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Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 15

Esta semana o Milénio Stadium examina 
o estado da democracia e a forma como 
os princípios democráticos têm vindo a 
ser afetados pela pandemia mundial e 
pela liderança política. 

Os pensadores da liberdade e empre-
gadores da mudança continuam a 
trabalhar para uma transição que 

traga o mundo para uma emancipação de 
pensamento harmonioso e libertação da-
queles que se impõe no nosso caminho. 
Com a nossa vivência com a Covid-19, a 
justiça e o governo político nunca andaram 
de mãos dadas. Os nossos direitos e liber-
dades estão constantemente a serem de-
safiados por aqueles que gritam princípios 
liberais, contudo, estes demonstram-se 
incapazes de implementar as mudanças so-
ciais necessárias para que os efeitos sejam 
significativos para aqueles que dizem re-
presentar. E, por isso, coloca-se a questão: 
“Será que os princípios democráticos fo-
ram usurpados e diminuídos em nome da 
pandemia?”

Individualmente, comportamo-nos de 
acordo com um conjunto de princípios 
onde a moralidade dita a forma como lide-

ramos a nossa vida. Somos todos diferentes 
uns dos outros e a idade e a passagem do 
tempo, muitas vezes, moldam o nosso pro-
cesso de pensamento e a forma como ve-
mos o mundo. Num mundo de inteligência 
artificial, onde a cada segundo existe um 
bombardeamento de informação, poderão 
as máquinas ganhar consciência o suficien-
te para que o processo de pensamento indi-
vidual seja desnecessário? Parece que isto 
está a acontecer no mundo político onde 
a manipulação dissimulada de mensagens 
está a reajustar a nossa visão e aceitação de 
um estilo de vida mais restrito. À medida 
que aumentam os desafios financeiros e a 
pobreza, será difícil recuperar o sistema de 
igualdade social, e os países e os seus parti-
dos políticos adotam um estilo de governo 
social que a maioria dos cidadãos não com-
preende. 

Direita, esquerda, centro, liberal, con-
servador, socialistas são apenas alguns dos 
termos políticos adotados para justificar o 
porquê de os países serem administrados 
da forma que são. Como é que o cidadão 
comum pode compreender o sistema po-
lítico se, quando existe uma alteração no 
Governo, a sua situação pessoal raramente 
se altera? Tendo isto em conta, sob que tipo 
de autoridade política é que prefere viver? 

A democracia é uma forma de governo 
em que as pessoas têm a autoridade de es-
colher a legislação que os rege, com valo-
res fundamentais que incluem a liberdade 

de associação e de expressão, inclusão e 
igualdade, a liberdade de filiação, consen-
so, o voto e o direito à vida e direitos das 
minorias. 

O fascismo é uma das formas da extre-
ma-direita, ultranacionalista e autoritário, 
caracterizado por um poder ditatorial, a 
anulação forçada da oposição e o regimento 
forte da sociedade e da economia. 

O comunismo é uma teoria política que 
deriva de Karl Marx que defende a luta de 
classes e a liderança na direção de uma 
sociedade onde todas as propriedades são 
públicas, e onde cada pessoa trabalha e é 
paga de acordo com as suas habilidades e 
necessidades. 

Estas são apenas três das diversas varia-
ções políticas e dogmas que são utilizados 
para controlar as vidas dos cidadãos mun-
diais. Hoje, pode inserir o fascismo ou co-
munismo onde a democracia é descrita e, 
na maior parte do mundo, os termos servi-
riam e são intercambiáveis. 

O liberalismo e a justiça social estão em 
falta. A democracia dever-nos-ia garantir 
isto, mas perdemo-nos a meio do caminho. 
A estrada estreitou-se, mas o espírito de 
encontrar o que perdemos jamais morrerá. 

Fé e verdade guiar-nos-ão para a luz ao 
fundo do túnel. 

Os pensadores da 
liberdade

Cartoon by Stella Jurgen
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Democracia

Não aNão a
deixemosdeixemos
cair

Winston Churchill disse que a democracia é o pior dos 
regimes políticos, mas não há outro melhor – a citação 
pode não ser exata, mas o sentido era este. Hoje todos 
sabemos, por experiência própria, que este grande esta-
dista do século passado estava carregado de razão. Há 
lá melhor do que termos eleições livres (mesmo que em 
países como Portugal bem mais de metade dos eleitores 
não valorizem esse direito cívico de escolha, abstendo-
-se de votar) e assim podermos eleger ou derrubar go-
vernos com o nosso voto? Não é bom sermos livres e 
podermos expressar a nossa opinião (mesmo que tenha-
mos que ouvir os maiores disparates)? Pronto. Não vou 
maçar-vos com a lista de vantagens de viver num país 
com um regime político democrata – haveria muito mais 
para elencar, mas fico por aqui. 

No contexto do jornal desta semana, o que pretendo é 
refletir convosco sobre o que poderá estar a apodrecer 
esta árvore que nos devia proteger, com a sua som-

bra, do ambiente tórrido de terror de uma ditadura, que não 
nos deixa respirar. O poder transforma, também todos sabe-
mos bem disso, e todos os que prometem mundos e fundos 
quando pretendem ser eleitos parecem ter ataques severos 
de amnésia quando atingem o seu objetivo. É que, regra ge-
ral, ao poder colam-se interesses da mais variada ordem, que 
acabam por revelar uma força de tal modo gigantesca, que 
se sobrepõe a todos os princípios de verticalidade e carácter. 

Para onde está a caminhar o mundo que tem cada vez mais 
governos com toques autocráticos? E não estou a falar do pe-
rigoso aumento de movimentos de ultradireita ou, nos antí-
podas, ultraesquerda. Estou a referir-me a um quero, posso e 
mando, de governos democraticamente eleitos, que levado ao 
extremo gera uma liderança que se faz sem respeito pelo diá-
logo e pela angústia dos outros – os que estão a ser mandados. 

Nunca como agora foi tão necessário e desejável o equi-
líbrio na decisão. E a pandemia torna tudo isto ainda mais 
evidente e preocupante – a necessidade de imposição de 
medidas restritivas com o, na minha opinião, justificado ar-
gumento de conter a transmissão da doença que contaminou 
o mundo, está a preocupar muitos que já veem em muitos 
governos um aproveitamento político da situação. 

Neste Milénio Stadium queremos sem medo e porque vive-
mos em democracia, falar do perigo que representa o minar 
da sua essência. É que tal como uma árvore, aquele que é o 
melhor entre os piores regimes pode ficar de tal modo fra-
gilizado que basta um sopro de vento, gerado por exemplo 
pelo medo de uma doença, para o derrubar. Se tal acontecer, 
acreditem… morreremos todos um pouco e não será culpa de 
nenhum coronavírus.

Madalena Balça
Opinião
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Pandemia de COVID-19 

enfraqueceu a 
democracia em 
todo o mundo

Governos de todo o mundo estão a usar 
a pandemia da COVID-19 como uma 
desculpa para restringir as liberdades, 
punir as operações de notícias inde-
pendentes e atacar as minorias. Esta é 
a conclusão do último relatório que a 
Freedom House publicou, uma organi-
zação sem fins lucrativos com sede nos 
EUA que é conhecida por avaliar todos 
os anos a democracia global. 

O relatório foi publicado em outubro 
e alerta que de um universo de 192 
países que foram analisados por 

aquela instituição, em cerca de 91 a comu-
nicação social foi controlada por causa da 
pandemia e em 72 os governos restringiram 
a liberdade de expressão ou as críticas à ati-
vidade política. A Freedom House analisou 
países que são “livres”, como é o caso da 
Índia, países “parcialmente livres”, como 
as Filipinas e países “não livres”, incluindo 
a China, Rússia e Venezuela. A conclusão é 
esta: a democracia enfraqueceu em 80 paí-
ses e acelerou o declínio da liberdade em 
cerca de 14 anos. “O que começou como 
uma crise mundial de saúde tornou-se par-
te da crise global da democracia porque go-
vernos em todas as partes do mundo abu-
saram dos seus poderes em nome da saúde 
pública e aproveitaram a oportunidade 
para minar a democracia e os direitos hu-
manos”, pode ler-se.

Na China cresceu o nacionalismo e a pro-
paganda para abafar os apelos à transpa-
rência e à responsabilização. A vigilância 
tecnológica é agora mais sofisticada e os 
chineses que vivem dentro ou fora do país 
e que partilham informação que contraria a 
versão do governo são punidos e em alguns 
casos perseguidos. 

O Sri Lanka, onde o governo ordenou a 
prisão de qualquer pessoa que contradiga 
o governo em relação à COVID-19, permi-
tiu que a legislatura expirasse sem novas 
eleições e a minoria muçulmana foi usada 
como bode expiatório. Outros países tam-
bém fizeram da saúde pública um pretexto 
contra grupos vulneráveis: migrantes da 
Sérvia, ciganos da Bulgária, trabalhadores 
estrangeiros do Kuwait.

Nos EUA, o relatório criticou a admi-
nistração Trump por criar “uma névoa de 
desinformação em torno da pandemia”, ao 
tentar politizar a saúde pública e difundir 
“informações falsas e enganosas que colo-
cam vidas em risco”. A Freedom House en-
trevistou mais de 100 jornalistas e ativistas 
e mais de 60% dos entrevistados acredita 
que o impacto da pandemia nos direitos 

políticos e nas liberdades civis vai durar 
pelo menos três anos. 

Em março a Organização Mundial de 
Saúde declarou a pandemia de COVID-19 e 
desde aí que países de todo o mundo colo-
caram em vigor restrições que segundo as 
autoridades de saúde seriam cruciais para 
travar a transmissão do vírus. Há oito me-
ses a comunidade científica mundial jun-
tou esforços e percebeu-se que algumas 
medidas como a distância social, o uso da 
máscara e a limitação dos contactos eram 
capazes de reduzir o contágio. Desde aí 
que vários movimentos surgiram e grupos 
anti máscara e anti confinamento estão um 
pouco por toda a parte e alegam que estas 
medidas públicas de saúde são um atentado 
à liberdade de expressão dos indivíduos. 

Em entrevista ao Milénio Stadium, David 
Pettinicchio, professor assistente do De-
partamento de sociologia da Universidade 
de Toronto, defende que a pandemia testou 
as democracias, inclusive a canadiana, mas 
provou a resiliência das instituições demo-

cratas. O sociólogo acredita que apesar de 
toda a desinformação que existe em torno da 
pandemia, os canadianos confiam no seu go-
verno e consideram que as medidas restriti-
vas não violam a sua liberdade de expressão. 

Milénio Stadium: A pandemia de CO-
VID-19 enfraqueceu a democracia em todo 
o mundo, inclusive a do Canadá?
David Pettinicchio: Acho que recentemen-
te aprendemos como a democracia pode 
ser frágil (mesmo em lugares com demo-
cracias estabelecidas) enquanto observá-
vamos as respostas de líderes populistas de 
direita que tentaram lançar dúvidas sobre 
o importante papel do governo, da expe-
riência e da ciência para combater a trans-
missão da COVID-19. Acho que vimos os 
efeitos devastadores dessas respostas, que 
demonstraram uma total falta de respon-
sabilidade para com os cidadãos ao difun-
direm notícias e narrativas falsas. No final, 
isso significou a perda desnecessária de 
inúmeras vidas. No entanto, também tes-

temunhamos a resiliência das instituições 
democráticas compostas por indivíduos 
que trabalham todos os dias para garantir 
a longevidade dos tipos de direitos e liber-
dades democráticos de que desfrutamos. 
Estas instituições são fundamentais para 
prevenir os impactos negativos do trum-
pismo (e eu uso esse termo ampla e gene-
ricamente), o que, não surpreendente-
mente, é o motivo pelo qual pessoas como 
Trump procuram logo juntar as cartas a 
seu favor nas agências governamentais e/
ou minar essas mesmas instituições. Tam-
bém não devemos esquecer o importan-
te papel dos ativistas e cidadãos comuns 
que continuaram a se mobilizar e a vigiar 
questões que continuam a importar mesmo 
durante a pandemia, incluindo igualdade 
racial, crise climática, direitos das pessoas 
com deficiência, entre outras. A socióloga 
Dana Fisher, da Universidade de Maryland, 
aponta para o papel importante do ativismo 
para continuar a desafiar uma variedade de 
desigualdades, mas é claro, como ela nos 
lembra, também precisamos de quem está 
no poder e com recursos para entender as 
questões e ouvir. Então, acho que testemu-
nhamos desafios e triunfos da democracia.

MS: A liberdade que perdemos durante a 
pandemia vai abrir espaço para a retórica 
nacionalista e para a propaganda? 
DP: É difícil responder a esta pergunta sem 
notar que, com sorte, sairemos de uma 
pandemia para um “novo normal” - acho 
que muitas coisas não vão ficar como antes 
(incluindo trabalho, escola e vida quoti-
diana em geral). Mas, como observei an-
tes, o que importa aqui é que os indivíduos 
permaneçam atentos, que mantenhamos 
os líderes responsáveis, que exijamos que 
sigam os conselhos de especialistas (em 
vez de desacreditar especialistas em saúde 
pública e científicos), que garantamos que 
as nossas instituições democráticas perma-
necem fortes, e que digam não aos esforços 
para enfraquecê-los. Um amigo e professor 
assistente de Sociologia da McGill, Barry 
Eidlin, observou recentemente num artigo 
que Trump não é o único e que a sua derrota 
também não significa o fim do Trumpismo. 
É por isso que precisamos garantir essas 
salvaguardas.

MS: Com o desemprego, os sem-abrigo e 
a pobreza, as pessoas vão prestar menos 
atenção à política ou vão pedir mais trans-
parência e mais escrutínio?
DP: Acho que o que continua a ser impor-David Pettinicchio professor assistente do Departamento de sociologia da Universidade de Toronto. Foto: DR
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tante aqui é que as pessoas, especialmente 
as que já são mais vulneráveis e margina-
lizadas, se sintam ouvidas pelo público e 
pelos políticos eleitos. Eu e a minha cole-
ga, Michelle Maroto, da Universidade de 
Alberta, conduzimos um estudo nacional 
onde entrevistámos mais de 100 pessoas 
com deficiências e condições crónicas de 
saúde no Canadá. Se há uma coisa que a 
pandemia revelou é que as diretrizes e re-
comendações de saúde, políticas e medi-
das de distância social afetam as pessoas 
de maneiras muito diferentes. Para muitos 
canadianos com deficiências e problemas 
crónicos de saúde as medidas restritivas 
tornaram o seu caminho para a recupe-
ração muito menos certo. Existem muitas 
questões levantadas sobre se os governos 
têm feito o suficiente para garantir que as 
pessoas marginalizadas não estão a ser dei-
xadas para trás pela pandemia. Também 
descobrimos que a pandemia está a afetar 
a saúde mental desses indivíduos. Mais de 
um terço dos nossos entrevistados relata-
ram sentir-se ansiosos, solitários e stressa-
dos devido a mudanças na sua rotina diária. 
Se essas questões não forem tratadas com 
seriedade pelos políticos canadianos e se os 
legisladores não trouxerem os grupos mais 
afetados para o processo de formulação de 
leis, então é mais provável assistirmos a 
uma erosão contínua da confiança pública 
no governo entre os mais marginalizados, 
especialmente quando já é tão fácil atacar 
as pessoas cujas vozes são suprimidas. De-
vemos fazer com que eles sejam ouvidos 
agora e durante a recuperação.

MS: Algumas pessoas organizam manifes-
tações e alegam que as restrições atentam 
contra a sua liberdade individual.
DP: Na questão das manifestações anti 
máscara e anti confinamentos duas coisas 
relacionadas estão a acontecer aqui. Uma é 
a falta de bom senso e compreensão entre 
um pequeno segmento da população que 
compra notícias e informações falsas - até 
mesmo conspirações - sobre a pandemia 
vendida por pessoas como Trump e ou-
tros (e sim, os canadianos são igualmente 
influenciados por isso, embora eles podem 
não estar a receber esse tipo de narrativa 
dos nossos próprios funcionários per se). 
Mais uma vez, este é um sintoma do clima 
político atual e da erosão da confiança pú-
blica nas instituições que já dura há déca-
das, juntamente com medos relacionados à 
pandemia, sentimentos de isolamento, an-
siedade e incerteza. A parte triste e perigo-
sa é que eles colocam em risco a vida de ou-

tras pessoas, incluindo aquelas com maior 
risco de contrair COVID-19. O papel dos 
funcionários de saúde pública e do gover-
no é garantir a saúde e segurança de todos, 

incluindo indivíduos que tendem a ter me-
nos voz como pessoas de cor e pessoas com 
deficiências. Acho que, em geral, a grande 
maioria dos canadianos entende que limi-

tar o seu comportamento não desafia o cer-
ne da nossa liberdade de expressão.

MS: Como é que se mantém uma democra-
cia saudável durante uma pandemia?
DP: Acho que toquei em alguns dos aspe-
tos mais importantes. Ouça os especialistas 
científicos e de saúde em vez de ignorá-los ou 
menosprezá-los; não deixe pessoas que já es-
tão vulneráveis para trás; fortaleça, em vez de 
destruir as instituições democráticas e certifi-
que-se de que todos os cidadãos são ouvidos.

MS: Como sociólogo, como é que avalia o 
episódio do proprietário do Adamson BBQ 
Restaurant que desafiou a lei e optou por 
abrir o espaço em pleno confinamento?
DP: Eu só sei do caso através das notícias 
locais. Muitas empresas estão a sofrer e os 
canadianos estão cientes disso. Muitos es-
tão a tentar apoiar as pequenas empresas 
comprando localmente, etc.  Muitas em-
presas estão a tentar trabalhar com o go-
verno para encontrar algumas soluções. Na 
minha opinião o que o Adamson BBQ ilus-
tra é algo diferente. Como os anti máscara 
que parecem desprezar a vida dos outros, o 
Adamson BBQ simplesmente desobedeceu 
às regras e à segurança pública, para deixar 
claro. Digo isso porque esse comportamen-
to parece propositado como forma de desa-
fiar o governo. Certamente que se serve de 
tipos de atitudes antigovernamentais e anti 
especialistas que surgiram nos últimos anos 
e têm se manifestado durante a pandemia. 
É também uma demonstração de direitos 
e privilégios e, infelizmente, coloca a vida 
das pessoas em risco.

MS: A vacina vai ter de ser obrigatória? 
Como é que acha que os canadianos iriam 
reagir a isso?
DP: A vacinação, quando disponível, vai 
ser fundamental para a interrupção da CO-
VID-19. Acho que a única maneira possível, 
confiante e segura de voltar a alguma nor-
malidade - visitar amigos, ir ao centro co-
mercial, comer fora, etc. - será por meio da 
vacinação generalizada. A maioria das pes-
soas que entrevistámos no nosso estudo, 
e o estudo foi muito anterior a um debate 
sério sobre a vacina, disseram que seriam 
vacinados se a vacina estivesse disponível, 
o que é um bom sinal. Mas eu não ficaria 
totalmente surpreso se surgirem desafios 
contra a vacinação, dado o movimento anti 
vacina pré-existente, por exemplo.

Joana Leal/MS
Governo do Canadá. Foto: DR
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Canadians for Democracy & Prosperity 
is a very small not for profit organiza-
tion that brings together a very diverse 
group of people. They are concerned 
with maintaining a political regime that 
can guarantee the Canadian population 
the maintenance and development of a 
balanced and just society. The organi-
zation’s network spans several sectors 
that are essential to assure prosperity 
and democracy, providing a set of su-
pport services to society. 

In this edition of Milénio Stadium, we 
had the opportunity to speak with Prem 
Singh, founder of Canadians for Demo-

cracy & Prosperity, to whom we asked an 
opinion on the present state of democracy, 
both in Canada and in the rest of the world.

Milénio Stadium: We live in a time when 
the governments of democratic countries 
are imposing restrictions that interfere 
with individual freedoms. In your view, to 
what extent can this situation undermine 
the values of democracy?
Prem Singh: As Jay Cameron from the 
Justice Centre of Constitutional Freedoms 
said “In Canada, the Charter of Rights and 
Freedoms says that laws which infringe 
constitutional rights can only be justified 
in accordance with the law (meaning laws 
which are duly enacted by democratically-
-elected members of Parliament or the le-
gislatures) and within the parameters of a 
free and democratic society.
We are a long way from a free and demo-
cratic society right now. There is nothing 
“democratic” about public health officials’ 
orders. Canadians are living in a state of 
medical authoritarianism where the rule of 
law is in tatters, and constitutionalism and 
democracy with it.” Once freedoms are ta-
ken away it is extremely difficult and rare 
to ever get them back.
MS: When we think about a solution to the 
pandemic, one word comes up: vaccine. 
Given that we are talking about disease on 
a global scale, taking this vaccine, at least 
in the beginning, will oblige governments 
to establish criteria of priority over which 
citizens will receive it. How can we move 

forward with vaccination while still de-
fending the democratic concept of equal 
rights?
PS: Much has been learned worldwide 
over the past 10 months about Covid.  Gi-
ven the CDC own published numbers with 
respect to survival rates it should be those 
that are in higher risk and more vulnerable 
that we need to address first.
MS: The actions of anti-maskers, COVID 
deniers have led some countries to con-

sider the implementation of a mandatory 
vaccine for COVID-19. Although nothing is 
yet defined, what do you think about this 
subject?
PS: Vaccines should not be mandatory, 
people should be able to make their own 
decisions with input from their personal 
doctors. 
MS: Much has been said about the con-
tradictory information that circulates, so 
often, in the media, but mainly on social 

networks. Do you think that this environ-
ment of disinformation and confusion, can 
somehow shake the pillars of democracy?
PS: We have seen censorship by social me-
dia of dissenting views and critical thin-
king with their warning labels, etc. It is 
very dangerous to allow censorship which 
threatens democracy outright.
Take for example the PCR testing in itself 
as referenced in the recent Portugal ruling: 
“The PCR test “is unable to determine, 
beyond reasonable doubt, that a positive 
result corresponds, in fact, to the infec-
tion of a person by the SARS-CoV-2 virus”, 
said the Lisbon Court of Appeal.” (https://
www.theportugalnews.com/news/2020-
11-27/covid-pcr-test-reliability-dou-
btful-portugal-judges/56962) (https://
www.nytimes.com/2020/10/25/health/
coronavirus-testing-false-positive.html). 
The fear and restrictive measures associa-
ted with false positives must be taken into 
consideration. Social media networks tend 
to censor such information which does not 
suit their narratives.
MS: The pandemic has triggered an econo-
mic crisis whose consequences cannot be 
fully predicted. However, it is obvious that 
Canada is showing signs of poverty—for 
example, there has been an exponential in-
crease in people turning to food banks. Do 
you believe that there is a fear of poverty, 
and that people, who need their jobs, are 
afraid to protest or speak up?
PS: Yes, many people are afraid to pro-
test or speak up for fear of being maligned 
publicly and or fined by local authorities. 
Many Canadians who are immigrants fled 
their homeland to Canada because of our 
freedoms and democracy. They are very 
aware of the dangers of losing such rights 
and freedoms having seen and witnessed it 
firsthand. 
MS: In your perspective, is this pandemic 
undermining democracy?
PS: Yes, we must be very cognizant about 
it and voice our opinions to politicians and 
bureaucrats across the board.  This is not a 
partisan issue, it is about all Canadians.

Catarina Balça/MS

“Once freedoms are taken away…
It’s extremely difficult and rare 

to ever get them back”
- Prem Singh
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Prem Singh, founder of Canadians for Democracy & Prosperity
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A comunicação social é, nos dias de hoje 
e mais do que nunca, um serviço funda-
mental. É através dela - seja em papel, 
em websites ou redes sociais -, que dia 
após dia vamos recebendo informação 
importante, que esclarecemos dúvidas e 
que tomamos consciência das medidas 
e comportamentos a serem adotados  
como forma de combate à pandemia 
que vivemos.

Em tempos de incerteza, queremos 
acreditar que as informações que 
chegam até nós são as mais credíveis, 

ainda que estas estejam em constante atua-
lização e sujeitas a constantes “adendas”. 

