cientistas querem entender como os odores evoluíram ao longo dos 
séculos. Isso pode ajudar no entendimento de como os objetos se degradaram ou como 
foram preservados durante os anos. O tabaco, por exemplo, era uma mercadoria exótica 
quando chegou da América no final do século XV. Apenas a alta sociedade consumia. 
Entretanto, com o passar dos anos, o produto passou a ser cada vez mais acessível a toda 
a população.
“É uma mercadoria introduzida na Europa no século XVI, que começa como um tipo de 
cheiro muito exótico, mas rapidamente se torna parte do cheiro normal de muitas cida-
des europeias”, explica William Tullett, da Universidade Anglia Ruskin, em Cambridge. 
Segundo ele, no século XVIII, o cheiro do tabaco já incomodava teatros e cinemas lotados.
O projeto é financiado pela União Europeia e está a custar cerca de 3,3 milhões de dólares 
americanos. A previsão é de que seja concluído em três anos. Além das descrições, existe 
a possibilidade de um trabalho conjunto com químicos e perfumistas a fim de recriar os 
cheiros descritos. Isso permitiria que visitantes de museus pudessem ter uma experiência 
sensorial inesquecível. 
Em York, por exemplo, o Centro Viking Jorvik tem recriações de odores do século X. 
“Uma das coisas que o Jorvik demonstra é que o cheiro pode ter um impacto real na ma-
neira como as pessoas se relacionam com os museus”, analisa Tullett.

Conseguem imaginar qual seria o cheiro das cidades europeias do século XVI? Os 
cientistas acreditam que era uma mistura de tabaco, especiarias e pesticida, mas 
isso está a ser investigado e aprofundado. A ideia é, em breve, podermos cheirar o 
passado.

Para a empreitada, cientistas de diversas áreas, com a ajuda da inteligência artificial, re-
uniram-se para recriar o cheiro de objetos da Europa desde o século XVI até ao início do 
século XX. O ousado programa foi apelidado de Odeuropa. 
A tecnologia será desenvolvida para identificar as descrições de odores e imagens de ar-
tefactos aromáticos, em cerca de 250 mil documentos escritos em sete idiomas diferen-
tes. Depois, será criada uma enciclopédia online sobre os cheiros da Europa, com a des-
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CHEIRA BEM, CHEIRA A… EUROPA

FYI
-Kika
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Georgina Rodríguez deixou os fãs encantados com a última pu-
blicação que fez nas redes sociais. A companheira de Cristiano 
Ronaldo divulgou uma fotografia em que surge com os elemen-
tos mais novos da família num ambiente que remete para os 
contos de fadas.
Num cenário em tons cor-de-rosa, onde até existe um carros-
sel e imenso balões, Georgina surge vestida de bailarina, com 
direito a saia de tule cor-de-rosa. A modelo posa com Mateo, 
que surge vestido de super-homem, Alana, que aparece com 
um vestido de princesa cor-de-rosa, Eva, com um vestido de 
princesa púrpura, e Cristiano Júnior, que usa uma camisa ama-
rela.
Uma imagem que espelha a animação que se vive em casa de 
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.  

Barack Obama deu uma entrevista em que falou sobre como 
tem sido viver os últimos meses em família. Em declarações 
à People, falou dos desafios da atualidade, nomeadamente 
as demonstrações contra as agressões policiais os cidadãos 
afro-americana.
Em declarações à revista People, o marido de Michelle 
Obama fala da necessidade que Malia, de 22 anos, e Sasha, 
de 19, sentem “em participar” nas demonstrações relativas 
ao movimento Black Lives Matter. 
“Elas encontraram uma forma própria de se envolverem 
nestas manifestações e movimentos ativistas, sem influên-
cia minha ou da Michelle, tudo iniciativa delas”. 
Segundo Barack, as jovens têm estado a fazer um trabalho 
mais de bastidores. “Não podia estar mais orgulhoso de-
las”, diz, impressionado pela vontade de as duas filhas de-
sejarem fazer a diferença na luta por direitos iguais.