Podemos olhar para o papel do jorna-
lismo como um constante jogo de “equili-
brismo” - há que educar e sensibilizar, mas 
sempre com o cuidado de não aumentar 
(ainda mais) o medo e o ruído que se fazem 
sentir. Por outro lado, existem entidades 
que fazem exatamente o contrário e che-
gam até a aproveitar-se da pandemia para 
propagar a desinformação,  a descredibili-
zação de algumas instituições e até limitar 
a liberdade individual de pensamento e 
opinião.

David Pontes, Diretor adjunto do Públi-
co - um jornal diário português fundado 
em 1990 -, aceitou partilhar com o Milénio 
Stadium as suas opiniões e visão acerca do 
presente e futuro da democracia e da forma 
como a informação é partilhada e “consu-

mida” em Portugal e no mundo.
Tal como escreveu num dos seus edito-

riais, “o combate à pandemia não nos pode 
fazer esquecer que se a saúde é um bem 
fundamental, a liberdade e a democracia 
também o são”.

Milénio Stadium: Um estudo recente reali-
zado pelo Centro de Estudos de Comunica-
ção e Sociedade da Universidade do Minho 
chegou à conclusão que cerca de 92% dos 
jornalistas em Portugal teve a preocupa-
ção de produzir e divulgar conteúdos que 
funcionassem como uma orientação para 
os cidadãos, no que a comportamentos de 
prevenção e tratamento da Covid-19 diz 
respeito. Pode dizer-se que pela primeira 
vez se “usa” o jornalismo como parte in-
tegrante da estratégia de combate a uma 
pandemia? 
David Pontes: Bom, nós nunca tínhamos 
estado numa situação similar a esta e por 
isso há essa primeira vez - há de facto al-
gum comportamento inédito em relação 
àquilo que é normal dos jornais, eu diria 
mesmo que de alguma forma tivemos que 
tornar menos visíveis alguns dos nossos 
instintos porque acreditamos todos, pelo 
menos aqui no Público, que há um bem 
maior do que só o bem da informação. Ou 
seja, mesmo que seja o normal do jornalis-
ta procurar o conflito, a confusão, o erro, 
a dúvida, houve um momento, eu sinto, 
na nossa prática, que acima disso colocá-
mos aquilo que nos parecia ser o interesse 
geral. Ou seja, sabendo nós que as auto-
ridades estão num momento em que elas 
próprias têm dúvidas, questões, interroga-
ções, porque é algo inédito para todos nós, 
nós quisemos de alguma forma - não houve 
nenhuma ordem, não houve nada decidi-
do disso -, mas olhando para trás e vendo 
em apreciação, eu julgo que em alguns mo-
mentos em vez de procurarmos o conflito 
e o problema procuramos muito mais ter 
uma palavra construtiva em relação àquilo 
que se estava a passar para não contribuir 
para um ruído que, nomeadamente no iní-
cio da crise, nós percebíamos que aí vinha 
e que hoje em dia se calhar se sente mais, 
até porque as pessoas estão mais cansadas e 
o arrastar de toda a situação leva-nos para 
uma maior conflitualidade. E eu julgo que 
houve essa tensão de nos mantermos de al-
guma forma mais cautelosos em relação a 
tudo aquilo que estávamos a transmitir e à 
forma como reportávamos aquilo que esta-
va a acontecer.

MS: No entanto, um pouco por todo o 

mundo acabam sempre por surgir as cha-
madas fake news ou até muita informação 
contraditória. Como é que avalia o papel da 
comunicação social neste contexto? 
DP: Nós estamos do outro lado da barri-
cada, não é? Nós estamos completamente 
interessados e por isso não queríamos de 
alguma forma aumentar esse ruído. Nós 
estamos interessados em contribuir para, 
de alguma forma, termos uma posição mais 
edificante e mais capaz de construir do que 
propriamente aquilo a que as fake news se 
dedicam que é destruir - destruir nomea-
damente a confiança dos cidadãos nas suas 
instituições. Ora, todos nós sabemos bem 
o tipo de informação que circula nas redes 
sociais, nas mensagens de Whatsapp - o 
jornalismo não pode fazer outra coisa a não 
ser estar o mais distante possível disso.

MS: Na sua opinião, que efeito é que esta 
pandemia pode vir a ter sobre a democra-
cia, tal como a conhecemos hoje em dia?
DP: O efeito imediato foi que muitos go-
vernantes, numa tendência que vem de 
trás de diminuição da força das democra-
cias, aproveitaram a pandemia para dimi-
nuir instituições e para perseguir a oposi-
ção.Vários casos reportados um pouco por 
todo o mundo em que, por exemplo o caso 
de Hong Kong, nós percebemos claramen-
te que o nível de contestação que existia a 
determinado momento arrefeceu porque, 
a pretexto da pandemia, foram proibidas 
as reuniões, as manifestações. Houve elei-
ções adiadas, onde já existiam problemas. 
Nomeadamente nos sítios onde se luta pela 
democracia esses problemas aumentaram 
de alguma forma. E essa é a primeira amea-
ça que nós temos durante a pandemia, ou 
seja, ter capacidade de resistir a essas for-
ças iliberais para não dizer outra coisa, que 
se aproveitam deste momento excecional 
para reduzir liberdades, direitos e garan-
tias e para de alguma forma minar a demo-
cracia. Eu tenho alguma esperança que no 
final disto tudo - nomeadamente graças à 
capacidade que a humanidade mostrou, 
apesar de tudo e apesar de todas as mortes 
-,  2021 nos dê também capacidade de per-
ceber que sem uma série de instituições e 
sem algum trabalho concertado não seria 
possível aquilo que eu julgo que virá a ser 
possível ao longo de 2021, que é graças à 
vacina erradicarmos esta coisa. Claro que 
todo o barulho, todo o ruído não ajuda à 
democracia - a democracia tem proble-
mas que vêm de trás e porventura, diria, de 
alguma maneira a pandemia ajudou a re-
forçar algumas dessas tendências mas não 

me parece que venha a ser absolutamente 
determinante em relação àquilo que acon-
teceu com o sistema. Há outras coisas que 
provavelmente pesam mais nisso.

MS: Acha que a comunicação social pode 
ver no horizonte, com esta nova realidade 
que nos foi imposta, um novo obstáculo no 
que à defesa da liberdade de informação e 
expressão diz respeito?  
DP: Vamos lá ver: o primeiro obstáculo é 
que só existe democracia livre completa-
mente, ou pelo menos tendencialmente, 
se existir democracia sustentada. E o pri-
meiro obstáculo que nós todos tivemos 
foi que a democracia, nomeadamente em 
meios como o Público que tem uma edição 
em papel para além do seu universo digital, 
isso significou uma perda de rendimentos 
muito forte. E isso é aquilo que me preocu-
pa no imediato em relação às consequên-
cias, é aí que de facto elas mais se fizeram 
sentir. Agora acho que, por outro lado, isso 
também se reflete por exemplo no nosso 
crescimento do digital, um pouco como 
em todas as áreas que aconteceu graças à 
pandemia, ou seja, não tanto o nosso cres-
cimento em termos de operação mas mais 
os hábitos. Os leitores passaram a perceber 
que nem sempre poderiam ter o jornal em 
papel, o que levou a que muita gente assi-
nasse o jornal e por isso aumentasse aquilo 
que me parece ser uma via de maior futuro 
em relação à sustentabilidade do Público. 
Depois o Público foi dos primeiros jornais 
do mundo, num movimento que existiu, a 
colocar todos os seus conteúdos relaciona-
dos com a pandemia de livre acesso a toda a 
gente - e isto também permitiu que as pes-
soas percebessem o quanto nós estávamos 
empenhados nesse bem comum, e de algu-
ma forma a capitalizar alguma simpatia das 
pessoas por aquilo que é o papel dos jornais 
e aquilo que conseguimos fazer de bem. 
E por isso temos estas duas duplas forças, 
esta contradição que eu julgo que o tempo 
se encarregará de alguma forma de clarifi-
car, e espero que no final sobrevenha mais 
a capacidade que tivémos de nos adaptar, 
nós e os leitores, a este novo mundo e a este 
novo tempo do que propriamente os pre-
juízos que são obviamente avultados numa 
coisa que todos nós percebemos que tem 
um prazo, que é a edição em papel, e que 
provavelmente nós, Público, tencionamos 
aguentá-la até ao limite, enquanto for pos-
sível, mas acreditamos que obviamente as 
pessoas estão a mudar de hábitos de consu-
mo e isso vai refletir também nessa frente.

Inês Barbosa/MS

Comunicação em estado de emergência

David Pontes, Diretor adjunto do jornal Público
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Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

AGORA  GRÁTIS
DE 3 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO

Rogers Cable - canal 672  |  1-888-764-3771
Bell Fibe - canal 659  |  1-866-797-8686 

- canal 880

SÁBADO, 5 DE DEZEMBRO
 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 

 15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 18h30 Body & Soul

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Here’s the Thing

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, 6 DE DEZEMBRO
 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       

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime 

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 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, 7 DE DEZEMBRO 
 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, 8 DE DEZEMBRO
 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

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, 9 DE DEZEMBRO
 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 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, 9 DE DEZEMBRO
 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, 10 DE DEZEMBRO
 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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Mas afinal o que é democracia? 
Será que existe?

Falam, falam, mas na realidade não exis-
te. Sendo a sua definição mais que óbvia 
e o significado diz tudo - democracia é 
uma série de princípios que orientam a 
atuação dos governos para que estes 
garantam o respeito das liberdades e 
cumpram a vontade geral da população 
que os elegeu, mesmo aqueles que não 
votaram neles, mas que vão ser por eles 
governados.

Eu sei que não sou a pessoa certa para 
falar deste assunto, mas cada vez que 
ouço o primeiro-ministro António 

Costa falar em democracia e que governa 
com transparência até me apetece rir, para 
não dizer outras coisas. Podemos dizer que 
quase todos os governos governam sem 
transparência, mas neste governo não se 
encontra por onde se toque, algo que tenha 
a ver com democracia. É uma vergonha a 
forma como este governo tem governado. 
Nada a ver com democracia. Numa gover-

nação em democracia todas as decisões 
políticas devem ser tomadas em conformi-
dade com o desejo do povo em geral e não 
para conveniência de meia dúzia. Por isso 
há eleições e os governantes são escolhidos 
por meio de voto. Mas afinal, isto não pas-
sa de uma brincadeira e gozo com o povo, 
porque logo que se encontram sentados no 
poder tudo altera relativamente ao que se 
foi prometendo em campanha, mas o nos-
so atual governo português ainda consegue 
ser mais ridículo. Um dia critica a forma 
com o PSD foi fazer um acordo com outros 
para governar o arquipélago dos Açores. Se 
tivessem vergonha calavam-se, esquece-
ram-se do que fizeram no passado recente. 
A preocupação foi o PS ficar sem muitos ta-
chos, e vêm dizer que com o partido Chega 
e partidos da direita nunca faziam acordos 
mesmo que deles precisassem para gover-
nar. Pobre coitado do primeiro-ministro 
que demorou muito pouco tempo para en-
golir um sapo do tamanho do país - andou 
de joelhos a tentar convencer o Chega e o 
CDS para votarem contra a proposta do BE 
para a não transferência de quatrocentos e 
picos de milhões para o Novo Banco. Caiu-
-lhe tudo e ficou com as mãos vazias e um 
sapo atravessado na garganta. Aqui se viu a 
incapacidade de governação deste senhor. 

Democracia nenhuma. Então meses antes 
vem dizer que só aprovava uma transfe-
rência com uma auditoria feita ao NB, mais 
tarde andava aflito para fazer uma transfe-
rência contra a vontade do povo, tudo para 
satisfazer interesses que ainda andam es-
condidos, porque não houve uma explica-
ção ao povo. Assim se faz em democracia. 
Afinal onde está a democracia?

Andam os pobres dos pequenos empre-
sários de restauração e animação noturna 
em greve de fome na esperança que algo 
seja feito para os ajudar e desejosos para 
serem recebidos pelo governo e o pedido 
é-lhes recusado/negado, mais uma vez 
onde está a democracia? A conformidade 
com o desejo do povo? A continuar assim, 
caminhamos a passos largos para uma dita-
dura em Portugal.

Se analisarmos bem a situação existem 
três formas de governo: o governo de um, 
o governo de alguns e o governo de muitos. 
No meu entender, o governo de muitos é o 
que se situa mais próximo da democracia, é 
o governo que governa o país, mas sempre 
a pensar no povo, governa para todos. O 
governo de alguns é o governo que gover-
na para os que lhe convém e lhe facilitam 
a vida. Criam-se empresas para amigos, 
fazem-se contratos com amigos, etc.  E as-

sim se faz crescer a corrupção, é a governar 
para alguns. O governo de um é aquele que 
não tem ideias e anda tipo pau-mandado - 
cada um impõe e o primeiro-ministro cede. 
Deixa cair a democracia a troco de algo que 
o coloque na prateleira de cima. Desde que 
o deixem estar na cadeira, ele deixa qual-
quer um governar. Ele existe para passar a 
palavra do que lhe foi imposto por um, por 
isso eu lhe chamo o governo de um. Que 
pode ser qualquer um. 

Não é por acaso que somos o terceiro país 
do mundo onde menos se acredita nos go-
vernantes porque não há democracia, há 
sim um governo ditador que só pensa nele 
e em alguns e os pobres e as PME passam 
ao lado, mas mais engraçado é que o povo 
gosta. É do tipo quanto mais me enganas 
mais eu gosto de ti. Como se vê nas sonda-
gens o pobre governo que temos anda “nas 
suas sete quintas” mesmo depois de se sa-
ber que Portugal é um dos países onde os 
cidadãos dizem que o Governo raramente 
ou nunca age em função dos seus interes-
ses. E eu pergunto, mas que raio de povo é 
este que diz aqui uma coisa e mais tarde diz 
outra? Não se esqueçam que o nosso país 
lidera a lista dos piores do mundo, em ter-
mos de confiança nos políticos. 

Bom fim de semana.

Augusto Bandeira
Opinião
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Caros leitores. Como estão?
Dezembro entrou porta dentro. Deu por 
ele?

Bem, este ano quase que nem vale a 
pena. Todos os meses se converte-
ram num ano sem muito nexo.  Muito 

pouco democrático. Ano que os políticos 
“podres”, eleitos por nós, nos colocaram 
de castigo, sentados numa esquina de um 
quarto escuro, ainda que forçados. Este 
tema dava muito pano para mangas. Espe-
ramos ter vida e saúde para nos podermos 
sentar, com um pouco mais de liberdade, 
e poder contar esta tragédia. Esta má onda 
que se apoderou de nós e nos aprisionou a 
todos. A uns mais do que a outros, claro está.

Sentido de falta de liberdade. Bastante 
ansiedade e muito pouca vontade de ser, 
seja lá o que for que se queira ser.

Ano de 2020, ano de lições. Ano de 

aprendizagem. Ano de terrores internos e 
externos. Ano de tudo o que não prestou. 
Esperamos por melhores dias. 

E fica uma nota. Quando for altura de 
votar, pense. Nas mentiras. Nas mãos acor-
rentadas pelos nossos líderes que se regozi-
jaram de mandar em nós. 

Sim! Contenção. Sim, concordo, mas que 
não desdenhem de quem deles nunca ne-
cessitou. Apoio às pequenas empresas que 
faliram e vão falindo, dia após dia, e jamais 
terão a oportunidade de ver o sol raiar.  

Bem estão aqueles com associações po-
líticas, grandes cargos em grandes empre-

sas, sindicatos, etc. Esses lordes que jamais 
viram os seus salários alterados ou suspen-
sos. Aí sim. Com ou sem Covid. 

Haja democracia e viva a liberdade, e amor 
ao próximo que vai deixando de existir.

Até já,
Fiquem bem e cuidem-se.

Cristina

2020 - o ano sem Democracia!...
Cristina Da Costa
Opinião
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This week’s Milénio Stadium is examining the status of 
Democracy and how democratic principals have been 
affected by the worldwide pandemic and political lea-
dership.

The thinkers of freedom and labourers of change 
continue to work towards a transition which will 
bring the world into an harmonious emancipation of 

thought and liberation from those who stand in our way.  
Justice and political governance have never gone hand in 
hand as we live through Covid-19.  Our rights and free-
doms are being constantly challenged by those who shout 
liberalist principals but are incapable of implementing the 
required social change to effect meaningful results for tho-
se they claim to represent.  Thus the question: “Have de-
mocratic principles been hijacked and diminished in the 

name of a pandemic?”
Individually we conduct ourselves in accordance with 

a set of principals whose morality dictates how we lead 
our lives.  We are all different from each other and age and 
passage of time often shapes our thought processes and 
how we view the world.  In a world of artificial intelligen-
ce where a bombardment of information is available every 
second, can machines gain enough of a conscience so there 
won’t be a need for individual thought process?  It appears 
this is happening in the political world where underhan-
ded manipulation of messages is reshaping our views and 
acceptance of a more restrictive lifestyle.  Egalitarianism 
will be difficult to recover as financial hardships and the 
increase in poverty goes up and countries and their politi-
cal parties adopt a style of social governance which most 
citizens do not understand.

Right, left, Centre, Liberal, Conservatives, Socialists are 
but a few of political terms adopted to justify why cou-
ntries are administered the way they are.  How can the 
common citizen understand a political system that when 
there’s a change in Government their personal situation 
rarely changes?  In view of this, under what type of politi-
cal authority do you live under?

Democracy is a form of government in which people 
have the authority to choose their governing legislation, 
with core values including freedom of assembly and spee-
ch, inclusiveness and equality, membership, consent, vo-
ting and right to life and minority rights.

Fascism is a form of far-right, authoritarian ultrana-
tionalism characterized by dictatorial power, forcible su-
ppression of opposition and strong regiment of society and 
of the economy.

Communism is a political theory derived by Karl Marx, 
advocating class war and leading to a society in which all 
property is publicly owned, and each person works and is 
paid according to their ability and needs.

These are but only three of many political variations and 
dogmas which are used to control the lives of the citizen-
try of the world.  Today you can insert Fascism or Commu-
nism where Democracy is described above and in most of 
the world the terms would fit and are interchangeable.

Liberalism and social justice are in short supply.  Demo-
cracy was to deliver these, but we got lost along the way.  
The road has narrowed but the spirit of finding what we 
have lost will not die.  

Faith and Truth will deliver the light at the end of the 
tunnel.

Manuel DaCosta/MS

Thinkers of Freedom
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Presidenciais 
Comunidade

MILÉNIO |  OPINIÃO

Junto envio a perguntar ao Governo, Ad-
ministração Eleitoral através do Ministé-
rio da Administração Interna e Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, sobre a ne-
cessidade de serem usadas nas comu-
nidades portuguesas todas as potencia-
lidades da Lei Eleitoral para o Presidente 
da República, muito particularmente o 
art.º33 A, para procurar que haja uma 
participação tão ampla quanto possível 
dos portugueses residentes no estran-
geiro, dado o contexto adverso provoca-
do pela pandemia de covid-19.

As eleições para o Presidente da Re-
pública nas comunidades portugue-
sasvão realizar-se em condições ad-

versas por causa da pandemia de covid-19, 
sendo previsível que às limitações existen-
tes por se tratar de uma eleição presencial, 
em que os eleitores têm de se deslocar fisi-
camente aos locais de voto, adicionalmente 
se sintam constrangidos pela insegurança 
de votar, num contexto em que os vários 
países têm sido diferentemente atingidos 
pela incidência do vírus e pelas restrições 
à mobilidade.

Perante este quadro de dificuldades para 
o exercício do direito de voto nas Comuni-
dades Portuguesas nas eleições Presiden-
ciais, que se realizam presencialmente em 
dois dias, em 23 e 24 de janeiro de 2021, é 
da maior importância que a Administração 
Eleitoral faça esforços acrescidos para ga-
rantir que haja uma participação tão alar-

gada quanto possível.
Entre outras coisas, isto implica que se 

criem as condições para que possam cons-
tituir-se tantas mesas de voto quanto pos-
sível, utilizando todas as possibilidades que 
a Lei Eleitoral para a Eleição do Presidente 
da República oferece. Deverão igualmente 
ser criadas as condições necessárias nos 
postos consulares e noutras instalações 
para que seja possível a organização das 
assembleias de voto em condições de se-
gurança sanitária e de fiscalização eleitoral. 
Seria também da maior importância que a 
simplificação dos cadernos eleitorais pu-
desse fazer-se, particularmente através da 
sua desmaterialização, tal como é funda-
mental que sejam feitos todos os esforços 
para que se consigam obter os membros 
necessários para a constituição das assem-
bleias de voto. Finalmente, é da maior re-
levância que seja feita uma campanha de 
informação robusta para chegar ao maior 
número de cidadãos eleitores residentes no 
estrangeiro. 

Estas preocupações também foram ma-
nifestadas recentemente pelo Conselho das 
Comunidades Portuguesas e pelo movi-
mento cívico “Também Somos Portugue-
ses”, que lançaram alertas muito pertinen-
tes neste sentido.

É importante recordar que, aquando das 
últimas eleições para o Parlamento Euro-
peu, em maio de 2019, a constituição das 
assembleias de voto em cidades mais dis-
tantes dos consulados ficou muito aquém 
daquilo que, eventualmente, seria possí-
vel, o que gerou, aliás, uma compreensível 
frustração em muitos eleitores que gosta-
riam de ter participado nas eleições. 

Com efeito, a imprensa de então dá con-
ta dessa frustração manifestada por muitos 
eleitores que gostariam de ter votado, mas 

não o puderam fazer por não terem sido 
autorizadas mesas de voto em determina-
das cidades onde vivem muitos portugue-
ses, em áreas consulares tanto na Europa 
como fora da Europa, não obstante haver 
estruturas consulares ao nível de Consula-
dos Honorários ou Escritórios Consulares, 
ou outras instalações, mas que não foram 
considerados. 

Esta situação, sobretudo porque se vive 
uma pandemia, não devia agora voltar a 
repetir-se, mesmo que, nas últimas elei-
ções, o número de mesas de voto tenha 
aumentado em cerca de 20 por cento, num 
total de 156 mesas de voto em 70 países, de-
vido ao alargamento do universo eleitoral 
decorrente da implementação do recen-
seamento automático.

Neste contexto, seria da maior impor-
tância que se utilizassem, por exemplo, to-
dos as potencialidades da Lei Eleitoral para 
o Presidente da República, muito particu-
larmente as disposições do art.º 33 A sobre 
as assembleias de voto no estrangeiro.

Devem ser particularmente exploradas 
todas as potencialidades das duas alíneas 
deste artigo, que estabelecem que as as-
sembleias de voto se podem constituir:

a) Nos postos e secções consulares hono-
rários com competências para operações 
de recenseamento eleitoral, nas delegações 
externas de ministérios e instituições pú-
blicas portuguesas;

b) Se estritamente necessário, noutros 
locais em que seja possível assegurar a fis-
calização das operações eleitorais por dele-
gados de pelo menos dois dos candidatos à 
Presidência da República.

Assim, de acordo com as disposições le-
gais e regimentais aplicáveis, os deputados 
abaixo assinados pedem os seguintes es-
clarecimentos à Administração Eleitoral, 

através do Ministério da Administração 
Interna, e ao Ministério dos Negócios Es-
trangeiros:

– Está o Governo e a Administração Elei-
toral a prever que sejam aplicadas algumas 
medidas de reforço para que se procure 
uma participação no estrangeiro de cida-
dãos eleitores tão ampla quanto possível?

– Está a Administração eleitoral em con-
dições de garantir que as disposições do 
art.º 33 A da Lei Eleitoral para o Presidente 
da República vão ser exploradas até ao li-
mite das suas possibilidades, isto é, garan-
tindo a constituição de tantas assembleias 
de voto quanto possível?

– Pode o Governo garantir que os pos-
tos consulares farão tudo o que estiver ao 
seu alcance para assegurar a organização 
das assembleias de voto no maior número 
possível de postos e instalações enquadra-
das na lei, incluindo no que diz respeito à 
necessária mobilização de cidadãos para 
fazerem parte das mesas de voto?

– Em que medida a desmaterialização 
dos cadernos eleitorais, como referido num 
debate na Assembleia da República no pas-
sado dia 9 de outubro, poderá já ser utiliza-
da para as próximas eleições para o Presi-
dente da República?