The Weeknd ficou indignado por ter ficado de fora nas nomeações 
aos prémios Grammy do próximo ano. Horas depois de terem sido 
revelados os artistas que poderão vencer os galardões nas diferen-
tes categorias, o músico de 30 anos usou as redes sociais para reagir.
“Os Grammy continuam corruptos”, começou por escrever. “De-
vem transparência. A mim, aos meus fãs e à indústria”, exigiu. 
Dentro da indústria musical norte-americana, há quem acredite 
que o anúncio de que The Weeknd vai atuar no intervalo do pró-
ximo Super Bowl poderá ter afetado o processo de nomeações, fa-
zendo que o artista ficasse de fora da corrida os prémios da música. 
De lembrar que “After Hours” é o nome do último álbum de The 
Weeknd. Possui temas de sucesso como “Blinding Lights”, que 
atingiu o primeiro lugar do top da Billboard e ficou durante 40 
semanas no top 10. Ao longo da carreira, o artista já venceu três 
Grammys, sendo que o último foi conquistado em 2017 graças ao 
álbum “Starboy”.

SOBRIEDADE 
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CONTO DE FADAS FAMÍLIA 
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Miley Cyrus anunciou que está sóbria há duas semanas. Uma 
revelação que apanhou os fãs de surpresa, já que muitos acre-
ditavam que havia meses que a estrela norte-americana de 28 
anos estava bem.
“Bem, vou ser honesta. Durante a pandemia tive uma recaí-
da… e não quero continuar nessa situação. Não vou dizer que 
estive sempre sóbria. Não estive, já caí em mim e percebi que 
tenho de voltar à sobriedade“, diz a cantora, recordando que, 
ainda este ano, celebrou o facto de estar livre de consumo há 
seis meses. 
Consciente que outras pessoas podem ter passado por situa-
ções semelhantes durante o confinamento, Miley diz: “Não 
fiquem zangados com vocês próprios. Tentem perceber o que 
aconteceu”. Este será o gatilho da própria, e a forma usada 
para começar a recuperar. “Acredito que todos estamos a fazer 
o melhor que conseguimos. Eu não tenho um problema com a 
bebida. Tenho um problema com as decisões que tomo”. 
Pronta para dar a volta por cima, Miley Cyrus diz que apenas 
precisa decidir voltar a estar sóbria para o conseguir.
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Chrissy Teigen e John Legend estão a viver 
um período de luto. Depois de, em setem-
bro, terem perdido o terceiro filho, que 
morreu às 20 semanas de gestação, o ca-
sal decidiu fazer a diferença e dedicar-se a 
quem mais precisa. 
Em entrevista ao programa “Good Mor-
ning America”, o casal revelou que se aliou 
à Fundação Ronald MacDonald House Cha-
rities, que apoia famílias que têm crianças 
doentes ou a passar por outras dificuldades 
de saúde, fornecendo recursos que permi-
tam tratamentos. 
“Queremos o melhor para as crianças e que 
tenham sempre a família perto e presente. 
Para nós, isso é muito importante”, disse a 
modelo, mostrando-se realizada por poder 
fazer parte deste projeto.

Nicole Kidman é uma mulher alta e elegan-
te, mas esta primeira característica nem 
sempre a agradou. Com 1.80 m, a atriz de 
53 anos revelou que passou por alguns mo-
mentos difíceis para aceitar o próprio corpo, 
especialmente durante a adolescência.
“Tinha muitos medos e inseguranças por-
que era muito alta. Tinha 1.70 aos 13 anos”, 
recorda Kidman em entrevista à revista 
“Glamour UK”. 
Atualmente, Nicole Kidman já tem esta 
questão ultrapassada, não escondendo o 
gosto por saltos altos ou vestidos elegantes 
de cada vez que desfila numa passadeira 
vermelha.

Sofia Arruda decidiu mudar de visual! A 
atriz e influenciadora digital foi cortar os 
cabelos e optou por uma franja, bastante di-
ferente ao que o público está habituado. So-
fia mostrou o resultado da “transformação” 
nas redes sociais.
“Aquela selfie de 2 segundos sem máscara 
que me pôs o coração a bater mais rápido 
porque passou um carro da polícia no exa-
to momento! Na realidade fui cortar a franja 
e dar um toque na cor, mas achei que ficou 
bonito“, revelou a atriz.