- Está a Administração Eleitoral em con-
dições de garantir que será feita uma cam-
panha de informação reforçada para che-
gar ao maior número possível de eleitores 
no estrangeiro, sensibilizando-os para a 
importância da sua participação?

- Que medidas serão tomadas para as-
segurar aos eleitores no estrangeiro que o 
exercício do direito de voto se realizará com 
todas as garantias de segurança sanitária?

Paulo Pisco
Grupo Parlamentar do Partido Socialista

Deputado pelo Círculo da Europa

Paulo Pisco
Opinião
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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Se me permitem, esta semana, irei de-
bruçar-me sobre as medidas trágico/
cómicas, que têm sido tomadas pelo go-
verno, e que nos desgovernam e confun-
dem diariamente.

Não há como fugir a uma sátira ao que 
se passa neste país, pois no decurso 
das medidas impostas pelo governo, 

estamos no seguinte estado de arte: 
Continua o uso de máscara obrigatória 

no local de trabalho, salvo situações onde 
seja possível manter a distância. Pois bem, 
quem define e anda de fita métrica a ave-
riguar este distanciamento obrigatório? 
Ninguém! Pois é. Enquanto nas escolas, 
um professor pode ser processado por ti-
rar a máscara por breves momentos, nas 
empresas polvilham funcionários a fumar 
tranquilamente nos intervalos. Há coerên-
cia? Não há. 

O governo obriga ao uso de máscara, mas 
diariamente jornais e telejornais transmi-
tem a falta de cumprimento das normas, 

por parte dos próprios deputados. A nor-
mal impunidade dos membros de gover-
no, que me remetem imediatamente para 
o episódio de há uns anos, no qual, o en-
genheiro Sócrates fumava tranquilamente 
um cigarro, enquanto havia sido decretada 
a proibição de fumar em espaços fechados.

Ou seja, tudo é para cumprir, exceto 
quem tem de cumprir, como cumprir e 
quando cumprir. Muito pior que qualquer 
teste de interpretação de poesia. 

Também, como sabem, a circulação en-
tre concelhos ficou proibida entre as 23h 
de 27 de novembro e as 5h do dia 2 de de-
zembro, e ainda, entre as 24h do dia 4 de 
dezembro e as 5h do dia 9 de dezembro, 
salvo as exceções que haviam sido aplica-
das durante o fim de semana de finados. Às 
escolas, foi indicado que serão encerradas 
nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. 
E que os funcionários públicos têm tole-
rância de ponto, com a óbvia recomenda-
ção às empresas privadas para dispensar os 
trabalhadores. Posto isto, surgem questões 

tão hilariantes como os estabelecimentos, 
numa primeira fase, poderem estar abertos 
à tarde, mas a população não poder arredar 
pé das suas casinhas. Depois, lá o governo 
emendou. O que não emendou, e que afe-
ta brutalmente o país, é ser permitido es-
tarem abertos as superfícies comerciais, 
nas quais se verificam milhares de pessoas 
juntas, loucas por um Natal vindouro, mas 
depois não se podem sentar sete pessoas 
numa mesa para almoçar.

Que dizer?! É a selva. 
As superfícies comerciais podem estar 

abertas, mas o pequeno comerciante tem 
de fechar portas todos os dias referidos à 
uma da tarde. E fecham, acreditem! Todos 
os dias há estabelecimentos de rua a fechar. 
Não há comércio que resista à incongruên-
cia das medidas anárquicas impostas por 
este governo.

Já nas medidas para concelhos com mais 
de 240 casos por 100 mil habitantes, o re-
colher obrigatório das 23h às 5h, é uma to-
tal piada, quando durante o dia as grandes 

superfícies têm mais gente que o Lux numa 
sexta-feira à noite. E por Lux? Sabem que 
agora serve pequenos almoços até à uma da 
tarde? É fabulosa, a ginástica que os esta-
belecimentos têm que realizar para manter 
portas abertas. 

E nós, aqueles que temos de obedecer? 
Estamos completamente doidos, não per-
cebemos rigorosamente nada do que se 
passa. Precisamos estar sempre de telemó-
vel na mão, a consultar o que nos é permi-
tido naquela semana... seis pessoas numa 
mesa de refeição, oito numa casa familiar, 
30 numa sala de aula e chegámos ao Daily 
Show da geringonça.

Chamem por favor a ambulância para 
este governo, tenho a certeza que está com 
COVID-19 e não é assintomático. Aliás, tal-
vez por isso, tenha recentemente lançado o 
plano da vacinação. 

 Bom fim de semana.
Amélie Bonsart/MS

A pandemia e as medidas trágico/cómicas do governo
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Grávidos 
de esperas

No princípio era o verbo, dizem as Escri-
turas, um verbo sem flexão, porque era 
a palavra. E a palavra nasceu para no-
mear. E nomeou.

Com nome de vírus andou de em boca 
a má nova da perigosidade dos sin-
tomas e dos efeitos do contágio. De 

repente, o medo fez-se carne passando a 
habitar-nos. Todos - salvo os que tinham 
de se manter alerta – se entregaram a um 
recolhimento voluntário e consentido, 
passando a palavra a familiares, amigos e 
conhecidos.

Feitos coelhos nas nossas tocas, treina-
mos aprendizagens de um mundo novo - 

sem toques, sem beijos nem abraços, à re-
velia da nossa condição de seres humanos 
e gregários. E passamos a viver em ecrãs de 
computadores e telemóveis, de onde acená-
vamos e trocávamos carícias virtuais a que 
faltava o cheiro do corpo. Janelas e varandas 
dos prédios ganharam luz, e voz de gente 
solidária, que cantava e batia palmas aos an-
jos que guardavam almas de noite e de dia. 
Não foi preciso muito para nos habituarmos 
a novas rotinas, a novos “verbos” (como 
planaltos, picos e curvas, que era preciso 
achatar) fora do nosso contexto lexical. 

E começamos avidamente a consumir 
notícias, e a ver imagens da razia que acon-
tecia lá fora, mas tão perto que partilháva-
mos as mesmas fronteiras da morte. À hora 
aprazada, falava-se de nós, incluídos nas 
percentagens europeias, depois mundiais: 
os primeiros casos, os primeiros interna-
mentos, as primeiras mortes. Mas íamos 
resistindo às estatíticas e, pela primei-
ra vez, orgulhosos de estarmos na cauda, 

quando comparados não só com os países 
vizinhos, como com os do resto do mundo. 

De ego insuflado, ouvimos o nosso 
exemplo ser noticiado. E falou-se de mi-
lagre, do milagre português, o que nos deu 
muito jeito para continuar a manter a nossa 
autoestima no patamar da vaidade. E acre-
ditar que somos bons, algumas vezes os 
melhores, porque além da saudade temos 
ainda outra palavra difícil de traduzir - de-
senrascanço. 

Entretanto, chegou o verão, e tudo 
quanto o verão representa num país do Sul 
– sol, praia, esplanadas, convívio, mesmo 
se espartilhados por regras restritivas. E 
fomos baixando a guarda, mais a máscara 
e o distanciamento social. Não era ainda o 
regresso à normalidade, mas a “movida” 
começou a sentir-se nas cidades e no cam-
po, este ano sujeito a muitas descobertas 
por parte dos que anos a fio desdenharam 
do mundo rural.

Terminou agosto. Entramos em setem-
bro, os recreios das escolas e os “campus” 
universitários encheram-se novamente de 
alunos, saudosos dos colegas, dos amigos, 
das aulas presenciais e de todas as trans-
gressões próprias da idade.

Os ciclos das estações não confinaram, e 
a natureza deu lugar ao outono que foi ves-

tindo as árvores de novas tonalidades, para 
depois as despir dos castanhos, amarelos 
e vermelhos ao cair da folha. Começou a 
arrefecer, soaram os alarmes da segunda 
vaga, que todos prenuncivam ser pior do 
que a primeira. E a curva, que tão dificil-
mente fora achatada, voltou a subir. Os 
números de novos casos, os internamen-
tos, os óbitos não pararam de crescer nos 
gráficos que diariamente nos mostravam. 

A economia não aguenta um novo confi-
namento, dizem-nos. Mas são precisas

mais medidas, novas restrições. Não tão 
duras, mas que sirvam para evitar o colapso 
do sistema de saúde. E outra palavra entra 
no quotidiano - bolha. Viver na bolha, não 
sair da sua bolha.

A economia estagna, trava a fundo em 
alguns setores. A fome escondida percorre 
caminhos de clandestinidade, em pedidos 
de socorro silenciados pela vergonha. Ain-
da ninguém conhece o amanhã, e os pro-
fetas do futuro falam a várias vozes, disso-
nantes, sem certezas, apenas para encher 
os vazios da esperança.

Passados nove meses, é assim que esta-
mos - grávidos de esperas.

Trazem sermões e regras e dias sem futuro
nós pecadores do sul nos confessamos
amamos a terra o vinho o sol o mar.
- Manuel Alegre

Aida Batista
Opinião

Tecnologia no nosso bolso
Em 2007, o mundo teria a apresentação 
do primeiro iPhone e com isso o mundo 
seria impactado de uma forma inima-
ginável. Como um aparelho conhecido 
por permitir fazer chamadas e mandar 
mensagens de texto iria afetar tão am-
plamente o nosso dia a dia?

Em janeiro de 2007, Steve Jobs, ainda 
vivo e CEO da Apple, sobe ao palco 
para revelar algo revolucionário. 

Até ao momento, empresas como a ca-
nadiana Blackberry, Nokia e Motorola 
estavam na frente com os seus telemó-
veis e todos estes tinham algo em comum: 
deixavam fazer chamadas e mandar men-
sagens de texto com botões físicos na sua 
parte inferior, com um ecrã, muitas vezes 
ainda em tons esverdeados, ou com uma 
baixíssima resolução, onde se conseguia 
ver perfeitamente a olho nu os pixéis. O 

iPhone, no entanto, permitia fazer isto, 
e muito mais… Steve Jobs queria sempre 
imaginar o futuro e foi várias vezes bem-
-sucedido com os seus feitos. Com o iPho-
ne, pela primeira vez, foi-nos introduzido 
o ecrã ao toque com o nosso próprio dedo, 
ao invés de se ter de usar uma caneta sty-
lus para o uso do dispositivo. Com o lança-
mento do primeiro iPhone, começámos a 
ter acesso à internet, foi também nos anos 
a seguir que nos foi permitido tirar foto-
grafias num aparelho pequeno com uma 
resolução mágica para a época, onde para 
ter qualidade semelhante era necessário 
adquirir uma câmara para o feito, sendo 
que este pequeno aparelho revolucionário 
também permitia gravar vídeo, aceder a 
e-mails a qualquer altura do dia, deixá-
mos de jogar jogos como o famoso jogo da 
cobra e atualmente podemos jogar nestes 
aparelhos com gráficos de consola.

O ser humano é incrível, e já provou 
várias vezes conseguir quebrar barreiras 
onde quer que a sua mente esteja. Hoje 
ninguém sai de casa sem o seu smartpho-
ne, seja este um iPhone ou um Samsung 
Galaxy, porque quer queiramos, quer 
não, estes aparelhos fazem parte da nossa 
rotina, seja para marcar lembretes, aten-
der a uma reunião por vídeo chamada 
nestes tempos de pandemia em qualquer 
lugar, abrir um documento importante 
mesmo estando longe do nosso computa-
dor, guardar memórias das nossas férias e 
dos momentos mais bonitos em família ou 
simplesmente receber ou fazer uma cha-
mada para a mãe ou até mesmo ler uma 
mensagem de texto com alguém que es-
teja do outro lado do mundo, usando apli-
cações de comunicação, como o Whatsa-
pp e o Messenger.

A vida do ser humano está cada vez 

mais moldada à volta destes aparelhos, 
que são leves e fáceis de se transportar, 
sendo o equipamento profissional ou 
pessoal perfeito para uma viagem e para 
nos deixar entretidos, nem que seja para 
ver um episódio daquela série que tanto 
gostas na Netflix, ou encomendar as tuas 
prendas de Natal na Amazon, sem teres de 
ir a um cyber café, com internet discada e 
fazeres o que queres, quando queres, sem 
alguma complicação.

Graças aos smartphones, temos todas 
as informações que queremos, dentro de 
segundos, naquele mesmo lugar, facil-
mente e jamais antes da apresentação na-
quele dia de janeiro de 2007, o mundo se 
imaginava assim. A tecnologia é simples-
mente incrível.

Miguel C.

MILÉNIO |  OPINIÃO
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Quem conhece o universo das nos-
sas associações, um pouco por todo 
o mundo, sabe muito bem qual a fun-
ção que elas desempenham nas nos-
sas mais diversas comunidades. Serão 
muito provavelmente cerca de 3000 
espaços de encontro e de partilha, por 
onde passam muitos milhares de pes-
soas, portugueses e das mais variadas 
origens, que ali contactam com um bo-
cadinho do nosso país.

As associações e os clubes portu-
gueses são os grandes locais onde 
se conhece um pouco melhor cada 

uma das nossas regiões e onde se encon-

tra o apoio e a ajuda, tantas vezes indis-
pensável, para resolver os imensos pro-
blemas que condicionam a duríssima vida 
de quem emigra.

É ali que se vai comer um petisco tra-
dicional, provar o nosso magnífico azeite, 
beber um belo vinho português ou onde 
se conhece um pouco melhor cada can-
tinho do nosso país e as nossas tradições, 
incentivando muitos estrangeiros a vi-
sitar-nos e até a fixarem-se por cá. Mas 
também é nas nossas associações que 
muitos portugueses com sérios proble-
mas encontram um ombro amigo que o 
ajuda a procurar um em prego, uma re-
sidência, uma escola para os filhos e, por 
vezes, ajuda para resolver alguns dos dra-
mas que marcam a vida de muitos dos que 
temos no estrangeiro.

Não me esqueço da importância que o 
mundo associativo teve quando exerci 
funções governativas na área das nossas 
comunidades. Elas foram essenciais para 
desenvolver variadíssimos projetos de 

apoio social, de promoção económica e 
de divulgação cultural. Diria mesmo que, 
sem elas, teria sido impossível ter algum 
sucesso na resolução muitos dos casos 
dramáticos que todas as semanas nos 
surgiam na Venezuela, na África do Sul, 
na Argentina, em França, no Luxembur-
go ou em qualquer outro ponto do mun-
do. Custa-me assim ver inúmeras dessas 
estruturas associativas morrerem lenta-
mente devido à impossibilidade de reali-
zarem eventos públicos capazes de finan-
ciarem o seu funcionamento, devido às 
regras resultantes da atual crise sanitária.

Assim, este é o momento para o Estado 
dar um sinal de solidariedade que permi-
ta superar esta dificílima situação, que es-
tou certo de que será circunstancial, sob 
pena de, em caso contrário, assistirmos 
ao desaparecimento de muitas destas as-
sociações e clubes, também elas vítimas 
indiretas da Covid. Se tal não acontecer, 
o Estado será claramente conivente com 
o fim deste universo associativo e, pior do 

que isso, quando voltarmos a precisar das 
associações para programas sociais, cul-
turais ou económicos, elas já lá não esta-
rão para complementar o esforço coletivo 
e a ação de futuros governos.

Perante este cenário, já diversas vezes 
abordado com os responsáveis governa-
mentais, o que temos? Apenas um novo 
modelo de apoios ao movimento asso-
ciativo, definido pelo Decreto- Lei n.0 
124/2017, extremamente burocratizado 
e que obriga os potenciais interessados 
a programarem as atividades candidatas 
de um ano para o seguinte. Como se fos-
se possível adivinhar que problemas so-
ciais ou necessidades culturais iremos ter 
dentro de um ano. É triste que estejamos 
a obrigar as nossas associações no estran-
geiro a trabalhar com um modelo de pro-
gramação que poucos são aqueles que em 
Portugal conseguem aplicar.

A lenta agonia das nossas associações no estrangeiro

José Cesário
Opinion

A memória da emigração nos espaços 
museológicos das comunidades portuguesas

A 
dimensão e impacto da emigração no 
país, nas palavras abalizadas de Vitori-
no Magalhães Godinho, uma “constante 
estrutural” da demografia portuguesa, 
têm impelido a construção nas últimas 
décadas, no seio dos territórios muni-
cipais, de vários núcleos museológicos 
dedicados à salvaguarda da memória do 
processo histórico do fenómeno migra-
tório nacional.

É o caso, por exemplo, do Museu das 
Migrações e das Comunidades, sedia-
do em Fafe, o Espaço Memória e Fron-

teira, localizado em Melgaço, e do Museu da 
Emigração Açoriana, instalado na Ribeira 
Grande, que têm prestado um serviço pú-
blico de grande relevância na dinamização 
da memória da emigração portuguesa. 

A grande relevância do fenómeno mi-
gratório nacional e a importante função 
destes núcleos museológicos locais con-
correm diretamente para que o projeto do 
futuro Museu Nacional da Emigração, cuja 
criação foi aprovada, como recomendação, 
pela Assembleia da República, a 27 de ou-
tubro de 2017, e cuja construção que teima 
em não sair do papel está prevista desde 
2018 em Matosinhos, pressuponha uma es-
tratégia cultural em rede.

Uma vindoura estratégia cultural em 
rede que não pode olvidar a existência de 
outros relevantes espaços museológicos 
que têm sido construídos ao longo dos úl-
timos anos por portugueses no estrangeiro, 
comummente figuras gradas das comu-
nidades lusas, e que tal como no território 
nacional desempenham um papel valioso 
na perpetuação da memória da emigração 
portuguesa. 

É o caso, por exemplo, da Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, um espaço museo-
lógico em Toronto, impulsionado no pre-
sente pelo comendador Manuel DaCosta, 

um dos mais ativos e beneméritos empre-
sários luso-canadianos, que se dedica à di-
namização do legado dos pioneiros da emi-
gração portuguesa para o Canadá. Nação da 
América do Norte onde vive e trabalha uma 
das maiores comunidades de emigrantes 
portugueses, e que se destaca atualmente 
pela sua perfeita integração, inegável em-
preendedorismo e relevante papel econó-
mico e sociopolítico.

Ainda na esteira museológica sobre o fe-
nómeno migratório no seio das comunida-
des lusas destaca-se o Museu da Imigração, 
em Lausanne, na Suíça, um dos principais 
destinos da emigração portuguesa, como 

comprovam os mais de 200 mil lusos que 
vivem e trabalham no território helvético. 
Fundado em 2005 pelo português Ernesto 
Ricou, artista plástico e professor de Histó-
ria de Arte reformado, o Museu da Imigra-
ção, considerado o mais pequeno da Suíça, 
procura desde então salvaguardar as me-
mórias ligadas à migração. 

Na mesma linha, sobressai desde o final 
do séc. XX o Museu Etnográfico Português 
em Sydney, na Austrália, inaugurado por 
um grupo de voluntários que têm procura-
do manter viva a identidade cultural da co-
munidade luso-australiana, cujas raízes re-
montam à segunda metade do séc. XX, e que 

é constituída atualmente por cerca de 55 mil 
portugueses disseminados por metrópoles 
como Perth, Melbourne ou Sydney.

Estes exemplos museológicos, e outros 
que se encontram ou possam vir a ser pro-
jetados no seio das comunidades lusas es-
palhadas pelos quatro cantos do mundo, 
enquanto valiosos espaços de perpetuação 
da memória e das histórias da emigração 
portuguesa, merecem a admiração e reco-
nhecimento do país, e não podem deixar de 
integrar o trabalho em rede do futuro Mu-
seu Nacional da Emigração.

Daniel Bastos
Opinião
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2ª TEMPORADA

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

SEGUNDA A SEXTA
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Portugal assume a presidência rotativa 
da União Europeia a partir de janeiro de 
2021, por um período de seis meses.

Não é a primeira vez que tal acon-
tece, mas este será seguramente o 
momento mais difícil de todos os 

anteriores!... A Europa e o mundo em geral 
atravessam um dos ciclos mais complica-
dos da sua história. 

No caso particular da UE, fustigada por 
uma enorme crise de saúde pública provo-
cada pelo vírus que provoca a Covid-19, com 
consequências extremamente gravosas nas 
populações e perdas incalculáveis nas respe-
tivas economias, inicia-se agora o moroso e 
complexo processo de certificação nacional 
das eventuais vacinas contra o vírus, na es-
tratégia a adotar para a sua distribuição em 
todos os territórios e em todos os aspetos po-
líticos relacionados com esta situação. 

Caberá à presidência da União, em con-
formidade com as autoridades sanitárias 
nacionais e internacionais, gerir a acessi-
bilidade aos tratamentos e aconselhar os 
seus diversos países, na aplicação de me-
didas que possam proporcionar o melhor 
processo de uma justa e equilibrada vaci-
nação, tendo em vista uma resposta euro-
peia comum.

Se tais tarefas são só por si hercúleas, 
considerando as múltiplas divergências 
habituais entre a panóplia de dirigentes 
dos vários países, outro grande problema 
apenso a resolver, enquanto consequên-
cia da citada pandemia, está na resolução 
do conflito que opõe a Polónia, a Hungria, 
apoiada pela Eslovénia, aos restantes paí-
ses da União Europeia.

Em causa está o veto polaco e húngaro à 
aprovação do orçamento plurianual da UE 
(para 2021-2027) e do Fundo de Recupera-
ção económico de apoio aos países que lhe 
está associado (750 mil milhões de euros), se 
não for retirado o condicionalismo de acesso 
a esses fundos, que obriga os países a respei-
tar o Estado de Direito.

Quando toda a Europa está a necessitar 
desses fundos como “pão para a boca”, 
inclusive a Polónia e a Hungria, para re-
cuperar as suas depauperadas economias, 
estes dois países, cujas posturas políticas 
antidemocráticas já se denunciam há tem-
pos, sem que a UE tenha tomado uma forte 
atitude de pressão, estão agora a encravar 
todo um sistema de aprovação por unani-
midade, prejudicando fortemente as po-
pulações europeias, inclusive as dos seus 
próprios países. A atual presidência alemã 

não tem, até agora, conseguido dissuadir a 
Polónia e a Hungria de desistirem da sua in-
tenção, perspetivando-se que, a menos de 
um mês do fim da sua missão, este espinho-
so assunto cairá na presidência portuguesa. 

Entre a urgente necessidade de regenerar 
o tecido económico e social europeu, ado-
tando as aprovadas orientações de política 
económica da UE e o primado das regras e 
normas de um Estado de Direito da UE, a 
que todos somos obrigados a aceitar, que 
decisão tomar? Parece-me que não será 
fácil concluir um acordo satisfatório para a 
maioria dos Estados a não ser que recuemos 
aos tempos da CEE, para alguns e União 
para os outros!...

Como se não bastasse de problemas, a 
União Europeia (se nada de fundamental 
se alterar até 31 de dezembro de 2020), vai 
finalmente ter de enfrentar o impacto do 
“Brexit”, a partir de janeiro de 2021.

O Reino Unido saiu de facto da União Eu-
ropeia a 31 de janeiro de 2020. No entanto e 
em conformidade com o Acordo de Saída en-
tre as partes, que colocou o UK como país ter-
ceiro e sem poder participar nas decisões da 
UE, foi estabelecido um período de transição 
até 31 de dezembro de 2020, em que as partes 
tentariam chegar a um acordo sobre diferen-
tes matérias, sem colocar em causa a decisão 
de saída do UK, nem os interesses da UE.

Após longos meses de negociações, em 
que se previu o sucesso desse acordo, para 
logo se retornar à “estaca zero”, eis-nos 
a poucos dias do ponto sem retorno, sem 
que as partes tivessem chegado a um acor-
do mínimo que satisfizesse a superação das 
maiores dificuldades para ambos, nomea-
damente nas administrações públicas, nas 
empresas, nos cidadãos e nos variados as-
petos que os interrelacionam.

Num processo desenvolvido no meio 
de uma tempestade de problemas polí-
ticos, sociais e económicos, que alguns 
esperariam poder amenizar algumas das 
exigências britânicas, ao qual se associa 
a eventual perda das promessas norte-a-
mericanas de ajuda ao UK (com a derrota 
eleitoral do “protetor” Trump), o divórcio 
está prestes a consumar-se e a estender os 
problemas consequentes na EU e no UK, 
para 2021!