SOLIDÁRIOS 

COMPLEXOS 

VISUAL NOVO 
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 G E N G I V A Q U E I X O M H
 A K U V W V S H S D A B L A X
 C O S T E L A S Y M A O S U S
 C L U C N C O O Y O C N H A U
 X T T N O V O A C S L U E O F
 H U A T R G A I P A O T Q H H 
 C A R E B A L E C E C H S L E
 O L N A O Z L E H W N D L E A
 M D T A D E R F C C F D T O O
 X A L E M E T E R U A A I J D
 I D D A B A S H H O R S R C A
 E O A R N C D U O Z I M T A E
 S X O O I O R I N S N E H T K
 O B P B Z B E F L W G Q R N M
 A S O G A F O S E T E K T U U

JOELHOS
COSTELAS
BOCA
QUEIXO
FARINGE
NERVOS
DEDOS
APÊNDICE
GENGIVAS
ESÓFAGO
OLHOS
CÉREBRO
MÃOS
RINS
PELE

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros de 1 a 9 em cada 
um dos quadrados 
vazios numa grade 
de 9×9, constituída 
por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O 
quebra-cabeça con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

 1. Periférico que imprime em papel os 
textos e imagens gerados por compu-
tador

 2. Qualidade ou caráter de honesto, de-
cente, moralmente irrepreensível

 3. Obra escrita ou copiada à mão
 4. Peça de couro, tecido, plástico etc. que 

reveste internamente a sola do sapato
 5. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
 6. Recipiente de gargalo e boca estreitos, 

destinado a conter líquido
 7. Conjunto de pelos que cobrem a cabeça 

dos humanos
 8. Suspensão temporária de ação ou mo-

vimento

 9. Aquele que não crê em Deus ou nos 
deuses

 10. Parte exterior da cavidade bucal; o 
contorno dos lábios

 11. Peça promocional que se oferece vi-
sando a objetivos de marketing

 12. Veículo que se locomove sobre rodas, 
para transporte de passageiros ou de 
cargas.

 13. Ausência de vestimenta
 14. Instrumento constituído por lâmina 

cortante presa a um cabo
 15. Recipiente geralmente cilíndrico, usa-

do para beber;

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Sudoku

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

1 kg de entrecosto
1 colher de sopa de colorau
500 g de castanhas descascadas
6 cebolinhas
2 dentes de alho

2 cenouras
1 folha de louro
50 ml de azeite
200 ml de vinho branco
Sal e pimenta preta q.b.

Temperar o entrecosto com o sal, com a pimenta preta e com o pimentão doce (colorau).
Numa assadeira para ir ao forno, colocar as cebolinhas, os dentes de alho picados, as cenouras 
cortadas às rodelas e a folha de louro.
Dispor o entrecosto por cima dos legumes. Regar com o vinho branco e de seguida com o 
azeite. 
Levar ao forno pré-aquecido a 200ºC durante uma hora. 
Juntar as castanhas, tapar e levar novamente ao forno por mais 30 minutos.
Acompanhar com puré de batata doce ou salada de alface.
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Entrecosto com castanhas
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência de Mercúrio e Mar-
te poderá fazer com que se sinta 

um pouco mais distraído/a. Apesar disso, 
energia não lhe irá faltar e conseguirá ul-
trapassar os obstáculos que surgirão no seu 
caminho. Saberá como levar o seu relacio-
namento de forma tranquila. Se existirem 
conflitos, faça um esforço e tente acalmar-
-se para os resolver com serenidade.

LEÃO 22/07 A 22/08 

O seu dinamismo e energia estarão 
em todo o seu esplendor esta se-

mana. Tente que as diversas situações pelas 
quais vai passando não lhe tirem a paciência 
e mantenha o pulso firme.

Apesar de poder receber algumas notícias 
que vão desestabilizar os seus sentimen-
tos não permita que elas danifiquem a sua 
relação.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

A influência de Saturno poderá aju-
dá-lo/a a dar um passo decisivo na 

sua carreira. Conseguirá resolver os proble-
mas de forma calma e serena por isso não 
perca a esperança. Passe algum do seu tem-
po consigo mesmo/a! Relaxe, medite e tente 
abstrair-se de tudo o que se passa à sua volta 
pois, só assim, conseguirá ver quem são os 
seus verdadeiros amigos. 

TOURO 21/04 A 20/05

Apesar de se sentir com menos 
vontade para resolver alguns pro-

blemas, conseguirá que as suas ações sejam 
tranquilas e rápidas, quer seja a nível pessoal 
como profissional.