Não espero o caos com a presidência 
portuguesa da UE no horizonte (talvez 
uma forte dor de cabeça para o nosso pri-
meiro-ministro…) mas, o que tem aconte-
cido nesta Europa e o grau de afetação dos 
seus cidadãos, perante um complicado ce-
nário internacional que não tem resolvido 
os ancestrais problemas, antes os repro-
duz, começa a gerar condições neste “can-
tinho do mundo”, tendo por base os erros 
cometidos, para promover uma redefini-
ção desta União Europeia, enquadrando-a 
na sua verdadeira realidade, na do mundo 
de hoje e na exigente operacionalidade das 
suas decisões.

Portugal na

presidência da UE!

Luis Barreira
Opinião



4 a 10 de dezembro de 202020 mileniostadium.comMILÉNIO |  OPINIÃO

For the Elderly, A Pandemic of Loneliness

Social distancing, shelter-in-place, sel-
f-isolation, stay-at-home orders: these 
are all terms which have become pain-
fully familiar, since the global COVID-19 
pandemic began. Of course, we want to 
do what is necessary to stay safe and 
prevent the spread of the virus. Regar-
dless of pandemics, isolation and loneli-
ness can be part of everyday life for the 
elderly, having devastating effects on 
their physical and emotional health. Now 
more than ever, the senior population 
needs to be supported, engaged, and 
connected to communities around them.

Before the COVID-19 pandemic, lone-
liness was already a serious killer of 
the elderly. It has become far worse 

due to the pandemic, causing lockdown 
policies that have eliminated family vi-
sits. To our dismay, the elderly are literally 
dying, in large numbers, from loneliness, 
which translates physically into losing the 
will to live and worsening the effects of 
dementia, Alzheimer’s, heart disease and 
other direct causes of death.  Loneliness 
and depression make all of these aliments 
more serious and strongly affects their abi-
lity to survive. Once again, struck hard by 
the pandemic, long term care homes and 
assisted living facilities have had to shut 
their doors to outsiders, and the problem 
is particularly acute especially during the 
holidays.

It can be argued that loneliness is perhaps 
the most prevalent “disease” in our elderly 

population. Perhaps, it is the most over-
looked disorder in that population and one 
that, if addressed properly and continuou-
sly, could provide a significant difference 
in the quality of life, health and financial 
well-being of the elderly. In order to ad-
dress loneliness, we must first understand 
how to recognize it.

Pãe was diagnosed with dementia and 
Alzheimer’s disease a few years ago. For 
him, it mostly took the form of worsened 
short-term memory. However, he was of-
ten anxious and absent-minded, yet social, 
spirited, and funny. One of the best ways to 
keep dementia under control is socializing, 
and he was active in that regard… the act 
of living kept him vibrant. When the pan-
demic hit, I did the “responsible” thing for 
my elderly parents and told them to isola-
te at home. I would enter into their home 
wearing a mask, but only long enough to 
drop off groceries and leave.

For four months, Pãe stayed at home 
with my Mãe, who provided him scant 
companionship, due to his inability to 
connect. Otherwise, he was generally fine 
just eating, sleeping, and reading the ne-
wspaper. Over time, however, he became 
incapable of doing his simple hobbies alo-
ne. TV made him dizzy and reading beca-
me too hard on his eyes. The only means 
of social stimulation that he so desperately 
needed – lunches with friends – were no 
longer available to him. Left alone, Pãe 
would sit in a chair and stare off into space. 
At the time, I did not realize it, but isolation 
would take a heavy toll on his well-being 
and worsen his symptoms of dementia.

It was not too long before Pãe’s condi-
tion declined rapidly. One day, he kept 
going back to sleep no matter what I tried. 
Telehealth suggested to use pain stimulus 
on him, so, I rubbed his ribcage and pin-

ched hard on his ear, but he would not res-
pond. His eyes just fluttered, so, I called his 
psychiatrist again. After a couple of brain 
scans and a test for seizures, they discove-
red that he was perfectly fine, at least phy-
sically. The psychiatrist said it appeared 
that he was choosing not to wake up. So 
strong was his desire to not be in this world 
that he wanted to disappear from it…

The doctors informed my family there 
was a significant increase of people, like 
Pãe, who were elderly and declining un-
der lockdown. There are numerous stories 
of relatively healthy elderly people fading 
away in retirement homes or long-term 
care facilities due to their inability to see 
family. Now, experts are advocating to 
have family members to be considered pri-
mary caregivers, in order to help their lo-
ved ones dying of isolation.

On another note, regardless of the ou-
tbreaks in Ontario long-term care homes, 
they were not an option for us due to wai-
ting lists. Social activities in facilities are 
also limited right now, so putting him in 
one would not help. We were provided a 
personal support worker who visits him 
for an hour a day. Often times, Pãe would 
appear nervous and withdrawn, typically 
rejecting any form of care. The worker re-
marked that the only instance he seemed 
happy was when I was there…

I faced a decision… I could protect Pãe 
from the possibility of getting COVID-19, 
by isolating him from his family and 
friends. However, in doing so, it would all 
but guarantee that Pãe would disappear 
into himself forever. When Ontario ente-
red Stage 2 of reopening, things felt like 
they were more under control. I started 
visiting my parents three times a week, 
and once again had coffee with him every 
Saturday morning. Every week, he looked 

forward, with his eyes gleaming… in an-
ticipation of reading my weekly article in 
the Milénio newspaper, he would ask me… 
“What did you write about this week my 
Sarinha?” 

During the first two months, he was so 
fragile, sad, and confused. Then, I started 
to take him out on excursions, and that 
was when things changed. With me back 
in his life, he was beginning to thrive again. 
Taking him out to eat on a patio brought 
him so much joy, even if it meant eating 
McDonalds in the park. I know many 
would say I am taking a huge risk with Pãe, 
by exposing him to the possibility of coro-
navirus. While we both wear masks when 
indoors, and I try to stick with outdoor ex-
cursions and maintain a social distance, the 
reality is that it is a risk that I have to take. 
In an attempt to keep him healthy, I have 
taken away any reason for him to live. 
Normally, there would be programs that 
could engage him in activities and outings, 
but all of those shut down in the pandemic. 
I am very much on my own.

Since parts of Ontario reverted to a mo-
dified Stage 2, and now Toronto is effecti-
vely on lockdown, I do not know what to 
do. My visits gave Pãe something to look 
forward to, yet, dining indoors is once 
again prohibited and winter will make it 
more difficult to take him out of the house 
for stimulation.

I want to continue to give him hope, 
but we all must play a part. By taking this 
second lockdown seriously, adhering to 
wearing masks and social distancing mea-
sures, we can return to a time when older 
adults like Pãe can safely have the social 
contact they need. Loneliness is something 
many of us are suffering from, but for many 
of the elderly, it is killing them!

Sara Isabel Dias
Opinion
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“Spring forward…. Fall back” Is this a game changer?

Twice a year we have a time change and, 
in my case, it truly affects me, it takes 
some time for me personally to adjust 
to these time changes. The only way 
that l remember is the old saying of fall 
back.…the clocks go back an hour…if its 
spring the clocks moves forward. 

“Spring forward… Fall back”
This sounds so simple and yet many 

people are truly affected by these time 
changes that need not to be. The affects 
that this simple one-hour time change has 
on many folks is very traumatic and has 
led to death. I will give you my brief snap 
shoot of how this changing of time twice a 
year has affected me and millions of people 
around the world. 

Studies have shown that the bi-annual 
tradition can cause serious negative ef-
fects, including increased depression rates, 
heart attacks, stroke and much more. The 
benefit of ending the twice-yearly change 
includes promoting more consumerism 
by giving the population more hours of 
daylight in the evening. The province of 
Ontario has passed a bill in the legislature 
that would end our widely reviled biannual 
clock change ritual once and for all. How-
ever, for this change to be permanently, it 
needs Quebec and the State of New York to 
play along.

A private members bill called “The Time 
Amendment Act,” tabled by Ottawa-West 
Nepean MPP Jeremy Roberts, is the first 
step in moving things forward to becoming 
a reality. The passing of Bill 214 effective-
ly paves the way for government officials 
to end the practice of forcing us to “spring 
forward” and “fall back” by an hour every 
March and November, respectively. This 
would give us a consistent 24-hour clock 
for our system to only adjust to one and 
only one-time cycle.

This is a significant development after 
years of debating this subject to no end, 
with no real leadership to effectively make 
the move to change. Based on academic 
studies that suggests these bi-annual clock 
changes can have serious negative impacts 
as l have stated. These time changes, espe-
cially the one that takes place in the fall, 
has a huge impact on my mental state and 
my daily functionality. 

What do l mean by this?
In the fall as we just have fallen an hour 

behind, it gets very dark faster and by 4.30 
pm it seems that l wake up in the dark and 
l am working through darkness most of 
the balance of the day. I try to savour the 
limited day light that we get, but its not 
enough for me to get into sync with my 
day. The quick onset of darkness finds me 
looking for ways to keep my mind from 
getting lethargic and out of that black hole 
of depression. This lack of an addition hour 
of sunlight has a major impact on me and 
many others. Disruption to the body clock 
has had major impact on us and we don’t 
even know the harm it is doing to us. A 
mismatch of an hour daily is enough for 
ill effects, especially if it lasts for several 
months.

These time changes have a split opin-
ion on whether time changes should be 
moved, and which one benefits us the 
most. Is it having an extra hour of daylight 
in the spring or having that extra hour of 
sleep in the fall?

This debate has been going on for years 
and there are pros and cons on both sides 
of the argument about what benefits you 
best…my personal opinion, is that having 
that extra hour of day light in the fall and 
into the winter months works best for me 
and my mind set. Having that extra hour 
keeps me more in sync and avoids me from 
falling into a slump and attracting me to 
other bad habits that become very difficult 
to deal with later on in the year…like put-
ting on those extra pounds and then some. 

Having to deal with COVID-19 and other 
stressful things that come with this pan-
demic shutdown, you may think that this 
one-hour time change may have no signif-
icance, but in the grand scheme of things, l 
believe that it has a great impact. 

Here are some things/tips that l do to 
try and keep my days a bit longer and less 
stressful…

Exercising regularly is always good, if 
you can’t get to a gym…just go for a walk. 
This sounds simple, but it isn’t. Try to 
schedule in your day a small walk and in-
crease it as you get stronger walking. You 
will be amazed at the increased level of 
energy you will get after doing this consis-
tently for a week. Walking will boost your 
mood and will eventually give you that 
second wind during the day.

Simple breathing exercise is something 
that l am still trying to master to this day. 
Try this simple technique that works best 
for me…breath through your nose by filling 

your stomach with air, hold it for three sec-
onds and blow it out through your mouth. 
If you are not used to this it will hurt, but as 
you do more of these breathing exercises, it 
gets better and easier to do.

I usually do this exercise when driving 
and l come to a stop sign…take those few 
seconds to take advantage to this tech-
nique.

Stay away from toxic people…regard-
less of the specific situation, toxic people 
should be avoided at all costs. I have had 
many of those folks in my life and trying 
to be aware of these bad karmas and neg-
ative energies from these people, its amaz-
ing when you cut these toxic people out of 
your live that seems to give you more clar-
ity to go on with your day.

Stay away from anyone who makes you 
feel worse about yourself and cut out peo-
ple in your life that take advantage of you.

This is a tough one…try and get off of cof-
fee/caffeine, giving your body a break will 
do wonders for the overall nervous system. 
This works for me; it may not be for you…
but something to consider.

My final recommendation is consider 
getting a pet if you don’t have one. This is 
something that l personally never had on 
my radar until recently and it has changed 
my psychic somewhat and has given me a 
relaxing calmness when getting home. 

These are not expert recommendations, 
but they are some things that work for 
me…with the caveat that l am always look-
ing for new things that will help me get 
through these times.

Can a one-hour time change bring that 
much disruption?

You tell me…

Vincent Black
Opinion
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O Premier de Ontário, Doug Ford, dis-
se que continua a pressionar o go-
verno para acabar com a quarentena 
obrigatória para os canadianos que 
regressam ao país depois de viajarem. 

Ford fez o comentário quarta-feira 
(2) depois de ser questionado se 
as restrições de fronteira entre o 

Canadá e os Estados Unidos deviam ser 
reforçadas, devido ao aumento de ca-
sos de COVID-19 em ambos os países. 
Ford disse que espera que em Ontário 
a quarentena possa ser substituída por 
testes rápidos, tal como aconteceu em 
Alberta, que implementou um projeto 

piloto onde as pessoas depois de testa-
rem negativo voltam a repetir o teste 
seis ou sete dias depois de regressarem 
ao Canadá. 

Ontário está em negociações com o 
governo federal e com o Pearson Airport 
para tentar acabar com a quarentena 
obrigatória para pessoas que não este-
jam contagiadas. Ford disse não acre-
ditar que as pessoas estejam a cumprir 
com a quarentena quando regressam ao 
Canadá e pediu a Otawa para medir as 
temperaturas dos passageiros quando 
desembarcam no país.

CP24/MS

Ford diz que continua a 
pressionar para substituir a 
quarentena por testes rápidos

Retalhistas pedem ao governo 
de Ontário que acabe com 
restrições de COVID-19 nas 
lojas que não são essenciais

Um grupo de 50 retalhistas está a pedir 
ao governo de Ontário que acabe com 
as restrições à COVID-19 para as lojas 
não essenciais. 

Numa carta aberta ao Premier Doug 
Ford e à ministra da Saúde Christine 
Elliott, os retalhistas argumentam 

que o confinamento de Toronto e da re-
gião de Peel para restringir a transmissão 
do vírus não reduziu o número de consu-
midores. Em vez disso, as pessoas estão a 
ser encaminhados para lojas menos lotadas 
e para comunidades adjacentes, o que cria 
um maior risco à saúde. 

Os retalhistas dizem que a política atual 
empurra mais consumidores para lojas 
grandes com descontos que permanecem 
abertas porque são consideradas essenciais, 
enquanto milhares de lojas pequenas, inde-
pendentes e locais são encerradas apesar de 
venderem muitos dos mesmos produtos. 

O grupo de retalhistas diz que foi forçado 
a despedir trabalhadores em vez de criar 
milhares de empregos temporários para 
lidar com a tradicional corrida às compras 

do fim do ano. Os retalhistas estão a pedir 
ao governo que abra imediatamente todas 
as lojas de retalho na província e que im-
ponha um limite de capacidade de 25% nas 
lojas não essenciais que estão agora encer-
radas em Toronto e Peel. 

A carta é assinada por empresas como a 
Hudson’s Bay, o Canadian Tire, o Birks e o 
IKEA. O governo provincial já respondeu 
ao grupo de retalhistas e explicou que as 
restrições visam limitar a transmissão da 
COVID-19 para proteger a saúde e o bem-
-estar dos habitantes de Ontário. 

A ministra da Saúde sublinhou que os 
confinamentos não são decisões que o go-
verno toma de ânimo leve e disse que um 
pouco como tem acontecido em todo o 
mundo são uma etapa difícil, mas neces-
sária para reduzir a transmissão e prote-
ger o sistema de saúde do qual a população 
depende. O governo de Ontário disse que 
criou um programa de apoio no valor de 
$600 milhões para ajudar empresas que 
têm de encerrar ou restringir a sua ativida-
de durante os confinamentos.

CP24/MS

Queda de meteoro causa flash 
de luz sobre partes de Ontário
Um meteoro que viajou a cerca de 
100 mil quilómetros por hora e que 
caiu na atmosfera da Terra esta quar-
ta-feira (2) à tarde fez com que várias 
regiões no sul de Ontário observas-
sem um flash de luz nos céus. 

O fenómeno pouco comum acon-
teceu por volta do meio dia e vá-
rios residentes da GTA disseram 

ter visto uma bola de fogo no céu e algu-
mas pessoas disseram que tinham visto 
um grande flash de luz. Uma câmara na 
CN Tower filmou a passagem do meteo-
ro por Toronto.

Um professor de física e astronomia 
da University of Western Ontario con-
ta que o meteoro tinha o tamanho de 
uma bola de basquete e que ele deve ter 
entrado na atmosfera terrestre num ân-
gulo de 45 graus a cerca de 50 quilóme-
tros de Nova Iorque. O académico ainda 
aguarda a chegada de dados, mas está 
convencido de que o meteoro devia ter 
cerca de 10 cm. 

Os cientistas ainda não sabem se o 
meteoro se desintegrou completamente 

no ar ou se alguns pedaços de rocha po-
dem ter caído no chão. O meteoro causa 
um flash de luz no momento em que se 
fragmenta, e esse  flash pode ser 10 ve-
zes mais brilhante do que a Lua Cheia. A 
American Meteor Society recebeu cerca 
de 80 relatórios a informar sobre a pas-
sagem de uma bola de fogo que caiu na 
atmosfera da Terra.

CP24/MS

Lexus e Honda no topo da lista 
dos veículos mais roubados 
em Ontário em 2020
Os roubos de automóveis estão a au-
mentar em todo o país à medida que 
mais veículos são equipados com novas 
tecnologias, como controlos remotos 
sem chave. 

Segundo o Insurance Bureau of Cana-
da, o IBC, este tipo de equipamento dá 
oportunidade aos ladrões para obte-

rem acesso aos automóveis. O IBC divulgou 
quarta-feira (2) a lista anual dos modelos 
mais roubados em todo o país em 2020. 

O Honda CR-V SUV 2018 de quatro por-
tas liderou a lista, com cerca de 350 desses 
veículos desta marca foram roubados até 
agora este ano. O SUV Lexus RX350 2017 
foi o segundo carro mais roubado, com 258 
casos relatados às autoridades e um SUV 
Honda CR-V 2017 ficou em terceiro lugar 
na lista com 247 carros roubados. 

O IBC informa que o tipo de roubo mais 
comum é quando os ladrões recorrem à 

tecnologia para contornar os sistemas de 
segurança e obter acesso eletrónico aos 
veículos. Os condutores são aconselha-
dos a deixarem as chaves do veículo longe 
da entrada da casa para evitar este tipo de 
roubo. A maioria dos carros que são rouba-
dos continua a ter como destino a exporta-
ção. Mas a associação alerta que também é 
comum, depois de trocarem a matrícula, 
tentar vender o carro a outra pessoa dentro 
do país. Em Ontário veículos das marcas 
Lexus e Honda lideraram a lista de carros 
mais roubados do ano. Alguns foram ex-
portados por grupos de crime organizado e 
outros foram identificados em corridas de 
rua ilegais. 

Os roubos acontecem entre a meia-noi-
tee as cinco da manhã e a polícia aconselha 
os proprietários que estacionem os veículos 
dentro da garagem, sobretudo se se trata-
rem de modelos de última geração.

CP24/MS
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“Minister Freeland has highlighted the 
importance of rolling out a vaccine and 
providing additional support to hou-
seholds and businesses through what 
will be a tough winter for many Cana-
dians. The additional spending coupled 
with a lasting negative hit to government 
revenues will add copiously to the fe-
deral debt—boosting the net debt-to-
-GDP ratio from 35 per cent pre-COVID 
to around 54 per cent over the medium 
term. If debt financing costs remain low, 
the federal government can manage but 
there’s no doubt that the COVID-19 crisis 
will constrain federal finances for deca-
des to come.”

Speech highlights and insights

• In the first proper fiscal update since 
this time last year, the government 
outlined broadly its recovery plan as 
Canada looks to exit the pandemic 
induced recession.

• The government deserves credit for 
expediency of the measures enacted 
in short order at the beginnings of the 

pandemic. Additionally, the govern-
ment is prudently bracing—by outlining 
multiple scenarios and associated 
costs—for a tough winter before a suc-
cessful vaccine is distributed next year.

• The government expects the deficit to 
balloon to $381.6 billion this year, with 
the possibility that the virus resurgen-
ce could lead the deficit to reaching 
$400 billion. Finance Canada currently 
expects the deficit to be well under 
control by 2025–26 where the deficit 
improves to below $25 billion, or $33.4 
billion in the case of a virus resurgen-
ce.

• The recovery will be aided by further 
stimulus over the next three fiscal 
years to the tune of $70 to $100 billion 
which were not detailed at this time but 
will be explored further in the spring. 
There was no mention of pharmacare 
or a national day care plan that were 
hinted at in the September throne 
speech.

• In addition, prior to the fall update, the 
government had tallied an estimate of 
over $250 billion this year and arou-

nd $30 billion in new direct measures 
next fiscal year. This update added $22 
billion each this year and next, which is 
separate from the unspecified stimulus 
discussed in the previous bullet.

New measures include:

• Wage subsidy increased and extended 
to June 2021 ($15 billion this year, $16 
billion next)

• Canada Emergency Rent Subsidy ($2 
billion this year)

• Support for arts (182 million next year), 
air sector (540 million next year), and 
credit availability for tourism sector

• Overhauling tax system by closing 
loopholes (7 billion over 5 years)

• Nearly tripling the fiscal stabilization 
cap from $60 per capita to $170 per 
capita.

• To give context of how hard-hit reve-
nues will be this year we can com-
pare the outlook for nominal GDP in 
our latest forecast to our pre-COVID 
forecast completed in December 2019 
(see Chart). Over the four-year period 

displayed, the loss in nominal GDP 
sums to $500 billion—a substantial 
hit to profits, household incomes and 
government revenues.

• Overall, the government expects a 
string of deficits that will total $597 
billion from 2020–21 to 2023–24, not 
including the $70 to $100 billion addi-
tional stimulus.

• Federal government debt is forecast 
to be manageable despite the signifi-
cant increase as the government can 
finance these new measures at rock 
bottom rates. There is a risk, however, 
that bond yields could rise above what 
the government expects, given the 
massive increases to government debt 
issuance in Canada and globally.

• Canadian taxpayers will also be liable 
for record provincial deficits—we 
expect federal and provincial net debt 
to reach $2 trillion or over 92 per cent 
of GDP, levels not seen since the early 
1990s.

Pedro Antunes
Chief Economist

The Conference Board of Canada

Government
to the rescue, again
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Portuguesas lançam projeto 
para ajudar emigrantes

Chamam-se Joana e Teresa e deram 
vida ao projeto Vidassemfronteiras.
Uma plataforma colaborativa que tem 
como objetivo ajudar a adaptação e 
integração dos emigrantes portugue-
ses pelo mundo fora.

Projeto visa dar a conhecer a vida 
fora de Portugal aos que possam es-
tar interessados em emigrar e àque-

les que têm curiosidade pela vida lá fora.
“Já temos bastantes países represen-

tados por portugueses a viver em di-
versas partes do mundo, que de modo 
voluntário partilham links úteis, dicas 
de dia a dia, dicas de passeios e as suas 

vivências tanto familiares como profis-
sionais”, explicaram as duas fundadoras 
do projeto.

Mas a ideia ainda está em desenvol-
vimento: “estamos motivadas em fazer 
este projecto crescer, pretendendo por 
isso angariar novos participantes que 
tenham interesse em partilhar as suas 
experiência de maneira a ajudar a inte-
gração do emigrante português”.

“Convidamos-vos a  conhecer este 
projeto, explore os artigos publicados e 
partilhe pelos vossos contactos” apelam 
Joana e Teresa.

JN/MS

Emigrantes

A Comissão Europeia deu esta quin-
ta-feira (3) dois meses a Portugal para 
adotar um plano nacional de gestão dos 
resíduos radioativos, como previsto nas 
regras da União Europeia (UE), amea-
çando com um processo no Tribunal 
Europeu de Justiça em caso de incum-
primento.

Em causa está o pacote de infrações de 
dezembro divulgado esta quinta-fei-
ra (3) pelo executivo comunitário, no 

âmbito do qual a instituição “decidiu en-
viar uma carta de notificação de incumpri-

mento a Portugal por não ter adotado um 
programa nacional de gestão de resíduos 
radioativos conforme com os requisitos da 
diretiva relativa ao combustível irradiado e 
aos resíduos radioativos”.

Os Estados-membros da UE tinham que 
transpor esta diretiva até 23 de agosto de 
2013 e de apresentar a Bruxelas os seus pro-
gramas nacionais até 23 de agosto de 2015.

Portugal tem agora dois meses para res-
ponder à Comissão Europeia e, caso não 
haja uma “resposta satisfatória”, a institui-
ção pode decidir enviar um parecer funda-
mentado a Portugal, o último passo antes de 

avançar para o Tribunal de Justiça da UE. 
Os resíduos radioativos são gerados na 

produção de eletricidade em centrais nu-
cleares, mas também na utilização não 
relacionada com a energia de materiais ra-
dioativos para fins médicos, de investiga-
ção, industriais e agrícolas.