A influência de Vénus e Úrano fará com que 
possa ter uma surpresa muito agradável! 
Aproveite o momento para aquecer um pou-
co mais a sua relação.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Este será o momento ideal para 
começar aqueles projetos que tem 

guardados na gaveta. Deverá manter a con-
fiança em si pois, no final, será bem sucedi-
do/a. A influência de Vénus e Neptuno fará 
com que tenha alguns momentos de plena 
serenidade para relaxar. Aproveite para se 
aproximar de algum elemento da sua família 
de quem tem saudades.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A semana poderá ser repleta de ins-
piração. Não hesite em confiar na 
sua intuição quando não souber o 

que fazer.
A influência de Vénus e Úrano poderá fazer 
com que se sinta um pouco abalado/a. Ten-
te manter uma postura natural e mostre aos 
outros aquilo que realmente quer.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência de Mercúrio irá favore-
cer os seus negócios... Por isso, será 

uma boa semana para tomar decisões impor-
tantes.

Os seus amigos estarão ao seu lado quando 
mais precisar e, no que toca ao amor, poderá 
ver esclarecida uma dúvida que o/a impedia 
de avançar.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência de Marte fará com que 
consiga ter esperança na resolução 

de algumas situações que há muito o/a an-
dam a preocupar.

Esta semana poderá ser extremamente so-
licitado/a e não terá tempo para se aborre-
cer. No entanto, deverá saber dizer que não 
quando se sentir cansado/a.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Úrano fará com que 
possa não ser capaz de fugir a algu-

mas tentações e poderá ser confrontado/a 
com uma nova aventura que não será capaz 
de recusar. Tenha, no entanto, atenção às 
suas finanças! Sentir-se-á um pouco instá-
vel esta semana e irá preferir manter-se no 
seu “canto” do que confiar aquilo que sente 
a uma outra pessoa.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Esta semana poderá estar dotado/a 
de um talento e perspicácia incom-

paráveis. Ouça a sua intuição pois só assim 
conseguirá perceber qual a melhor forma de 
agir face às adversidades que poderão apa-
recer no seu caminho. A influência de Vénus 
permitir-lhe-á criar laços profundos com 
quem quiser e, se estiver solteiro/a, olhe à 
sua volta e não tenha medo de dar um passo 
em frente!

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Mercúrio e Júpiter 
fará com que os seus negócios sejam 

privilegiados e verá que conseguirá resolver 
qualquer problema sem dificuldade. Apro-
veite! Apesar de poder parecer que todos 
falam demais, não permita que isso deses-
tabilize o seu bem-estar. Aproveite o fim de 
semana para se reunir com as pessoas com 
quem de facto aprecia estar.

PEIXES 20/02 A 20/03

A sua criatividade estará ao ru-
bro e isso poderá causar alguma 

inveja entre os seus colegas. Não espalhe 
muito aquilo que quer fazer até que o pro-
jeto esteja de facto concluído.... Como diz 
o ditado “quem não sabe, não estraga!” A 
influência de Vénus fará com que algumas 
pessoas mudem a opinião que têm sobre 
si. Poderá sentir-se rodeado/a de amor 
verdadeiro e puro.
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Shop online at
donvalleyhealthfood.ca

We offer an extensive variety of 

quality supplements, loose herbs & teas, 

as well as personalized consultations

that include Iridology.

Compre online em
donvalleyhealthfood.ca

Oferecemos uma extensa variedade
de suplementos de qualidade, ervas & chás, 
assim como consultas personalizadas
que incluem Iridologia. 



ARTISTS OF PORTUGUESE ANCESTRY
TIME IS RUNNING OUT

SUBMIT YOUR SONGS OR MUSIC VIDEOS
BY NOVEMBER 30

ipmaawards.com
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

Classificados

Profissionais de Televisão 

Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos: 416-821-2698

Tavora Foods
1625 St Clair Ave, Toronto

Procuramos empregados para full-time. 
Precisamos de pessoas para trabalhar no 
talho, na caixa, condutores, ajuda no servi-
ço regular do supermercado e de expedição 
de produtos
We are looking to fill various full-time pos-
itions. We require butchers, cashiers, driv-
ers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 / stclair@tavora.ca

Araújo Custom Stone

A ACS está à procura de mestre de obras e 
operários com experiência nos vários ra-
mos da construção civil. Para mais infor-
mação, enviar currículo ou telefonar para 
os meios de contacto abaixo identificados. 
Contacto: 647-281-2009  

Leão D’Ouro
920A Dundas Street West in Mississauga

Restaurante português procura emprega-
dos de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is look-
ing for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326

New Jack’s Bakery
352 oakwood avenue, toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na 
caixa e ajuda de serviços.