“Isto significa que todos os Estados-
-membros geram resíduos radioativos” e, 
por isso, “a diretiva estabelece um quadro 
comunitário que exige uma gestão respon-
sável e segura do combustível irradiado e 
dos resíduos radioativos, a fim de garantir 
um elevado nível de segurança e evitar a 

imposição de encargos indevidos às gera-
ções futuras”, recorda o executivo comu-
nitário na informação divulgada esta quin-
ta-feira (3) à imprensa.

Em concreto, esta lei comunitária exige 
que os Estados-membros elaborem e im-
plementem programas nacionais para a 
gestão de todo o combustível irradiado e 
resíduos radioativos gerados no seu terri-
tório, desde a produção até à eliminação.

O objetivo é proteger os trabalhadores e 
o público em geral dos perigos resultantes 
das radiações.

JN/MS

Ambiente

Portugal tem dois meses 
para adotar plano de gestão 
de resíduos radiotivos

Epidemia atingiu o pico 
no dia 25 de novembro
A epidemia de covid-19 atingiu o pico 
da sua incidência em Portugal no dia 25 
de novembro, verificando-se já uma ten-
dência de descida, disse o investigador 
André Peralta Santos, da Direção-Geral 
de saúde.

“Atingiu-se a incidência máxima 
cumulativa por via de notificação no 
dia 25 [de novembro] e há já uma ten-

dência de descida que esperemos que seja 
consolidada nos próximos dias”, afirmou o 
investigador André Peralta Santos na reu-
nião do Infarmed, onde peritos fazem um 
balanço das medidas tomadas para com-
bater a covid-19 e analisam a evolução da 
doença no país. 

Desde a última reunião no Infarmed, há 
duas semanas, houve um agravamento da 
situação na semana de 22 de novembro, 
mas depois na semana de 29 já se observou 
“um desagravamento da incidência em vá-
rios municípios, nomeadamente na região 
Norte onde apesar de ter incidências ainda 
muito elevadas há já um decrescimento da 
incidência”, adiantou André Peralta dos 
Santos. Na região da Área Metropolitana de 
Lisboa também já se observa “uma varia-
ção de incidência decrescente”, o que con-
siderou serem “boas notícias”.

Desagregando por região, verifica-se 
que “a região Norte com incidências mui-
to mais altas, tem já um padrão de descida 
claro, a região Centro e de Lisboa e Vale do 
Tejo começam já a esboçar uma tendência 
de descida”, enquanto há outras regiões 
ainda com uma tendência crescente, no-

meadamente o Alentejo e a Região Autóno-
ma dos Açores.

Relativamente às idades, o investigador 
adiantou há uma tendência de decresci-
mento em todas as idades.

Desde 4 de agosto, as incidências come-
çam a aumentar nas populações mais ati-
vas, entre os 20 e os 40 anos, e à medida 
que se vai progredindo no tempo, as inci-
dências começam a aumentar noutros gru-
pos etários, disse, explicando que a “epide-
mia se espalha através dos grupos etários”.

Nesta área, André Peralta realçou “uma 
boa notícia” e “uma um pouco mais preo-
cupante”.

“A boa notícia é que o grupo de 60/70 
e 70/80 está relativamente protegido em 
relação aos outros grupos etários, o gru-
po mais de 80 [anos] é um grupo que tem 
maior dependência, maior intensidade de 
contactos e, por isso, tem ainda uma inci-
dência mais alta”.

Relativamente às hospitalizações, o mé-
dico e investigador adiantou que apesar de 
o país já ter “passado o pico das incidên-
cias, ainda não há um pico claro nos inter-
namentos”, que disse esperar que “esteja 
para breve”.

“Este ‘delay’ de atingirmos o pico em 
novos casos e das hospitalizações é espera-
do, faz parte da evolução natural da doen-
ça”, explicou.

Por último, a taxa de mortalidade por co-
vid-19 a 14 dias, o indicador que é utilizado 
pelo Centro Europeu de Controle de Doen-
ças, parece já estar a esboçar-se”.

JN/MS
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O ensaísta Eduardo Lourenço, de 97 
anos, morreu, na passada terça-feira (1), 
em Lisboa.

Via o esplendor em tudo o que o ro-
deava, até no caos, sem nunca abrir 
mão daquela que considerava ser a 

sua aliada maior: a capacidade de espanto. 
Figura maior da História de Portugal da se-
gunda metade do século XX, Eduardo Lou-
renço faleceu, esta terça-feira, aos 97 anos.

Adoentado há muito tempo - a sua der-
radeira aparição pública foi no dia do seu 
aniversário, a 23 de maio de 2019, já muito 
debilitado -, deixa uma obra imensa cujas 
ramificações e influências se estenderam 
à Filosofia, Literatura e História, embora 
tenham abarcado também outras áreas do 
saber.

Aos que o questionavam sobre as razões 

de tamanha sede de conhecimento, “cul-
pava” o seu “horror ao concreto”, res-
ponsável pelo apego extremo aos livros e à 
manifesta inaptidão para atividades físicas 
desde muito cedo.

Leitor voraz, escreveu de forma não 
menos intensa, legando-nos títulos tão 
essenciais como “O labirinto da saudade - 
psicanálise mítica do destino português”, 
“Fernando, rei da nossa Baviera”, “O canto 
do signo” ou “O esplendor do caos”.

Portugal foi sempre uma preocupação 
permanente para si. Mesmo à distância, 
captou-lhe o sentido e tudo fez para desco-
dificar a sua essência. Glosou a identidade 
portuguesa em textos que não necessitaram 
que o tempo os fixasse para se tornarem 
canónicos. Para Lourenço, Portugal sem-
pre padeceu de “hiperidentidade”, bem 
evidente na “mórbida fixação e no gozo da 

diferença que nos caracteriza no contexto 
de outros povos, nações e culturas”.

O trauma da perda do império, ainda 
bem presente, serviu de mote àquela que 
será a sua obra maior. Lançada escassos 
quatro anos depois do 25 de Abril, “O labi-
rinto da saudade” foi decisivo para a tarefa 
de pensar Portugal. À luz do seu glorioso 
passado, mas também com os olhos postos 
no futuro que já então se interpunha.

Quarenta anos depois, as suas diretrizes 
permanecem intactas, embora o ensaísta 
tenha sido o primeiro a reconhecer que “as 
profundas mudanças operadas em Portu-
gal e no mundo” suplantaram as que fo-
ram vivenciadas em séculos. “Como todo 
o Ocidente, tornámo-nos todo o mundo e 
ninguém”, sintetizou.

A aldeia e o mundo
Por muito que afirmasse estar nos antí-

podas deste mundo veloz (escrevia à mão 
e não consultava sequer a Internet), com-
preendeu e explicou estes tempos como 
poucos, sintetizando as suas contradições, 
desafios e complexidades de um modo em-
polgante.

Homem universal (viveu em França du-
rante décadas e passou longas temporadas 
na Alemanha ou Brasil), dizia que São Pe-
dro de Rio Seco, a pequena aldeia do con-
celho de Almeida (Guarda) onde nasceu, 
em 1923, era o seu chão, o lugar a partir do 
qual olhava para o resto do mundo. As me-
mórias da infância e juventude (do pai que 
se ausentou cedo demais do seu convívio à 
passagem pela rígida escola militar) acom-
panharam-no pela vida fora e assumiram 
uma importância mítica que sempre fez 
questão de sublinhar.

JN/MS

Morreu Eduardo Lourenço,
o homem que manteve o espanto
até ao último suspiro

Luto

C
ré

di
to

s:
  D

R



4 a 10 de dezembro de 202026 mileniostadium.com

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 
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O secretário-geral adjunto do PS afirmou 
esta quinta-feira (2) que “há uma perspe-
tiva de alívio” de algumas das restrições 
impostas pela pandemia de covid-19 no 
Natal, como a circulação entre conce-
lhos, mas apelou a encontros familiares 
“muito responsáveis e limitados”.

Após ter sido recebido em audiência 
pelo Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, que está hoje 

a ouvir os nove partidos com assento par-
lamentar sobre a renovação do estado de 
emergência, José Luís Carneiro disse ainda 
que o PS apoiará novamente na sexta-feira, 
no parlamento, a renovação do estado de 
emergência.

Questionado sobre as medidas que pode-
rão vir a ser adotadas pelo Governo para a 
época festiva, o dirigente socialista fez ques-
tão de distinguir entre o Natal e o Ano Novo.

“Há uma perspetiva de alívio de algumas 
das medidas no período entre a véspera de 
Natal e o dia posterior ao Natal, permitindo 
que as famílias possam encontrar-se, mas 
esses encontros têm de ser muito responsá-
veis e muito limitados”, apelou, salientan-
do que “é do contacto que nasce e se desen-
volve o contágio”.

José Luís Carneiro acrescentou que “o 
mais relevante” desse alívio, na perspeti-
va do PS, será “permitir a circulação entre 
municípios”.

“Na passagem do ano, há fatores de ris-
co mais acentuados. Temos a compreensão 

que a flexibilidade que se dá no Natal possa 
ser limitada na passagem do ano”, disse.

O PS transmitiu ainda ao Presidente da 
República “o seu apoio” à nova renovação 
do estado de emergência.

“Trata-se, no fundo, de o Parlamento dar 
condições ao Governo para que possa apli-
car as medidas consideradas indispensá-
veis para continuarmos a conhecer resul-
tados como os que temos tido”, defendeu.

José Luís Carneiro, que esteve em Belém 
acompanhado pela líder parlamentar do PS 
Ana Catarina Mendes, fez questão de trans-
mitir “uma palavra de reconhecimento” 
aos profissionais de saúde e cientistas, pelas 
notícias encorajadoras sobre o arranque da 
vacinação já em janeiro.

“Isto significa um virar de página, mas 
que não dispensa a nossa responsabilida-
de enquanto cidadãos e representantes das 
instituições”, alertou.

O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, ouviu hoje à tarde os nove 
partidos com assento parlamentar sobre a 
renovação do estado de emergência, pro-
cesso que deverá ficar concluído até sexta-
-feira.

O atual período de estado de emergência, 
um quadro legal de exceção que só pode vi-
gorar por 15 dias, sem prejuízo de eventuais 
renovações, termina às 23:59 da próxima 
terça-feira, 8 de dezembro.

JN/MS

PS concorda com “alívio” no Natal mas apela 
a encontros “responsáveis e limitados”
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Crianças que presenciam maus tratos devem ser consideradas vítimas
A Equipa de Análise Retrospetiva de Ho-
micídio em Violência Doméstica reco-
menda ao parlamento uma clarificação 
no Código Penal para que fique explícito 
que uma criança que presencia maus 
tratos deve ser, para sua proteção, con-
siderada também vítima.

Esta é uma das recomendações da 
equipa coordenada pelo procurador 
da República jubilado Rui do Carmo 

depois da análise de um caso de violência 
de doméstica em que, após 14 queixas, uma 
professora acabou por ser morta pelo com-
panheiro, a 8 de janeiro 2016, tendo sido 
condenado a 21 anos de prisão.

Durante mais de seis anos de vida em 
comum foram iniciados 14 procedimentos 
criminais causados por comportamentos 
violentos do companheiro da vítima, nos 
quais eram também visados os restantes 
membros do seu agregado familiar e outros 
membros da comunidade.

Mas, explica a equipa na sua análise, to-
dos os inquéritos iniciados por agressões 
vieram a ser arquivados sem quaisquer 
consequências para o agressor, exceto dois: 
um de 2009, por violência doméstica, que 
foi suspenso provisoriamente e arquivado 
em 2010 após cumprimento de obrigações 
e outro de 2015, também por violência do-
méstica, no qual foi condenado em 2016, já 
depois do homicídio da professora.

A Equipa de Análise Retrospetiva de Ho-
micídio em Violência Doméstica (EARHVD) 
considera que a condescendência para com 
o agressor, a falta de proatividade na in-
vestigação criminal e da inconsequência da 
ação judiciária, resultou que a proteção da 
vítima não foi conseguida e que o agressor 
e homicida foi fortalecendo um sentimento 

de impunidade. O caso analisado envol-
veu uma criança, o neto da professora que 
sempre viveu ao seu cuidado vivenciando 
o ambiente de violência que culminou com 
o homicídio da avó quando tinha 13 anos.

Para além dos contactos havidos no de-
curso dos procedimentos de proteção e 
promoção dos direitos, primeiro pela Co-
missão de Proteção de Crianças e Jovens e 
depois, em 2010, pelo tribunal, não existem 
referências a qualquer apoio prestado a esta 
criança ou a medidas efetivas para preser-
vação da segurança e promoção das condi-
ções adequadas tendentes ao seu desenvol-
vimento saudável.

Esta ausência de intervenção acontece 

apesar de a vítima ter manifestado reite-
radamente as suas preocupações quanto à 
segurança do neto no contexto do ambiente 
de violência existente no agregado familiar.

Esta criança presenciou agressões de que 
a sua mãe e particularmente a sua avó fo-
ram vítimas, incluindo as que acabaram 
no homicídio, viu objetos e equipamentos 
que utilizava serem destruídos e foi alvo de 
ameaças graves por parte deste.

Segundo a equipa não só não foram ava-
liadas as consequências psicológicas destes 
comportamentos, de que foi vítima, como 
não lhes foi dada a devida relevância crimi-
nal. “Estes são comportamentos que con-
substanciam maus tratos, cometidos con-
tra a criança (nomeadamente sucessivos, 
intensos e graves maus tratos psicológicos 
sempre que era obrigada a presenciar as 
agressões de que a mãe e a avó eram víti-
mas) e que integram a prática do crime de 
violência doméstica”, refere a equipa.

Contudo, assim não foi considerado nos 
procedimentos criminais que se foram su-
cedendo. Face a esta análise a equipa lide-
rada por Rui do Carmorecomenda à As-
sembleia da República que seja ponderada 
a necessidade de clarificação do texto do 
artigo 152.º do Código Penal, para que afir-
me expressamente que o menor de idade 
que presencia maus tratos é também vítima 
do crime de violência doméstica.

Segundo a equipa, com frequência não se 
atende a que essa conduta praticada na pre-
sença de criança ou jovem pode constituir 
um mau trato psicológico de que este é ví-
tima e, portanto, configurar a prática de um 
autónomo crime de violência doméstica.

O artigo 152 refere que “quem, de modo 
reiterado ou não, infligir maus tratos físicos 
ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 

privações da liberdade e ofensas sexuais a 
pessoa particularmente indefesa, nomea-
damente em razão da idade, deficiência, 
doença, gravidez ou dependência econó-
mica, que com ele coabite é punido com 
pena de prisão de um a cinco anos, se pena 
mais grave lhe não couber por força de ou-
tra disposição legal”.

Refere ainda o mesmo artigo do Código 
Penal que o agressor é punido com pena 
de prisão de dois a cinco anos se praticar 
o facto contra menor, na presença de me-
nor, no domicílio comum ou no domicílio 
da vítima. Nas suas recomendações, o gru-
po dirige-se ainda ao Ministério Público e 
aos Órgãos de Polícia Criminal (OPC) con-
siderando que é fundamental que se de-
senvolva a capacidade de implementação 
do “Manual de Atuação Funcional a ado-
tar pelos OPC nas 72 horas subsequentes à 
apresentação de denúncia por maus tratos 
cometidos em contexto de violência do-
méstica” enquanto instrumento de grande 
importância no combate aos maus tratos 
praticados nas relações familiares, de in-
timidade e coabitação, e na proteção das 
vítimas destes comportamentos.

À Procuradoria-Geral da República a 
equipa recomenda que deve ser ponderada 
a pertinência de atribuir aos magistrados 
do Ministério Público a responsabilidade 
de, no início do inquérito, promover as ini-
ciativas necessárias tendo em vista fomen-
tar a comunicação, colaboração e articula-
ção entre todos os serviços e entidades para 
que seja garantida uma ação continuada, 
planeada e coerente no apoio e cuidado à 
vítima, na proteção de crianças e jovens ou 
de maiores vulneráveis e no tratamento do 
agressor.
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Reabertos 15 estabelecimentos 
de ensino
Foram reabertos, dia 2 de dezembro, 
quarta-feira, 15 estabelecimentos de 
ensino, ainda que em alguns casos com 
turmas ou alunos em isolamento profilá-
tico, anunciou a Secretaria Regional da 
Educação.

De acordo com comunicado, em to-
das as escolas em que se verificaram 
casos positivos nos últimos 10 dias 

foi feita uma análise cuidada das cadeias 
de transmissão, de forma a aferir o grau de 
controlo da transmissibilidade, existindo, 
neste momento, seis estabelecimentos com 
turmas em isolamento profilático e sete es-
tabelecimentos de ensino encerrados.

Desta forma, as escolas do ensino pú-
blico que reabriram, esta quarta-feira (2), 
são: EBI de Água de Pau; EB 1/JI Canto da 
Maia; EB 2 Roberto Ivens (Sede da Unidade 
Orgânica); EB 2,3 de Arrifes (Sede da Uni-
dade Orgânica); EB 1/JI da Covoada; EB 1/
JI da Relva; EB 1, 2, 3/JI de Vila de Capelas 
(Sede da Unidade Orgânica); EB 1, 2, 3/JI de 
Furnas; EB 1, 2/JI Gaspar Frutuoso (Sede da 
Unidade Orgânica); a EB 1/JI da Ribeirinha; 
EB 2,3/S Armando Côrtes-Rodrigues (Sede 
da Unidade Orgânica); ES da Lagoa; ES An-
tero de Quental; ES Domingos Rebelo; ES 
da Ribeira Grande.

Os estabelecimentos de ensino em que há 
turmas que se encontram numa situação de 
ensino a distância, são: Na EBS da Povoa-
ção: a EB 2, 3/S Isabel do Carmo Medeiros 
(Sede da Unidade Orgânica); as turmas do 

3.º ciclo do ensino básico da EB 1, 2, 3/JI de 
Furnas. Na EBI Francisco Ferreira Drum-
mond: a EB 1, 2, 3/JI da Vila de S. Sebastião 
(Sede da Unidade Orgânica); EBS Tomás de 
Borba; ES Jerónimo Emiliano de Andrade; 
ES Vitorino Nemésio.

Os estabelecimentos de ensino que se 
encontram encerrados são: Na EBI Canto 
da Maia: a EB 1/JI Professor Dr. Alexandre 
Linhares Furtado. Na EBS da Povoação: a 
EB 1/JI de Ribeira Quente. Na EBI de Rabo 
de Peixe: todos os estabelecimentos de 
ensino da freguesia de Rabo de Peixe. Na 
EBI de Angra do Heroísmo: a EB 1/JI Infan-
te D. Henrique. Na EBI Francisco Ferreira 
Drummond: a EB 1/JI do Porto Judeu.

A nota da Secretaria Regional da Edu-
cação, diz ainda que, relativamente à cer-
ca sanitária a Rabo de Peixe e no que diz 
respeito aos alunos que frequentam outras 
escolas que não a EBI de Rabo de Peixe, “fo-
ram dadas instruções a todas as unidades 
orgânicas de São Miguel, no sentido da não 
penalização desses alunos, devendo as suas 
faltas ser consideradas como justificadas, 
os procedimentos de avaliação adaptados e 
ser feito o ensino a distância”.

Quanto a docentes e não docentes na 
mesma condição, as escolas receberam, 
igualmente, “instruções para a não pena-
lização destes trabalhadores, devendo os 
mesmos cumprir as suas funções em regi-
me de teletrabalho.

AO/MS

Governo dos Açores consciente de que 
números em Rabo de Peixe vão “disparar”
O secretário regional da Saúde, Clé-
lio Meneses, reconheceu, esta quar-
ta-feira (2), que com a testagem de 
todos os moradores na vila de Rabo 
de Peixe, os casos de Covid-19 nesta 
freguesia da Ribeira Grande vão “dis-
parar”.

De todo o modo, declarou Clélio 
Meneses em conferência de im-
prensa, esta é uma medida “ade-

quada, necessária e responsável” nesta 
fase, sendo necessário o “envolvimento 
de todos”, entre responsáveis políticos, 
médicos e população em geral.

A freguesia de Rabo de Peixe, na ilha 
de São Miguel, ficou sob cerca sanitária 

a partir das 00h00 de quinta-feira (3) e 
até 08 de dezembro, e a população vai 
ser testada.

Por freguesias, a vila piscatória de Rabo 
de Peixe, com cerca de 10 mil habitantes, 
é a que regista mais casos (contabilizava 
61 esta quarta-feira dia 2) nos Açores.

O novo coordenador de saúde pública 
nos Açores havia já dito à agência Lusa 
que Rabo de Peixe é a única freguesia da 
região onde os casos de covid-19 “conti-
nuam a aumentar de forma continuada”.

O objetivo da testagem das perto de 
10 mil pessoas é, declarou Gustavo Tato 
Borges, “criar um tampão na transmis-
são da doença” na freguesia.

AO/MS

Santa Cruz das Flores com orçamento 
de 3,8 ME para 2021
O município de Santa Cruz das Flores 
terá um orçamento de 3,8 milhões de 
euros em 2021, com uma “forte com-
ponente social” e de “reabilitação ur-
bana”, um valor superior em 200 mil 
euros ao orçamento de 2020.

“O orçamento para 2021 é de 3,8 mi-
lhões e tem uma forte componente 
na parte social e de recursos hu-

manos. Cerca de 50% das despesas são 
nessa área. A restante vai ser direciona-
da para o desenvolvimento do concelho, 
nomeadamente para obras de alguma 
importância”, declarou à agência Lusa o 
presidente da Câmara Municipal, o so-
cialista José Carlos Mendes.

O documento foi aprovado no início 
do mês em reunião de câmara e vai ser 
votado em Assembleia Municipal no dia 
09, órgão no qual o PS tem a maioria.

José Carlos Mendes assinalou o “ligei-
ro aumento” do valor do orçamento em 
comparação com 2020, mas destacou 
que as receitas da autarquia dependem 
“essencialmente das transferências do 
Orçamento do Estado e dos fundos co-
munitários”.

“Há um ligeiro aumento de verbas, 

mas relacionadas com fundos comuni-
tários. Dada a nossa dimensão, muito 
pequena, as receitas municipais, ou seja, 
as receitas próprias, são muito baixas”, 
apontou.

O autarca considerou que o orçamen-
to para 2021 prevê “uma série de inves-
timentos importantes”, sobretudo ao 
nível da “reabilitação urbana e em ter-
mos de bem-estar, lazer e turismo”.

Entre os investimentos está a requa-
lificação da zona balnear da freguesia 
de Ponta Delgada, a maior do concelho, 
uma obra “importante para a freguesia 
começar a desenvolver-se em termos 
turísticos”. O orçamento prevê ainda 
o “reordenamento da zona central” de 
Santa Cruz, com intervenções na pra-
ceta Roberto Mesquita e dos espaços en-
volventes à igreja matriz, e a “criação de 
um passeio pedonal e marítimo junto ao 
porto velho” do concelho.

Os setores principais da economia de 
Santa Cruz das Flores são a agricultura e 
o turismo. A Câmara Municipal de Santa 
Cruz regista a dívida mais baixa dos mu-
nicípios dos Açores (cerca de 178 mil eu-
ros), de acordo com dados de 2018.

AO/MS

Estabelecimentos de bebidas com espaço 
de dança fechados nos Açores até dia 08
Os estabelecimentos de bebidas e simi-
lares com espaços de dança nos Açores 
vão estar fechados até às 23:59 de 08 
de dezembro, por causa da pandemia, 
anunciou o Governo Regional.

Segundo o comunicado resultante da 
reunião do Conselho do Governo reali-
zada na segunda-feira (30 novembro), 

encerram também, até 08 de dezembro, a 
partir das 22:00, os bares e outros estabele-
cimentos de bebidas, com ou sem espetácu-
lo e com ou sem serviço de esplanada. Nos 
mesmos dias, entre as 22:00 e até às 06:00 
horas do dia seguinte, os postos de abaste-
cimento de combustíveis podem manter o 
respetivo funcionamento, mas “exclusiva-
mente para efeitos de venda ao público de 
combustíveis e abastecimento de veículos”.