We are looking to fill various full time 
positions for both cashier and customer 
service. 
Contact: Jason Carvalho 416-651-1780 

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

Construção
Precisa-se Brickayer / Labourer (ajudante).  
Contact: 416 898 3719 / 416 455 9515

Cuidadora

Procura-se uma senhora para cuidar de 
uma senhora idosa aos domingos. Preparar 
comida e assistir no cuidado pessoal. É ne-
cessário falar português.
Contacto: 416.939.8199

Aluga-se quarto com renda reduzida a pes-
soa que tenha tempo para fazer companhia 
a um senhor idoso.
Contacte Carlos: 416-704-2843

6527 de novembro a 3 de dezembro de 2020mileniostadium.com



*Restrictions apply. See dealer or visit CostcoAuto.ca/GM for details. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license. Terrain Finance Offer: Offer available to qualified retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from November 
1, 2020 to November 30, 2020. 0% purchase financing (0% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 72 months on eligible 2020 Terrain Denali models; includes $1,500 Finance Cash (Tax Exclusive). Participating lenders 
are subject to change. Rates from other lenders may vary. Down payment, trade and/or security deposit may be required. Monthly payment and cost of borrowing will vary depending on amount borrowed and down payment/trade. Example: $43,147 financed at 0% nominal rate 
(0% APR) equals $600 monthly for 72 months. Cost of borrowing is $0, for a total obligation of $43,147. Freight ($1,900) and air conditioning charge ($100, if applicable) included. License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes and, except in Quebec, dealer fees not 
included (all of which may vary by dealer and region). Dealers are free to set individual prices. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company (GM Canada) may modify, extend or terminate offers for any reason, in whole or 
in part, at any time, without notice. Conditions and limitations apply. See dealer for details. These offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Conditions and limitations apply. Void where prohibited. Chargeable paint costs 
may vary depending on the vehicle/colour. See Dealer for full program details. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. TD Auto Finance is a registered trademark of The Toronto-Dominion Bank.

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



Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

311 Nairn Ave 
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS 
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate all year access, road with an oasis 
of green space. Many possibilities of use, 
build cottage, retirement or dream home!. 
Road yearly fee of $300 for maintenance 
and snow removal. Copy of a survey 
available upon request.

Great location perfect starter home lot 
frontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat 
in kitchen with walk out to yard. Lower lev-
el has over-sized rec area with pot lights, 
open concept.

Asking $788,000. 20 Snowood Court. 
Nested on a quiet street. Great oppor-
tunity to live in and rent lower apartment! 
House features 3 bedrooms on main 
level with laminate thru-out spacious 
living / dining with pot lights, updated 
kitchen with s/s appliances and granite 
counters. Both levels have ensuite laun-
dry. Lower level has separate entrance 
with over-sized family room, high ceilings 
and 2 bedroom with laminate throughout. 

Extras: All existing electrical light fixtures, 
window coverings, 2 fridges, 2 stoves, 
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in 
backyard, home inspection, report avail-
able upon request, furnace, air condition-
er and water tank owned. 

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Eglinton & Dufferin Grimsby

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

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

Preço:  $729,900 
A pensar sair da cidade? Esta bela 
casa possui 3 quartos, 3 casas de ba-
nho, uma cave acabada com um escri-
tório e um espaço recreativo. Num lote 
com áreas generosas e fácil acesso à 
autoestrada.

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

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

Scarlett & Eglinton

 Preço: $689,000 
Oportunidade incrível de possuir este 
belo e grande lote em Mountainside, 
Burlington! Esta casa de 3 quartos 
precisa de um pouco de arranjo. Fácil 
acesso a Burlington Go & autoestrada. 
Grande comunidade familiar.

Burlington

Preço: $849,500
Bungalow bem conservado, num lote 
de 54,08 x 120 pés. Com 3 quartos, 
sala de estar e jantar em género open 
concept. Cozinha c/ caminho até ao 
quintal, cave parcialmente acabada c/ 
entrada separada. Grande lote para 
construir agora ou mudar e construir a 
sua casa de sonho mais tarde. Perto de 
todas as comodidade!

Keele St & Wilson Ave

Dufferin Grove 
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fireplace in living room, 
finish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fixtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½  
casas de banho. Cave acabada. Muito 
bom estado. Pedem $899 000.

Casa em Woodbridge

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

Pedem $2100

Apartamento para aluguer

7 Apartamentos – todos alugados. Per-
to do subway. Bom rendimento. Gas e 
electricidade separados.

Propriedade de investimento

4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de 
banho. Moderna. Bom lote

Casa em Mississauga

SOLD 

$62,000 above asking

SOLD IN 1 DAY 

$57,000 above asking