Estas medidas surgem na sequência da 
decisão de prorrogar a situação de calami-
dade pública nas ilhas de Santa Maria, São 
Miguel, Terceira, Pico e Faial, bem como a 
situação contingência nas ilhas Graciosa, 
São Jorge, Flores e Corvo até 08 de dezem-
bro. Assim, são encerrados os centros de 
convívio e suspensas as visitas a utentes de 
lares de idosos, “salvo situações excecio-
nais, com limitação a um visitante, em ho-
rário restrito, e desde que observadas as re-
gras de uso de máscara, de distanciamento 
físico e de etiqueta respiratória definidas 
pela Autoridade de Saúde Regional”.

Ficam suspensas “todas as deslocações, 
inter-ilhas e para fora do arquipélago, de 
trabalhadores da administração regional, 
incluindo institutos públicos e empresas 
públicas, em serviço, salvo se absoluta-
mente imprescindíveis”.

É recomendado a outras entidades pú-
blicas e privadas da região que “adotem 
iguais procedimentos quanto à deslocação 
dos seus trabalhadores para o exterior da 
região, sem prejuízo das deslocações dos 
titulares de cargos políticos e altos cargos 
públicos”. O Conselho do Governo optou 
por suspender “todas as deslocações ao ar-
quipélago de entidades externas solicitadas 
pela administração regional, incluindo ins-
titutos públicos e empresas públicas, salvo 
se absolutamente imprescindíveis, desde 

que autorizadas pela Autoridade de Saúde 
Regional”.

É ainda suspensa a realização de eventos 
públicos promovidos pela administração 
regional, incluindo institutos públicos e 
empresas públicas, e recomenda-se que to-
das as entidades públicas, nomeadamente 
autarquias locais, e privadas, a não realiza-
ção de eventos abertos ao público.

No caso de passageiros que desembar-
quem na região, recomenda-se que, “até 
à obtenção do resultado do teste de des-
piste ao SARS-COV-2, realizado ao sexto 
dia, limitem as deslocações ao essencial e 
cumprir as regras de uso de máscara, de 
distanciamento físico e de etiqueta respi-
ratória definidas pela autoridade de saúde 
regional”.

Quando pretenderem deslocar-se para 
outras ilhas, os passageiros “devem comu-
nicar essa intenção, à chegada, à autori-
dade de saúde”, com o preenchimento de 
uma declaração, e depois de chegarem à 
ilha de destino, devem contactar as auto-
ridades de saúde concelhias para fazer um 
teste “ao sexto dia, a contar da data de rea-
lização do teste realizado nas 72 horas ante-
riores ao embarque para a região”.

Os encargos resultantes do alojamento, 
“para além do inicialmente contratado pe-
los passageiros desembarcados na região”, 
para cumprimento de confinamento obri-
gatório por causa de um teste positivo, bem 
como para isolamento profilático, deter-
minado pela autoridade de saúde, são assu-
midos pela região.

Os Açores têm nesta altura 38 cadeias 
ativas de transmissão do novo coronavírus, 
sendo 26 na ilha de São Miguel, nove na ilha 
Terceira, uma partilhada entre a ilha de São 
Miguel e a ilha de São Jorge, uma na ilha do 
Pico e uma na ilha de São Jorge.

Foram detetados até esta quarta-feira (2) 
na região 1.026 casos de infeção pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2, que causa a 
doença covid-19, verificando-se 519 casos 
recuperados e 407 casos positivos ativos.

Até quarta-feira (2), morreram 17 pes-
soas na região com covid-19 desde o início 
da pandemia.

AO/MS
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À margem de uma visita ao quartel dos 
Bombeiros Voluntários Madeirenses, Mi-
guel Albuquerque disse esperar “alguma 
retoma” do setor turístico em dezembro 
e aludiu aos “cerca de 70 mil lugares” 
nos aviões até ao final deste mês.

“Novembro foi muito condicionado 
devido ao encerramento do Reino 
Unido e dos condicionamentos a que 

a Alemanha ficou sujeita. Penso que vai ha-
ver alguma reanimação do setor turístico 
neste período de festas e as famílias madei-
renses vão celebrar dentro de um contexto 
de contenção para podermos ultrapassar 
este período difícil com um mínimo de ris-
co”, afirmou o presidente do Governo Re-
gional.

O governante voltou a exortar a que os 
estudantes madeirenses que forem regres-

sando do Continente cumpram as instru-
ções das autoridades de saúde e voltou a 
garantir que não existe transmissão co-
munitária do novo coronavírus na Região. 
“A transmissão comunitária não existe 
neste momento. Há algumas cadeias de 
transmissão ativa que estão absolutamen-
te identificadas e estão a ser controladas”, 
afiança.

Albuquerque enalteceu também o tra-
balho levado a cabo pelos elementos dos 
Bombeiros Voluntários Madeirenses. “Vim 
aqui agradecer aos BVM, em particular aos 
homens e mulheres que têm desempenha-
do um papel muito importante no trans-
porte de doentes covid, agradecer o em-
penho, a dedicação, o sentido de serviço 
público e obviamente também o risco que 
têm corrido para benefício público”.

JM/MS

Covid-19: “temos cerca de 70 mil 
lugares nos aviões até ao final de 
dezembro”

Investigadores da uma 
e da UAlg premiados em 
conferência internacional
Soraia Garcês e Margarida Pocinho, 
docentes da Universidade da Madei-
ra (UMa) e membros Integrados do 
Research Centre for Tourism, Sus-
tainability and Well-being da Univer-
sidade do Algarve (UAlg), e Saúl Ne-
ves de Jesus, docente e vice-reitor 
da UAlg, foram distinguidos com o 
Prémio Valene L. Smith Outstanding 
Tourism Award, para melhor comu-
nicação/paper, no âmbito do t-Fo-
rum 2020 Global Conference.

Este prémio segue critérios rigo-
rosos de seleção, através de um 
processo de blind peer review, e 

distingue artigos “which bring to light 
theoretically based applications of tou-
rism intelligence”.

O trabalho de investigação premia-
do, intitulado “Madeira Island tourists 
psychological profile and wellbeing” 

resultou de um projeto desenvolvido 
na UMa sobre “O Bem-Estar do Turista 
da RAM”, no âmbito de uma bolsa de 
Pós-doutoramento da investigadora 
Soraia Garcês, financiada pela ARDITI 
– Agência Regional para o Desenvol-
vimento da Investigação, Tecnologia 
e Inovação, e orientada por Margarida 
Pocinho e Saúl Neves de Jesus.

Este projeto aplicou conhecimen-
tos da área da Psicologia ao Turismo e 
procurou encontrar um perfil psicoló-
gico do turista que visita a RAM, numa 
perspetiva inovadora e personalizada 
de conhecer quem nos visita. O t-Fo-
rum 2020 Global Conference, este ano 
dedicado ao tema “Breaking Old Bar-
riers for a New World: Mobilizing Tou-
rism Intelligence to Survive”, decorreu 
entre os dias 4 e 6 de novembro, em 
formato online.

JM/MS

“Melhor orçamento de sempre em Santa 
Cruz” aprovado pelo JPP e pelo PS

Filipe Sousa diz que este “não é o Orça-
mento do PSD, nem do CDS, porque não 
prevê aumento de impostos como os 
social democratas defendiam em 2013”.

O autarca descreveu o Orçamento 
Municipal para 2021 como “o me-
lhor orçamento de sempre”.

Mas, na Assembleia Municipal, o docu-
mento acabaria por merecer apenas os votos 
do JPP e do PS, sendo aprovado por maioria 
com os votos contra do PSD e do CDS.

Uma votação que o autarca já havia an-
tecipado, quando apresentou o documento 
em duas versões, uma para os deputados 
municipais do JPP e outra para os deputa-
dos municipais do PSD e CDS.

Aliás, recordou que aqueles dois partidos 
não apresentaram uma proposta válida que 
fosse em sete anos. As duas propostas apre-
sentadas foram o abate de uma árvore que já 
tinha sido abatida, e a toponímia para uma 
vereda da qual nem sabiam a referenciação.

Sobre o orçamento, Filipe Sousa concre-
tizou que são 31,4 milhões de euros realis-
tas e sem empolamento, que vão reforçar 
a matriz social e lançar investimentos em 
todas as freguesias.

É também um orçamento que reflete a di-
minuição da dívida em 63%. Um orçamento 

que culmina a trajetória delineada em 2013 e 
que reflete uma capacidade de investimento 
superior a seis milhões de euros.

Mas se este é um orçamento no qual o 
JPP se revê, Filipe Sousa não tem dúvidas 
de que este não é o orçamento do PSD, nem 
do CDS. E não é porque “não prevê o au-
mento de impostos como o PSD queria em 
2013, não prevê a devolução total do IRS, 
porque isso comprometeria o investimento 
e a aposta no social, e é também um Orça-
mento que mantém a Derrama, porque é 
um esforço que se pede a quem tem lucro 
para poder ajudar quem precisa.”

Da parte da oposição, o autarca ouviu 
críticas do PSD e do CDS sobre este ser um 
orçamento que esquece o apoio às empre-
sas. Em resposta, Filipe Sousa disse não 
entender a oposição quando esta crítica 
a duplicação de apoios quando se trata de 
ajudar as famílias, mas já defende a dupli-
cação desse mesmo apoio quando se trata 
do tecido empresarial. “O secretário Bar-
reto anuncia milhões todas as semanas”, 
recordou, salientando que o apoio de San-
ta Cruz ao tecido empresarial tem sido em 
isenções que já foram aprovadas até junho 
do próximo ano.

JM/MS

ORAM2021: Governo quer premiar 
“práticas inovadoras de gestão pública” 

O vice-presidente do Governo Regio-
nal vai poder estabelecer incentivos 
e outros mecanismos de estímulo de 
práticas inovadoras de gestão públi-
ca, de modernização e simplificação 
administrativa, visando, designada-
mente, a melhoria da eficiência, da 
qualidade na gestão, da redução de 
custos de contexto e da redundân-
cia de informação de suporte aos 
processos de decisão, da eficácia e 
qualidade dos serviços públicos e da 
boa resposta aos desafios da transi-
ção digital.

Segundo a proposta do ORAM2021, 
os incentivos e outros mecanismos 
de estímulo referidos podem ma-

terializar-se, nos termos a regulamen-
tar no decreto regulamentar regional de 
execução orçamental, através de ma-
jorações das dotações orçamentais dos 
organismos da administração pública 
regional relativas à atribuição de pré-
mios de desempenho ou a alterações de 
posição remuneratória por opção ges-
tionária.

Os incentivos podem ser igualmente 
de natureza não pecuniária, designada-
mente por atribuição de dias de férias 
adicionais ou crédito de horas para au-
toformação, nos termos a regulamentar 
no decreto regulamentar regional de 
execução orçamental.

JM/MS
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Senegal detém 43 seguidores de líder 
religioso por tráfico de pessoas
A polícia senegalesa deteve 43 pessoas 
por “tráfico de seres humanos” em cen-
tros educativos criados por Serigne Mo-
dou Kara Mbacké, um influente líder re-
ligioso da região de Dakar, onde várias 
pessoas foram, alegadamente, “vítimas 
de rapto e de abusos”.

Apesar das detenções, os serviços de 
comunicação de Kara Mbacké nega-
ram as acusações da polícia. Segun-

do as autoridades senegalesas, as detenções 
resultaram de operações realizadas entre 
26 e 28 de novembro pelas autoridades se-
negalesas em centros geridos por discípu-
los de Kara Mbacké.

Serigne Modou Kara Mbacké é um líder 
religioso membro dos influentes Irmãos Mu-
çulmanos de Mourides, assim como líder de 

um partido político, e está por detrás da cria-
ção de “centros de recuperação” em todo o 
Senegal, destinados a jovens em perigo.

As investigações da polícia permitiram 
desmantelar “uma rede de roubo de scoo-
ters, tráfico de canábis e tráfico de seres hu-
manos” nestes centros, segundo o comuni-
cado, citado pela agência France Press.

Foram libertados mais de 370 residentes 
dos centros de reeducação em vários bair-
ros da capital senegalesa e nos seus subúr-
bios, a viver “em condições sanitárias de-
ploráveis”.

“Sofriam visivelmente de doenças e des-
nutrição grave, são visíveis estigmas de 
abusos físicos nos corpos das vítimas, algu-
mas das quais parecem ter perdido o juízo”, 
descreveu a polícia.

JN/MS

Angola prepara plano de vacinação 
contra covid-19 com apoio da OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
está a apoiar o Governo angolano na 
preparação da campanha de vacinação 
contra a covid-19, que poderá acontecer 
a partir do segundo trimestre de 2021, 
afirmou a representante da organização 
no país.

Djamila Cabral, que falava aos jorna-
listas após um encontro com a mi-
nistra das Finanças de Angola, Vera 

Daves, assinalou que foi abordado o me-
canismo COVAX – que conta entre outros 
parceiros com a Aliança Global de Vacinas, 
GAVI, entidade a que preside o ex-primei-
ro-ministro de Portugal José Manuel Durão 
Barroso – estando também a ser já prepa-
rado um plano de vacinação.

O COVAX visa adquirir dois mil milhões 
de doses de vacinas para a covid-19 até ao 
fim de 2021 para 92 países beneficiários. 
Angola, sendo um dos países subscritores 
do mecanismo, vai beneficiar deste apoio 
no acesso às vacinas.

“Neste momento, o trabalho que está a 
ser feito é juntar todos os fundos necessá-
rios para se comprar vacinas para cobrir 
pelo menos 20% da população dos países 
africanos”, adiantou Djamila Cabral.

“Estamos a trabalhar com o Ministério da 
Saúde para preparar o plano de vacinação”, 
prosseguiu, dizendo que já existem instru-
mentos que permitem fazer uma avaliação 
da capacidade de vacinação e da cadeia de 
frio – um dos desafios a resolver – bem como 
a definição das populações prioritárias.

A responsável da OMS sublinhou que 
“ainda não há vacinas para mandar para 
Angola” e que o próprio mecanismo prevê 
uma hierarquização, consoante as necessi-
dades de cada país.

“Há países que estão a precisar mais do 
que outros, há países onde estão a morrer 
mais pessoas do que em outros”, notou, 
acrescentando que os números de Angola 
sugerem que não é dos mais atingidos pela 
pandemia, pois não está entre os países 
com mais casos.

“A estimativa que está a ser feita é que, 

a partir do segundo trimestre, possamos 
começar a receber [vacinas] nos países que 
estão a precisar mais na região africana”, o 
que ainda não está totalmente definido, tal 
como os custos.

Segundo Djamila Cabral, para já o me-
canismo pretende comprar as vacinas para 
doar, mas “é possível que, em algum mo-
mento, seja solicitada alguma contribui-
ção”. A representante da OMS admitiu que 
“houve tendência” para esquecer outras 
doenças devido à covid-19, sobretudo no 
início da pandemia, mas agora todos estão 
“conscientes de que é preciso reforçar as 
outras áreas”, nomeadamente a malária, 
tuberculose, VIH/Sida e saúde materno-
-infantil.

“Todas essas áreas precisam de um re-
forço e vamos tentar responder da melhor 
maneira para apoiar o governo angolano”, 
estando atualmente a ser feita uma análise 
sobre os serviços mais deficitários.

Djamila Cabral elogiou o esforço do exe-
cutivo para aumentar as verbas para a saú-
de no Orçamento Geral do Estado, embora 
estejam ainda aquém do desejável, dizendo 
que foram também discutidas “alternativas 
que possam existir para garantir o financia-
mento da saúde e que os investimentos que 
são feitos hoje possam ser mantidos e servir 
as necessidades da população”.

Vera Daves reforçou, por seu lado, que 
há alinhamento, por parte do executivo, 
com as recomendações da OMS no sentido 
de, progressivamente, aumentar os recur-
sos para o setor social apesar das limitações 
do ponto de vista orçamental.

“Pretendemos, à medida que formos 
tendo mais recursos, que o serviço da dívi-
da for diminuindo, ir cada vez mais desti-
nando mais verbas para o setor social, com 
ênfase para a saúde”, afirmou.

Além disso, o Ministério das Finanças tem 
estado a incentivar a utilização do portal de 
serviços para os institutos públicos “para 
tornar mais transparente e alvo de moni-
torização a execução da despesa quando as 
receitas são doações”, acrescentou.

A21/MS

Imunidades de Manuel Vicente vão ser reavaliadas por PGR angolana
As imunidades que protegem o ex-vi-
ce-presidente angolano, Manuel Vi-
cente, de processos judiciais vão ser 
reavaliadas pela Procuradoria-Geral da 
República de Angola, avançou à Lusa 
uma fonte judicial.

Até agora, o ex-vice-presidente do 
país e antigo dirigente da petrolífe-
ra estatal Sonangol, cujo nome tem 

surgido envolvido em vários escândalos 

de corrupção tem estado a salvo das in-
vestigações criminais, com base na Cons-
tituição angolana que concede uma imu-
nidade aos antigos titulares deste cargo, 
que só terminaria cinco anos após o fim 
do mandato, em setembro de 2022.

Mas, segundo uma fonte judicial ouvida 
pela Lusa, a PGR vai pedir uma reavalia-
ção jurídica do estatuto do vice-presiden-
te “para analisar a situação e ver até que 
ponto está protegido ou não”.

No entendimento de alguns juristas, 
como Rui Verde, a PGR angolana tem fei-
to uma “interpretação errada da Consti-
tuição” no que se refere às imunidades de 
ex-titulares do poder público.

“Os cinco anos só contariam se se qui-
sesse abrir um processo no tempo em que 
ele [Manuel Vicente] era vice-presiden-
te”, o que não acontece em relação às ale-
gações que têm sido noticiadas pela im-
prensa, disse o jurista à Lusa no passado 
mês de outubro.

O nome do antigo presidente da petro-
lífera angolana Manuel Vicente, que foi 
investigado em Portugal, surge ligado à 
empresa CIF (China International Fund) 
e ao desvio de milhões de dólares da So-
nangol.

Segundo Rui Verde, a imunidade que 
está estabelecida no artigo 127.º da Cons-

tituição da República de Angola (respon-
sabilidade criminal) aplica-se apenas a 
crimes praticados no exercício das fun-
ções. “Neste momento, não estamos a 
falar de presidente e vice-presidente, e 
sim de ex-presidente [José Eduardo dos 
Santos] e ex-vice presidente [Manuel Vi-
cente] e aí não se aplica este artigo 127.º. 
Julgo que tem havido alguma confusão 
neste aspeto”, destacou na altura o jurista 
e professor de Direito.

Analistas da consultora Eurasia escre-
veram, numa nota enviada aos clientes a 
que a Lusa teve acesso, que o Presidente 
João Lourenço, pressionado para inves-
tigar o ex-governante e seu conselheiro 
para a área petrolífera, Manuel Vicente, 
poderá usar a mesma estratégia que usou 
para revogar a imunidade do antigo mi-
nistro Manuel Rabelais, que vai começar a 
ser julgado no dia 09 de dezembro.

“A perda de imunidade de Manuel Ra-
belais abre a porta para Lourenço visar 
Manuel Vicente, antigo vice-Presidente 
de Angola e presidente da Sonangol entre 
2012 e 2017”, apontavam, lembrando que 
o antigo governante “escapou até agora 
às perseguições por aconselhar Lourenço 
sobre os meandros da rede de compadrio 
de José Eduardo dos Santos e por ajudar 
na reforma do setor petrolífero”.

“Continuar a proteger Manuel Vicen-
te pode ser um risco político demasiado 
grande”, já que o antigo líder da Sonangol 
já está a ser investigado pelas instâncias 
judiciais pelo seu papel num dos maiores 
esquemas de corrupção da era do antigo 
chefe de Estado, o China International 
Fund (CIF)”, concluem os analistas da 
Eurásia.

Manuel Vicente, que é atualmente de-
putado (MPLA) encontra-se a residir no 
Dubai desde junho, invocando motivos 
de saúde, ausência que foi comunicada 
à Assembleia Nacional e que se encontra 
justificada, segundo uma fonte parlamen-
tar.

A mesma fonte acrescentou que Manuel 
Vicente tem participado nas sessões ple-
nárias através de videoconferência.

A justiça angolana tem vindo a apertar 
o cerco aos aliados do anterior Presiden-
te, José Eduardo dos Santos, e constituiu 
arguidos, em outubro, os generais Manuel 
Hélder Vieira Dias Júnior, “Kopelipa”, 
e Leopoldino Fragoso do Nascimento, 
“Dino”, no âmbito de um processo rela-
cionado com contratos entre o Estado e 
o CIF, através do extinto Gabinete de Re-
construção Nacional.

JN/MS
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Justiça aceita denúncia e mulher 
se torna ré por injúria racial, lesão 
e homofobia contra clientes e 
funcionários de padaria em SP
Caso foi em 20 de novembro. Lidiane 
Biezok continuará em prisão domiciliar 
após alegar problemas psiquiátricos. 
Juíza, no entanto, negou pedido da de-
fesa para exame de insanidade na acu-
sada. Vídeos nas redes sociais mostram 
ela ofendendo e agredindo clientes e 
empregados.

A Justiça aceitou nesta semana a de-
núncia do Ministério Público (MP) e 
tornou ré a mulher que aparece em 

vídeos nas redes sociais ofendendo e agre-
dindo funcionários e clientes de uma pada-
ria na Zona Oeste de São Paulo, no dia 20 de 
novembro.

Lidiane Brandão Biezok, de 45 anos, é 
acusada pela promotora Martha de Camar-
go Duarte Dias de ter cometido injúria ra-
cial, lesão corporal e homofobia contra as 
vítimas. Em entrevista à TV Globo, a mu-
lher, que está em prisão domiciliar, pediu 
desculpas e alegou que sofre de bipolarida-
de e depressão.

Mesmo assim, em sua decisão, a juíza 
Carla de Oliveira Pinto Ferrari, da 20ª Vara 
Criminal, no Fórum da Barra Funda, deter-
minou na terça-feira (1º) que Lidiane conti-
nue respondendo aos três crimes presa em 
casa. A mulher teve a prisão em flagrante 
convertida por decisão judicial, após alegar 
que possui “problemas psiquiátricos”. Des-
de então está detida preventivamente den-
tro do apartamento onde mora com os pais.

A magistrada também negou o pedido da 
defesa da acusada para autorizar a instau-
ração de um incidente de insanidade men-
tal em Lidiane. De acordo com seu advo-
gado Victor Martinelli Paladino, a mulher 
pode ter tido um surto psicótico no dia que 
foi filmada xingando e batendo em clientes 
e empregados da padaria Dona Deôla, em 
Perdizes, bairro nobre da capital.

“Quanto à alegada insanidade mental da 
ré em fase de inquérito, reputa-se prema-
tura a instauração do respectivo incidente, 
na medida em que a maior parte dos docu-
mentos trazidos pela defesa da ré aos autos 
refere-se a receituários cujo conteúdo está 
ininteligível, sendo que alguns sequer estão 
datados”, discordou a juíza Carla Ferrari na 
sentença na qual aceitou a acusação contra 
Lidiane.

A juíza marcará uma data para ouvir Li-
diane, seu advogado, a promotora e as ví-

timas numa audiência. Posteriormente, a 
magistrada decidirá se tem elementos para 
julgar a mulher pelos crimes e dará uma 
sentença: a condenando, absolvendo ou 
arquivando o caso.

Quando foi presa pela Polícia Militar no 
dia 20 na padaria, a mulher se identificou 
como “advogada internacional”, conforme 
a filmagem que circula na web (veja no ví-
deo acima). Entretanto, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) informou que ela 
não tem registro para advogar

Segundo sua defesa, a família de Lidia-
ne informou que ela cursou a faculdade de 
direito na Universidade Mackenzie, na ca-
pital, em 2003, quando se tornou bacharel. 
Mas não fez o concurso da OAB.

O advogado de Lidiane defende que ela 
seja liberada da prisão domiciliar, e ale-
ga que sua cliente precisa de tratamento 
psiquiátrico. Por esse motivo, ele quer sua 
cliente seja submetida a um exame de insa-
nidade mental.

“Para apurar se nos momentos dos fatos 
Lidiane tinha ou não ciência ou capacidade 
dos atos dela”, falou Victor, na terça-feira 
(1º).

No último dia 23 de novembro, quando 
falou com a reportagem, Lidiane se identi-
ficou como advogada e pediu desculpas às 
vítimas pelo que fez. Também disse sofrer 
de bipolaridade e depressão.

“Esse problema de depressão é genético, 
é grave, não é uma depressãozinha, enten-
deu? É uma depressão para o resto da vida, 
é bipolaridade. É uma coisa complicada, é 
complexo”, disse a mulher por telefone.

“Eu gostaria muito, muito mesmo de dar 
um abraço neles e falar: ‘Desculpa, cara. 
Desculpa, perdão’”, declarou Lidiane, que 
se disse arrependida e não quis ofender e 
agredir ninguém.

Essa não é a primeira vez que ela é acusa-
da por xingar e bater em alguém. Em 2005, 
Lidiane havia sido acusada de calúnia, in-
júria e difamação. E, em 2007, respondeu 
por lesão corporal. Também há outros bo-
letins de ocorrência contra ela por crimes 
parecidos.

Os dois processos, no entanto, foram 
suspensos na Justiça. O motivo seria o fato 
de a ré ter depressão, o que a impediria 
também de exercer a advocacia, segundo 
policiais ouvidos pelo G1.

G1/MS

Pandemia leva empresas a reduzir salários 
e adiar aumentos, mostra pesquisa
Pesquisa da consultoria organizacional 
Mercer mostra que 94% das empresas 
implementaram redução de 3 a 4% no 
salário-base neste ano. As reduções são 
referentes a novas contratações, mu-
danças nas referências salariais ou liga-
das ao programa do governo que permi-
te a redução da jornada de trabalho.

A pesquisa teve a participação de 718 
empresas, abrangendo mais de 860 
mil profissionais de todos os setores 

econômicos.
Outros dados da pesquisa mostram que 

73% das empresas atrasaram os aumentos 
e 51% tiveram os reajustes planejados para 
2020 afetados pela pandemia.

Segundo o líder de produtos de carrei-
ra da Mercer Brasil, Rafael Ricarte, apesar 
de a redução no salário ter sido concebida 
como uma medida emergencial e de cará-
ter temporário, aproximadamente 5,4% 
das empresas pesquisadas indicaram que 
essa redução será permanente.

Reajuste menor em relação a 2019

A pesquisa da Mercer mostra ainda que, 
entre as empresas que concederam aumen-
to salarial, o reajuste médio foi de 2,5%, 
ante um índice de 4,4% em 2019. Ainda 
segundo o estudo, boa parte das empresas 
precisou atrasar a concessão dos aumentos 
devido aos efeitos econômicos provocados 
pela pandemia.

A pesquisa aponta também que 60% das 
empresas não planejam fazer nenhuma al-
teração no número de funcionários até o fi-
nal do ano. Entre as 21% que deverão efetuar 
demissões, o maior percentual ocorrerá nos 
níveis operacionais e nas áreas de vendas.

Benefícios

Mesmo com a pandemia, as empresas 
pesquisadas relataram não ter a intenção 
de fazer grandes mudanças no pacote de 
benefícios oferecido aos funcionários. A 
grande novidade, entretanto, foi o aumen-
to considerável na quantidade de organiza-
ções que pretende implementar o sistema 
de benefícios flexíveis.

“A disseminação da prática do home of-
fice despertou o interesse por novas alter-
nativas que antes não eram tão cogitadas 
ou valorizadas. Um plano de benefícios fle-
xíveis oferece ao empregado a opção pela 
escolha daqueles que fazem mais sentido 
para ele e sua família”, afirma Ricarte.

Executivas ganham menos

De acordo com a pesquisa da Mercer, os 
salários de homens e mulheres permanecem 
mais ou menos equivalentes no nível geren-
cial. Já nas posições de diretoria, o salário 
médio das mulheres é inferior ao dos ho-
mens. No setor de Tecnologia, por exemplo, 
uma alta executiva recebe em média 34% a 
menos que um homem na mesma posição. 
No segmento de Life Sciences (Saúde e Far-
ma), a diferença é de 29%.

G1/MS

Após PIB do 3º trimestre, governo 
diz que ‘escudo’ contra efeitos da 
pandemia deve ser ‘desarmado’
A Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Economia informou 
nesta quinta-feira (3) que o “escudo 
de políticas sociais” que foi criado 
para amenizar os impactos econômi-
cos e sociais da pandemia deve ser 
“desarmado”.

Segundo a área econômica, o fim de 
auxílios governamentais abrirá es-
paço para a agenda de reformas es-

truturais e medidas de ajuste das contas 
públicas que, na visão da secretaria, são 
o “único meio para que a recuperação se 
mantenha “pujante”.

A avaliação foi divulgada após o anún-
cio nesta quarta-feira (2) do resultado 
do Produto Interno Bruto (PIB) do ter-
ceiro trimestre, que registrou um cres-
cimento de 7,7% na comparação com os 
três meses anteriores. Os dados foram 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, a economia brasileira saiu 
da chamada “recessão técnica”, carac-
terizada pelo tombo do PIB por dois tri-
mestres seguidos.

“A forte recuperação da atividade, do 
emprego formal e do crédito neste se-

mestre pavimentam o caminho para que 
a economia brasileira continue avan-
çando no primeiro semestre de 2021 sem 
a necessidade de auxílios governamen-
tais”, avaliou o Ministério da Economia.

Segundo o governo, a retomada da 
atividade e do emprego registrada nos 
últimos meses compensará a redução 
dos auxílios, previstos para terminar em 
dezembro deste ano.

“Outro fator positivo será a melhora 
das condições financeiras que continua-
rão impulsionando a atividade, princi-
palmente com a retomada da agenda de 
reformas”, acrescentou.

De acordo com o Ministério da Eco-
nomia, o fraco crescimento do PIB nos 
últimos anos é uma consequência da 
baixa produtividade, fruto da má aloca-
ção de recursos na economia brasileira.

“Desta forma, o único caminho que 
poderá gerar a elevação do bem-estar 
dos brasileiros serão medidas que conso-
lidem o lado fiscal de nossa economia e 
corrijam a má alocação de recursos, au-
mentem a produtividade e incentivem a 
expansão do setor privado”, concluiu.
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A França pode levantar o recolher obri-
gatório nos dias 25 e 31, assim como o 
Reino Unido, com o ónus colocado no 
cidadão, mas onde se permitem reu-
niões de três famílias diferentes na con-
soada. Na Alemanha há também algum 
relaxamento. Espanha e Bélgica são, até 
agora, os mais restritivos.

Na Europa há 17 milhões de infetados 
pelo coronavírus, 407 mil mortos e 
7,7 milhões de pessoas já recupera-

ram da nova doença respiratória aguda. 
Neste contexto, muitos países europeus 
estão a colocar restrições à circulação, ao 
comércio e aos ajuntamentos.

Em Portugal, que terá muito provavel-
mente um estado de emergência a vigo-
rar durante o período natalício, poderão 
esperar-se medidas semelhantes às que 
enfrentamos hoje, sobretudo limites à cir-
culação em certos horários e regiões e o 
encerramento antecipado do comércio e 
da restauração. Isto apesar de a pandemia 
estar a estabilizar e ser visível a tendência 
de descia em quase todo o país. Veja agora 
qual é o panorama das festas em sete países 
europeus.

Espanha: convívios a seis

O país governado pelo socialista Pedro 
Sánchez limita os ajuntamentos a seis pes-
soas. A exceção aplica-se a famílias nu-
merosas que vivam na mesma casa. “Com 
respeito pelas reuniões familiares, reco-
mendamos que sejam limitadas a coabi-
tantes. Havendo um convidado externo, 
o máximo dentro de casa deve ser de seis 
pessoas”. Na Catalunha, o Governo regio-
nal diz que tomará as suas próprias deci-
sões e que vai autorizar ajuntamentos até 
10 pessoas. Nos dias 24 e 31 de dezembro, 

o recolhimento obrigatório passará das 23 
horas para a 1 hora da madrugada. E Espa-
nha, que tem 46 milhões de habitantes e 
entrou em outubro num estado de emer-
gência com a duração de seis meses, soma 
agora 1,6 milhões de infetados desde o iní-
cio da pandemia; o número de mortos ul-
trapassou esta semana os 45 mil.

França poderá levantar o recolher nos 
dias 25 e 31

Com 2,2 milhões de casos e 58 mil mor-
tos, a França, onde os hospitais estão sob 
extrema pressão, o Presidente Macron já 
avisou que “este Natal não vai ser como 
os outros” e que as proibições de circula-
ção entre diferentes regiões vão depender 
da progressão dos números da pandemia. 
Com um recolher obrigatório que, generi-
camente, vigora entre as 21 horas e 7 horas 
da manhã, e que já dura desde o início de 
novembro, há uma breve luz de esperan-
ça para os gauleses: a 15 de dezembro pode 
ser relaxado o confinamento, mas apenas 
se o número diário de infeções for inferior 
a cinco mil. Nos dias 25 e 31 de dezembro, 
o recolher obrigatório pode mesmo ser ex-
cecionalmente levantado - mas ainda não 
é certo.

Alemanha permite dez pessoas, mais 
crianças

No país de Angela Merkel haverá um re-
laxamento das medidas entre os dias 23 de 
dezembro e 1 de janeiro, mas não se reali-
zarão os tradicionais mercados de Natal, 
que estão cancelados, assim como todos os 
eventos públicos de massas. Em 16 Estados 
federais devem aprovar-se ajuntamentos 
até 10 pessoas de dois agregados familiares, 
mas o número até pode ser superior porque 
as crianças até 14 anos não serão contadas. 

A máscara e o distanciamento continuam a 
ser exigidos. Números da pandemia no país 
de 83 milhões de habitantes: 17 mil mortos 
e 1,1 milhões de infetados.

Bélgica limitada a coabitantes

Este país com 11 milhões de habitantes 
tem das piores taxas de covid da Europa: 
582 mil infetados, 16 mil mortos - compa-
rativamente, Portugal tem 303 mil casos e 
4645 mortos.

Os belgas mantêm o comércio não es-
sencial e os eventos públicos fechados há 
um mês e as famílias preparam-se agora 
para assinalar a data natalícia em convívio 
restrito aos coabitantes da mesma casa, ad-
mitindo apenas um convidado extra. O pri-
meiro-ministro Alexander De Croo já deu o 
exemplo e vai partilhar o Natal apenas com 
a mulher e os dois filhos: “Não preciso de 
ser virologista para saber que esta é a forma 
correta de agir”, disse.

Reino Unido alivia medidas

Os habitantes do Reino Unido - Ingla-
terra, Escócia, País de Gales e Irlanda do 
Norte - verão as medidas de confinamen-
to aliviadas na semana do Natal. E o ónus é 
colocado no cidadão: “As celebrações com 
familiares e amigos devem ser decididas 
pessoalmente pelos indivíduos, que devem 
ter em conta os riscos para si e para os ou-
tros”, disse o governo do inglês Boris John-
son. As deslocações serão permitidas entre 
os dias 23 e 27 de dezembro, ou de 22 a 28 
para os irlandeses do norte. No geral, o Rei-
no Unido vai permitir ajuntamentos de três 
agregados familiares diferentes. Assim, 
os britânicos poderão juntar-se em casas, 
igrejas ou espaços exteriores. As restrições 
à circulação serão desagravadas. Números 
atuais da pandemia: 1,6 de infetados; 59 mil 

mortos. O Reino Unido tem 68 milhões de 
habitantes.

Suécia vai restringir circulação

Muito criticada pela sua tentativa de 
atingir a imunidade natural sem confina-
mento nem fecho de serviços gerais, a Sué-
cia fez entretanto marcha atrás e nesta al-
tura já muitos dos 10 milhões de habitantes 
andam de máscara, atitude impensável até 
ao início do outono. Com 266 mil infetados 
e quase sete mil mortos, os suecos estão a 
preparar-se para a possibilidade de res-
trições à circulação durante a quadra das 
festas. O epidemiologista Anders Tegnell 
continua a repetir que “as novas infeções 
acontecem maioritariamente em festas e 
eventos privados”. O quadro de medidas 
restritivas ainda não foi anunciado pelo 
primeiro-ministro Stefan Lofven.

Finlândia mantém bares e pubs abertos

A Finlândia de 5,5 milhões de habitantes 
decretou recentemente novas restrições 
e mandou fechar escolas, bibliotecas, gi-
násios e piscinas, assim como os eventos 
públicos. Caso estas medidas não sejam 
suficientes, a primeira-ministra Sanna Ma-
rin avisou que pode ser colocado em vigor 
um novo estado de emergência. Mas pubs, 
bares e discotecas estão agora abertos e po-
dem permitir metade do número normal de 
clientes. Restaurantes e cafés podem per-
mitir até três quartos do número normal de 
clientes. A venda de álcool é permitida até 
às 22 horas e, em certas regiões, ate à meia-
-noite. A taxa de infetados por covid-19 na 
Finlândia continua a ser das mais baixas da 
Europa: 26 mil casos; 408 mortos.

JN/MS

Natal na Europa será com restrições 
mas também há algumas abertas
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Bruxelas quer que discurso de ódio online seja crime na União Europeia
A Comissão Europeia quer acrescen-
tar o discurso e o incitamento ao ódio 
na Internet à lista de crimes puníveis na 
União Europeia (UE), nomeadamente 
contra jornalistas, numa altura em que 
aumentam ameaças físicas e online a 
estes profissionais.

Em causa está o novo Plano de Ação 
para a Democracia Europeia, que 
prevê que, em 2021, “a Comissão irá 

propor uma iniciativa para alargar a lista 
de crimes da UE, ao abrigo do artigo 83 do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, de modo a abranger os crimes de 
ódio e o discurso de ódio, incluindo o dis-
curso de ódio online”.

“O trabalho ao abrigo do código de con-
duta para combater o discurso do ódio ilegal 
também continuará, [já que] estes esforços 
contribuirão também para aumentar a se-
gurança dos jornalistas”, acrescenta o exe-
cutivo comunitário no documento, a que a 
Lusa teve acesso.

O artigo 83 do Tratado sobre o Funcio-

namento da União Europeia refere-se às 
“infrações penais e sanções em domínios 
de criminalidade particularmente grave 
com dimensão transfronteiriça” e é aqui 
que Bruxelas pretende incluir o discurso e 
o incitamento ao ódio na internet, juntan-
do-se a crimes como o terrorismo, tráfico 
de droga, branqueamento de capitais, en-
tre outros.

A instituição justifica a medida com o 
aumento das “ameaças físicas e online e 
ataques a jornalistas” na UE, com frequen-
tes “campanhas de difamação e de intimi-
dação geral e interferências politicamente 
motivadas”.

“Os jornalistas são alvos de assédio, dis-
curso de ódio e campanhas de difamação, 
por vezes até iniciadas por atores políticos, 
na Europa e fora, e as mulheres jornalistas 
são particularmente visadas”, reforça a 
Comissão Europeia, notando que, por ve-
zes, isso leva “à autocensura e à redução do 
espaço para o debate público sobre ques-
tões importantes”.

Bruxelas lembra também que, “nos úl-

timos anos, a Europa tem testemunhado 
ataques brutais aos meios de comunicação 
social livres”, numa alusão aos recentes as-
sassinatos dos jornalistas Daphne Caruana 
Galizia em Malta e de Jan Kuciak (e a sua 
noiva) na Eslováquia. 

É por isso que, em 2021, a Comissão Eu-
ropeia vai também apresentar uma reco-
mendação sobre a segurança dos jorna-
listas, visando “abordar outras questões 
de segurança, incluindo as destacadas no 
relatório sobre o Estado de Direito, assegu-
rar uma melhor implementação pelos Es-
tados-membros das normas da recomen-
dação do Conselho da Europa e chamar 
especialmente a atenção para as ameaças 
contra as mulheres jornalistas”. Em 2016, 
reconhecendo os danos que as ameaças 
aos jornalistas causam ao funcionamento 
da sociedade democrática, o Conselho da 
Europa adotou uma recomendação sobre 
a proteção destes profissionais, mas apesar 
destes esforços a situação tem vindo a de-
teriorar-se ao longo dos últimos anos.

Dados do observatório de resposta rápi-

da sobre liberdade de imprensa (o Media 
Freedom Rapid Response) revelam que, 
entre janeiro e final de novembro deste 
ano, foram emitidos 209 alertas relativos a 
344 ataques contra pessoas ou organismos 
de media em 22 Estados-membros da UE.

Aqui incluem-se agressões físicas contra 
profissionais do setor, violência verbal, as-
sédio na internet ou ataques durante ma-
nifestações. 

Falando numa “situação alarmante”, a 
Comissão assegura estar “empenhada em 
facilitar o intercâmbio e a divulgação das 
melhores práticas para promover um espa-
ço mais seguro para os jornalistas em toda 
a UE”. Isso passa, ainda, por assegurar “fi-
nanciamento sustentável de projetos com 
enfoque na assistência jurídica e prática a 
jornalistas na UE e noutros locais, incluin-
do formação em segurança e ciberseguran-
ça para jornalistas e apoio diplomático”, 
conclui o executivo comunitário.
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Matteo Silvini, líder do partido de extre-
ma direita Liga Norte, é uma figura pou-
co consensual fora e dentro de Itália. 
Um ensaio sobre o político conseguiu a 
proeza de ser um dos livros mais vendi-
dos da Amazon nos últimos dias. Qual é 
o senão? A obra não tem nada escrito.

A imprensa italiana não se cansa de 
falar sobre o fenómeno. O livro “Por 
que Salvini merece confiança, res-

peito e admiração” alcançou o topo dos 
mais vendidos do site da Amazon em Itália 
e, apesar de prometer enumerar as virtu-
des do líder da extrema direita, o interior 
da obra não é nada mais, nada menos, do 
que páginas em branco. O livro escrito por 
Alex Green - que se apresenta como analis-
ta político, mas não passará de um pseudó-
nimo - tem suscitado muitas reações, que, 
tal como Matteo Salvini, não são consen-
suais. Alguns leitores sentem-se engana-
dos, outros aplaudem a ousadia do autor.

“Este livro está cheio de páginas em 
branco. Apesar de muitos anos de pesqui-
sa, não conseguimos encontrar nada sobre 
o assunto [virtudes de Salvini], portanto 
sintam-se livres de usar este livro para as 
vossas notas”, lê-se na descrição da obra, 

que é constituída por 110 páginas e custa 
6,99 euros.

A clara crítica ao líder da Liga Norte, que 
já foi vice-primeiro-ministro de Itália, tem 
reunido maioritariamente críticas positivas, 
de acordo com o ranking da Amazon, cerca 
de 4,7 estrelas. Porém, alguns leitores sen-
tem-se enganados e acusam a empresa de 
se aliar à esquerda. “Isto é uma vergonha 
e uma farsa. Dentro, há apenas páginas em 
branco e até nem há números nas páginas”, 
aponta um leitor. Já outra pessoa vê obra 
de edição independente, publicada em fe-
vereiro de 2019, com algum humor: “Uma 
leitura longa e difícil, mas valeu a pena”. 

O assunto tem estado na berlinda de 
muitas páginas de jornais italianos, como o 
“La Stampa”, que questiona se o autor do 
livro não será uma “toupeira” do partido 
de Matteo Salvini. Seja ou não um crítico 
interno na Liga Norte, a obra parece ter 
chegado ao topo dos livros mais vendidos 
devido à época festiva do Natal. “Por que 
Salvini merece confiança, respeito e admi-
ração” aparece no site da Amazon ao lado 
de outras recomendações sobre o político 
italiano. Mais propriamente, as biografias.

JN/MS

Ode a Salvini com as páginas em 
branco é bestseller da Amazon

Insólito

Os ex-Presidentes dos EUA Barack 
Obama, George W. Bush e Bill Clin-
ton disseram que estão prontos para 
serem vacinados publicamente con-
tra a covid-19, a fim de encorajar os 
seus concidadãos a fazer o mesmo.

Barack Obama disse que “confia 
plenamente” nas autoridades de 
saúde do país, incluindo no imu-

nologista Anthony Fauci, o conselhei-
ro principal da Casa Branca no comba-
te à pandemia, que entrou em rota de 
colisão com as posições do Presidente 
cessante, Donald Trump.

“Se Anthony Fauci me disser que 
esta vacina é segura e pode proteger-
-me contra a covid, não hesitarei em 
usá-la”, disse Obama numa entrevista 
à rádio SiriusXM.

“Eu prometo que, quando estiver 
disponível para pessoas menos vul-
neráveis, vou tomar a vacina. Poderei 
fazer isso perante câmaras de TV, para 
que as pessoas vejam que eu confio na 
ciência”, acrescentou o ex-Presidente 
democrata, de 59 anos.

Um representante de George W. 
Bush disse mais tarde à estação tele-

visiva CNN que este ex-Presidente re-
publicano de 74 anos também estava 
disposto a promover as vacinas contra 
a covid-19. 

“As vacinas devem primeiro ser 
consideradas seguras e administra-
das a populações prioritárias”, disse 
Freddy Ford, em nome de George W. 
Bush, acrescentando que o ex-Presi-
dente “vai esperar pela sua vez e ser 
vacinado de boa vontade na frente das 
câmaras”.

O porta-voz de Bill Clinton, Angel 
Urena, também disse à CNN que o ex-
-Presidente democrata, também de 74 
anos, seria vacinado publicamente se 
isso ajudar os norte-americanos a se-
guirem o seu exemplo.

Um artigo publicado esta quinta-
-feira (3) no jornal diário” Washington 
Post” desafiou o Presidente eleito, Joe 
Biden, de 78 anos, e a sua futura vice-
-Presidente, Kamala Harris, 56 anos, a 
serem vacinados perante câmaras de 
televisão, para convencer os mais cé-
ticos, que são muitos nos Estados Uni-
dos, a usar vacinas contra a covid-19.

JN/MS

Obama, Bush e Clinton 
admitem vacinar-se na televisão 
para encorajar americanos
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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

O “trono” deve ser bem confortável… É 
que o Sporting não está disposto a sair de 
lá! Rúben Amorim soma e segue e termi-
nou a oitava jornada do campeonato onde, 
com certeza, se sente melhor: em primeiro!

Ainda assim, os leões não tiveram a ta-
refa facilitada na receção ao Moreirense.

Por outro lado, Pedro Gonçalves con-
tinua a fazer das suas e a desfazer as 
dúvidas (se ainda as houvesse) de 

que, realmente, é a chave do sucesso des-
ta equipa.

Ora já depois de Neto ter colocado a bola 
na própria baliza, aos 3’, o ex-Famalicão 
deu corda aos sapatos, adiantou-se a Fá-
bio Pacheco e colocou tudo novamente em 
igualdade em Alvalade com uma pequena 
ajuda do guardião da equipa de Moreira de 
Cónegos, que deixou a bola à sua mercê.

Ainda que com claro domínio leonino, o 
jogo pedia mais - golos é claro! Mas o golo 
da vitória só chegou aos 75’... mais uma 
vez com Pasinato a ficar mal na fotografia. 
Pedro Gonçalves rematou do meio da rua e 
o guardião do Moreirense não foi capaz de 
travar a bola. 2-1 no marcador… e Sporting 
na liderança isolada do campeonato. 

Também o F.C. Porto venceu na visi-

ta aos Açores - um golo de Luis Díaz foi o 
suficiente para os dragões trazerem os três 
pontos para casa. Já em período de descon-
tos de uma primeira parte escassa em oca-
siões de golo e após cruzamento de Manafá, 
o colombiano inseriu a bola na baliza do 
Santa Clara com um remate acrobático. 

Nota ainda para um lance aos 42’, onde 
Otávio reclamou grande penalidade, mas o 
árbitro apenas assinalou pontapé de canto.

A segunda parte foi ainda mais “ente-
diante” que a primeira, com o lance de 
maior perigo a acontecer aos 73’, quando 
Marco Rocha deixou fugir a bola fora da pe-
quena área, mas Fábio Cardoso, de cabeça, 
conseguiu aliviar.

Com um golo de Luther Singh aos 20’ e 
outro de Zé Uilton aos 88’, o Paços de Fer-
reira somou a quarta partida sem perder no 
campeonato, ocupando agora o quinto lugar, 
com 14 pontos. Já o derrotado Famalicão (que 
nos últimos seis jogos apenas venceu um) 
está no 10.º lugar, com nove pontos. 

Já o Vitória SC foi até Tondela vencer, 
também por 2-0, com golos de André An-
dré e Bruno Duarte, já na segunda parte - de 
referir, no entanto, que na primeira metade 
deste jogo foi o Tondela quem esteve mais 
perto de inaugurar o marcador, valendo aos 
vimaranenses a noite inspirada de Bruno 
Varela, como já vem sendo hábito.

Os beirões estão no 11.º lugar, com os 
mesmos oito pontos que o Gil Vicente 
(12.º).  Belenenses (13.º) e Moreirense (14.º).

Os galos de Barcelos voltaram às vitó-
rias e impuseram a segunda derrota no 
campeonato ao Rio Ave: um autogolo de 

Filipe Augusto, aos 18’, e um tento de 
Lourency aos 90+5’ deram os três pontos 
ao Gil Vicente.

Destaque para Denis, que teve que mos-
trar serviço por diversas vezes - espe-
cialmente durante a segunda metade da 
partida  -, incluindo na defesa de um livre 
batido por Filipe Augusto, que levava ca-
rimbo de golo.

A desesperar por pontos, o Portimonense 
recebeu um verdadeiro presente dos deu-
ses: já em cima do minuto 90, numa grande 
penalidade marcada por Fabrício, a equipa 
algarvia venceu o Nacional e abandonou 
o último lugar da tabela classificativa - é 
agora 15.º classificado, com os mesmos sete 
pontos que Marítimo e Boavista, 16.º e 17.º 
respetivamente.

Os axadrezados empataram 0-0 frente ao 
Belenenses - ambas as equipas continuam 
assim com apenas um triunfo na prova (o 
Boavista venceu na receção ao Benfica, por 
3-0, e os Azuis bateram o Vitória SC no D. 
Afonso Henriques, por 1-0).

Em Braga, Al Musrati saltou do banco, 
marcou, agradeceu e foi-se embora. Esta 
partida ficou marcada mais pela “estra-
nha” flash interview do líbio depois do 
apito final do que propriamente pelo que se 
passou em campo. 

Os minhotos somaram a sexta vitória 
consecutiva na receção ao lanterna-ver-
melha Farense mas o golo da vitória só 
chegou ao minuto 87, já depois da equipa 
de Sérgio Vieira ter visto um golo ser anula-
do a Mansilla (27’), por fora de jogo de Ryan 
Gauld. Assim sendo, os Guerreiros do Mi-

nho mantêm o segundo lugar, em igualda-
de pontual com o Benfica, que também fez 
a sua parte e venceu fora o Marítimo.

Esta partida ficará marcada na história 
como a gala de entrega do prémio que Ota-
mendi tanto se tem esforçado por receber: 
a touca de ouro! O argentino tem metido 
tanta água que esta distinção assenta-lhe 
que nem uma luva! Fora de brincadeiras, 
isto aconteceu porque o central esteve en-
volvido num choque arrepiante com Ro-
drigo Pinho, que deixou o avançado em 
muito mau estado.

Antes disso, o argentino já tinha “ofere-
cido” o golo a Rodrigo Pinho: aliviou (mui-
to mal) uma bola junto à linha lateral para 
Odysseas e o avançado do Marítimo estava 
por perto e não desperdiçou, fazendo um 
chapéu ao guardião encarnado e desblo-
queando o marcador.  

O golo da igualdade surgiu aos 32’,  com 
Grimaldo a cruzar para Pizzi, que rematou 
e não falhou o alvo. Já na segunda parte, e 
algumas ocasiões de golo depois, o Benfica 
operou a reviravolta no marcador: Sefero-
vic recebeu de Waldschmidt e colocou em 
Everton que, no interior da área, fez um 
belo e eficaz remate.

Ainda durante esta semana jogou-se o 
Moreirense - Paços de Ferreira, uma par-
tida em atraso da sétima jornada, que ter-
minou com a vitória dos visitantes por 1-0 
(Douglas Tanque, aos 10’). 

Estando tudo dito, permitam-me que 
cite o brilhante Al Musrati: “Thank you… 
and goodbye!”.

Inês Barbosa
Opinião

Daqui não saio, daqui ninguém me tira!
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Al Musrati dá sexta 
vitória consecutiva 
ao Sporting de Braga
O Sporting de Braga somou o sexto 
triunfo consecutivo na Liga, ao ven-
cer (1-0) em casa o Farense na oita-
va jornada.

Um golo do suplente líbio Al 
Musrati, aos 87 minutos, selou 
o triunfo dos arsenalistas, que 

estão no segundo lugar, com os mes-
mos 18 pontos do que o Benfica, que 
venceu no reduto do Marítimo.

Por seu lado, o Farense, que tinha 
somado o primeiro triunfo na última 
ronda, ao vencer na receção ao Boa-
vista por 3-1, manteve-se com cinco 
pontos e ‘tombou’ para a última po-
sição, a dois pontos de Portimonense, 
Marítimo e Boavista.

JN/MS

Boavista e 
Belenenses SAD 
empatam a zero
O Boavista e o Belenenses SAD em-
pataram a zero na oitava jornada da 
Liga, disputado no Estádio do Bessa.

Os dois conjuntos continuam, 
assim, com apenas um triunfo 
na prova: os axadrezados na 

receção ao Benfica, por 3-0, na sexta 
ronda, e os lisboetas no reduto do Vi-
tória de Guimarães, por 1-0, logo na 
jornada inaugural.

Na classificação, o Belenenses SAD 
é 13.º colocado, com oito pontos, os 
mesmos do Gil Vicente, 12.º, e apenas 
mais um do que o Boavista, que é 17.º, 
com sete, os mesmos do Portimonen-
se, 15.º, e do Marítimo, 16.º.

JN/MS

Portimonense vence Nacional 
com penálti perto do fim

O Portimonense entregou a lanter-
na-vermelha da Liga ao vizinho Fa-
rense, ao bater em casa o Nacional 
por 1-0, em encontro da oitava jor-
nada da prova.

Uma grande penalidade conver-
tida pelo brasileiro Fabrício, aos 
89 minutos, depois de uma mão 

na bola do central insular Júlio Cé-
sar, que foi expulso, selou o primeiro 
triunfo caseiro dos algarvios, agora no 
15.º lugar, com sete pontos.

Já o Nacional manteve-se com 10, 
em sétimo, e está fora dos quartos de 
final da Taça da Liga, nos quais já es-
tão Sporting, F. C. Porto, Sporting de 
Braga, Benfica e Vitória de Guimarães, 
da Liga, e Estoril Praia, da Liga II.

JN/MS

I LIGA

F. C. Porto avança para o segundo posto 
na bicicleta de Díaz 
O F. C. Porto foi aos Açores vencer o 
Santa Clara com um golo solitário, em-
bora espetacular, de Luis Díaz e está no 
quarto posto da tabela classificativa.

A primeira parte teria pouco ou nada 
para contar, não fora o brilhante 
golo apontado pelo internacional 

colombiano do F. C. Porto, mesmo sobre o 
apito para o intervalo.

Depois de uma boa jogada de envolvi-
mento ofensivo, Manafá, sobre a direita, 
colocou a bola na área e ela encontrou a 
“pedaleira” direita de Díaz, desviando-se 
do guarda-redes Marco, antes de se alojar 
no fundo das redes.

Pela perspetiva de Sérgio Conceição, o 
golo surgiu na melhor altura, uma vez que 
houve a possibilidade de gerir melhor as 
operações na etapa complementar. E as-
sim foi.

O Santa Clara só começou a soltar-se 
para o jogo depois dos 60 minutos, qua-
se sempre graças aos rasgos de Carlos Jr.. 
Num deles, o avançado obrigou Marchesín 
a uma defesa apertada, mas estava em fora 
de jogo e o lance foi anulado.

Até ao fim, houve ameaças de golo nas 
duas balizas, mas o marcador não mais 
voltou a mexer.

Com este resultado, num jogo marcado 
também por chuva e vento fortes, o F. C. 
Porto fica dentro e o Santa Clara fora da 

Taça da Liga, cuja edição deste ano será 
disputada entre os seis primeiros classifi-
cados da Liga e os dois primeiros da Liga 2 
nesta última ronda de novembro.

No conjunto de todas as competições, 

esta foi a quinta vitória consecutiva dos 
azuis e brancos, que nesse período conse-
guiram um parcial de 11 golos marcados e 
apenas um sofrido. 

JN/MS

Pedro Gonçalves voltou a ser o herói 
do Sporting, desta feita frente ao Mo-
reirense. Em duelo da oitava jornada 
da Liga, disputado em Alvalade, o mé-
dio também conhecido por Pote apon-
tou dois golos, além de mandar uma 
bola aos ferros - tal como fez Sporar 
na primeira parte -, oferecendo os três 
pontos aos leões, que chegaram a es-
tar em desvantagem no marcador.

Foi uma vitória com reviravolta, mas 
o Sporting continua a ser a única 
equipa da Liga sem qualquer derrota 

na prova. Para manter esse dado estatísti-
co, os leões de Rúben Amorim tiveram de 
saber sofrer, frente a um Moreirense que 
se adiantou no marcador, logo aos três 
minutos, com um autogolo de Neto.

Pouco depois, aos oito, Pedro Gon-
çalves entrou em cena para restabele-

cer a igualdade, num lance com muitos 
ressaltos à mistura, sendo que, antes de 
entrar na baliza, a bola ainda bateu num 
cotovelo do médio leonino. Os árbitros e 
o VAR nada assinalaram e o camisola nú-
mero 28 do Sporting festejou, nessa altu-
ra, o oitavo golo no campeonato.

Já na segunda parte, chegou aos nove, 
aqui contando com uma preciosa “aju-
da” do guarda-redes do Moreirense, que 
foi muito mal batido. Decorria o minuto 
76 e o Moreirense não foi mais capaz de 
marcar e saiu de Alvalade sem qualquer 
ponto na mão.

Pote foi eleito homem do jogo e, na en-
trevista rápida à Sport TV, confessou que 
“é um orgulho especial”. “O futebol vive 
de golos, eu gosto de marcar golos, mas o 
importante é a equipa estar bem e fazer-
mos a nossa caminhada. Trabalho para 
dar o meu melhor todos os dias. Todos 
os jogos são complicados, os adversários 
começam a analisar bem, o nosso estilo 
de jogo e o próximo será diferente. Este 
resultado dá-nos muita confiança, va-
mos continuar a trabalhar todos os dias 
para melhorar e estamos à espera de ter 
o público nos estádios para que possam 
desfrutar do nosso futebol”, explicou o 
melhor marcador do campeonato.

JN/MS

Pote cheio de golos dá mais três pontos ao Sporting
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Gil Vicente bate Rio Ave e 
deixa zona de despromoção

O Gil Vicente venceu por 2-0 na rece-
ção ao Rio Ave na oitava jornada da 
Liga, conquistando o segundo triun-
fo na prova e deixando os lugares de 
despromoção.

Um autogolo de Filipe Augusto, 
aos 18 minutos, e um tento de 
Lourency, aos 90+5, permitiram 

aos gilistas voltarem às vitórias, o que 
não acontecia desde 27 de setembro (1-0 
na receção ao Portimonense), no pri-
meiro jogo disputado no campeonato, 
apesar de ser referente à segunda ronda.

O Gil Vicente passou a totalizar oito 
pontos, menos dois do que o Rio Ave, 
que apenas tinha sofrido uma derrota na 
Liga, frente ao Benfica, por 3-0.

JN/MS

Pacenses vencem na receção 
ao Famalicão

O Paços de Ferreira venceu em casa 
o Famalicão, por 2-0, no jogo de 
abertura da oitava jornada.

Luther Singh (20 minutos) e Zé 
Uilton (88) marcaram os golos 
dos pacenses, que somaram o 

quarto jogo sem perder na Liga e su-
biram ao quinto lugar, com 14 pontos.

O Famalicão, que apenas venceu um 
dos últimos seis jogos, é 10.º classifica-
do, com nove pontos.

JN/MS

V. Guimarães ganha 
em Tondela e é sexto 

O Vitória de Guimarães foi a Ton-
dela vencer, por 2-0, em jogo da oi-
tava jornada da Liga, e subiu ao quin-
to lugar.

André André (58 minutos), de 
grande penalidade, e Bruno Duarte 
(63) marcaram os golos dos vima-
ranenses, que somaram o terceiro 
triunfo consecutivo fora de casa, não 
tendo ainda perdido como visitante.

Com este triunfo, o Vitória de Gui-
marães subiu ao quinto posto, com 13 
pontos, enquanto o Tondela, que vi-
nha de duas vitórias seguidas, é 11.º 
classificado, com oito.

JN/MS

Everton dá a volta na Madeira e garante vitória do Benfica

Paços de Ferreira vence Moreirense e garante vaga da Taça da Liga

O avançado brasileiro Everton Cebolinha 
deu a volta na Madeira e garantiu ao Ben-
fica o triunfo, por 2-1, frente ao Marítimo, 
na partida desta segunda-feira (30), que 
marcou o fecho da oitava jornada da Liga.

Os madeirenses abriram o marcador 
aos 14 minutos, graças a um chapéu 
de Rodrigo PInho, que já leva seis 

golos nesta edição do campeonato.
Na primeira oportunidade flagrante as 

águias empataram, por Pizzi, quando o 
cronómetro marcava 32 minutos.

Até ao intervalo, o marcador não voltou 
a funcionar e permaneceu a igualdade a 
uma bola.

Pouco depois do recomeço Everton Ce-
bolinha protagonizou a volta no marcador 
e colocou o clube da Luz pela primeira vez 
a vencer.

Até ao final, nenhuma das equipas teve 
grandes ocasiões para voltar a marcar.

Com este triunfo, o Benfica regressa ao 
terceiro lugar, com os mesmos 18 pontos 
do Braga e a quatro do líder Sporting.

Já o Marítimo (16.º) mantém-se muito 
próximo dos lugares de descida.

JN/MS

O Paços de Ferreira venceu esta ter-
ça-feira (1) na visita ao Moreirense por 
1-0, em jogo em atraso da sétima jor-
nada da I Liga Portuguesa de futebol, 
garantindo a última vaga na Taça da 
Liga.

Um golo do brasileiro Douglas Tan-
que, aos 10 minutos, garantiu o 
triunfo do Paços de Ferreira, que 

com os três pontos subiu ao quinto lugar 
do campeonato, com 14 pontos, enquanto 
o Moreirense está em 14.º com oito pontos.

O Paços de Ferreira, que somou a ter-
ceira vitória consecutiva no campeonato, 
está assim apurado para a Taça da Liga, en-
quanto o Moreirense vai em três derrotas 
seguidas na I Liga.

JN/MS

O CNID emitiu, esta terça-feira (1), um 
comunicado a reagir à resposta que 
Jorge Jesus deu a uma jornalista na 
flash depois do duelo do Benfica com 
o Marítimo, que os encarnados vence-
ram por 2-1.

Na nota, a Associação dos Jornalistas 
de Desporto considera a resposta 
do treinador português “absolu-

tamente inadequada e indigna” e afirma 
que Jorge Jesus não teve “respeito por al-
guém que fazia o seu trabalho”.

“A resposta do treinador Jorge Jesus 
ontem, no final do jogo na Madeira, a 
uma pergunta da Jornalista da SportTV 
na habitual entrevista rápida, é abso-
lutamente inadequada e indigna de um 
dos treinadores portugueses com mais 
títulos. (...) O respeito que Jorge Je-
sus pediu ao adversário do campo não 
o teve ele por alguém que fazia o seu 
trabalho de forma irrepreensivelmente 
profissional”, pode ler-se.

Na flash interview do final do jogo 
entre o Marítimo e o Benfica, que os 
encarnados venceram (2-1), a jornalis-
ta comentou que ficava a ideia de que a 
qualidade de jogo da equipa encarnada 
“ainda não estava no melhor nível”. 

Jorge Jesus começou por dizer que não 
concordava com a observação e acres-
centou: “Também é natural que você 
não saiba o que é muita qualidade sobre 

futebol, mas pronto”. A resposta teve 
repercussão no Brasil, com o treinador 
a ser acusado de machismo.

JN/MS

Associação dos Jornalistas de Desporto condena resposta de Jesus: 
“É absolutamente indigna”
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LIGA DOS CAMPEÕES

F. C. Porto empata frente ao City 
e está nos oitavos da Champions

Golo de Bruno Fernandes eleito o melhor 
da jornada na Liga dos CampeõesOs azuis e brancos empataram (0-0) 

frente ao Manchester City e garantiram 
um lugar nos oitavos de final da Liga dos 
Campeões.

Os azuis e brancos garantiram um lu-
gar nos oitavos de final da Liga dos 
Campeões pela 12.ª vez na história, 

graças a um empate (0-0) diante do Man-
chester City, que já estava apurado, no Es-
tádio do Dragão, na penúltima jornada da 
fase de grupos.

Depois de três vitórias consecutivas 
frente a Marselha e Olympiacos, os azuis 

e brancos só precisavam de um ponto 
para seguir em frente e cumpriram, muito 
graças a Marchesín. O guarda-redes ar-
gentino esteve em destaque na baliza dos 
dragões, só não tendo conseguido parar 
um remate de Gabriel Jesus, já na segunda 
parte. Mas o golo acabaria por ser anulado 
por fora de jogo.

No outro jogo do grupo, o Marselha de 
André Villas-Boas venceu o Olympiacos de 
Pedro Martins por 2-1. A equipa grega está 
em terceiro com três pontos, os mesmos 
que somam os franceses no quarto lugar.

JN/MS

O primeiro dos dois golos marcados 
pelo internacional português Bruno Fer-
nandes, na vitória por 4-1 do Manches-
ter United sobre o Basaksehir, foi eleito 
o melhor da quarta jornada da Liga dos 
Campeões de futebol, anunciou a UEFA.

O médio ofensivo marcou os dois pri-
meiros golos, aos sete e 19 minutos, o 
inaugural com um remate à entrada 

da área, após um pontapé de canto de Alex 
Telles, tendo recolhido mais votos do que os 
outros nomeados, o croata Ivan Rakitic (Se-
vilha), o holandês Ryan Gravenberch (Ajax) e 
o inglês Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Bruno Fernandes integra ainda a equi-
pa da jornada na Champions, juntamente 
com o lateral esquerdo do FC Porto Zaidu, 
que se estreou a marcar pelos dragões, aos 
39 minutos, na vitória por 2-0 em Marse-
lha.

No melhor onze da Liga Europa, uma 
das grandes figuras é o avançado brasilei-
ro Carlos Vinícius, emprestado pelo Ben-
fica aos ingleses do Tottenham, treinado 
por José Mourinho, depois do ‘bis’ apon-
tado na goleada caseira (4-0) diante do 
Ludogorets, da Bulgária.

JN/MS
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O apuramento para os oitavos de fi-
nal da prova permitiu um encaixe de 
9,5 milhões de euros, a juntar à entra-
da na fase de grupos e à performance 
desportiva.

O F. C. Porto já garantiu mais de 
60 milhões de euros com a par-
ticipação na atual edição da Liga 

dos Campeões, depois de ter conseguido, 
esta terça-feira (1), o apuramento para os 
oitavos de final da prova, na sequência 
do nulo com o Manchester City. As con-
tas são simples de fazer: três vitórias no 
grupo permitem um encaixe de 8,1 mi-
lhões de euros, o empate com a equipa 
inglesa perfaz 900 mil euros, enquanto 

o apuramento para os oitavos valeu 9,5 
milhões de euros. A tudo isto junta-se 
ainda 41,8 milhões pela entrada direta na 
fase de grupos da prova milionária.

No total, os azuis e brancos já encai-
xaram 60,3 milhões de euros, mas este 
número ainda pode disparar porque falta 
disputar um jogo na fase de grupos - na 
próxima semana, o F. C. Porto desloca-se 
a Atenas, na Grécia, onde vai defrontar 
o Olympiacos - e também porque ainda 
está em prova e o próximo objetivo será 
a qualificação para os quartos de final da 
competição. Se a passagem for garantida 
serão mais 10,5 milhões em caixa.

JN/MS

O português inaugurou o marcador fren-
te ao Bayern de Munique e o Liverpool 
garantiu um lugar nos oitavos de final da 
Liga dos Campeões.

No grupo A, o Atlético de Madrid viu o 
apuramento fugir-lhe perto do fim, 
quando Thomas Muller empatou, 

aos 86 minutos, para o Bayern Munique, 
que já estava nos oitavos, depois do golo do 
português João Félix, aos 26, antecipando-
-se à defesa (1-1).

O Lokomotiv Moscovo, com Éder e o 
ex-portista Zé Luís a titulares, perdeu 1-3 
com o Salzburgo, soma assim quatro pon-
tos, a dois dos colchoneros e com mais um 
do que os russos.

Na última ronda, o Atlético de Madrid 
não pode perder na visita ao Salzburgo, 
com quem decide a continuidade entre os 
milionários.

Na muito equilibrada poule B, com três 
pontos a separar as quatro equipas, o Sha-
khtar Donetsk de Luís Castro está em se-
gundo depois de bater, novamente, o Real 

Madrid, agora por 2-0, enquanto o Inter 
voltou a sonhar, após o triunfo, por 3-2, 
em casa do ainda líder isolado, o Borussia 
Mönchengladbach.

Os ucranianos, que visitam o Inter, so-
mam os mesmos sete pontos do que o Real 
Madrid, ambos a um dos alemães, que jo-
garão na capital espanhola, enquanto os 
italianos somam cinco pontos, ainda com 
possibilidade de seguir em frente.

Com Diogo Jota a titular, o Liverpool 
venceu o Ajax por 1-0, com tento de Cur-
tis Jones, aos 58, a aproveitar um erro do 
guarda-redes Onana, enquanto no outro 
desafio a Atalanta complicou a situação ao 
ceder inesperado empate caseiro com os 
dinamarqueses do Midtjylland (1-1), que 
assim conquistaram o primeiro ponto.

Com oito pontos, a Atalanta vai defen-
der o segundo lugar precisamente em 
casa do Ajax, com sete, enquanto os reds, 
garantidamente primeiros e já apurados, 
viajam até à Dinamarca..

JN/MS

No jogo grande, em Old Trafford, o 
Paris Saint-Germain, com Danilo, der-
rotou o Manchester United, de Bruno 
Fernandes, e deixou o Grupo H ao ru-
bro. Dortmund segue em frente.

Os oitavos de final da Liga dos Cam-
peões continuam com muitos lu-
gares em aberto. Esta quarta-fei-

ra (2), Dortmund, Lazio e Manchester 
United podiam carimbar o passaporte, 
mas só a equipa alemã o conseguiu. Já os 
“red devils” até se colocaram em maus 
lençóis na luta pelo apuramento.

Em Old Trafford, o Paris Saint-Ger-
main estava obrigado a ganhar para se 
manter na luta pelos “oitavos” e foi isso 
que fez. Com Danilo a titular, o campeão 
francês ganhou por 1-3, com Neymar a 
marcar dois dos três golos. Bruno Fer-
nandes foi titular no United, mas sem a 
influência de outros jogos. Manchester 

United, RB Leipzig e PSG vão para a últi-
ma jornada com os mesmos nove pontos.

Já no Grupo F, um golo de Raphael 
Guerreiro chegou para o Borussia Dort-
mund garantir a presença nos oitavos de 
final. O empate com a Lazio (1-1) é sufi-
ciente, já que na última jornada a equipa 
italiana defronta o Club Brugge (vitória 
por 3-0 sobre o Zenit), pelo que apenas 
uma delas consegue apanhar o Dort-
mund na classificação.

Por outro lado, a Juventus, já apurada, 
derrotou o Dínamo Kiev, por 3-0, com 
Cristiano Ronaldo a assinar o segundo 
golo, enquanto Trincão foi titular na vi-
tória do Barcelona sobre o Ferencvaros 
(0-3).

Destaque ainda para a goleada imposta 
pelo Chelsea ao Sevilha (0-4), que garan-
te o primeiro do Grupo E aos “blues”.

JN/MS

Dragões já amealharam mais de 
60 milhões de euros na Champions

João Félix marca e Liverpool está apurado

Golo de Guerreiro apura Dortmund, 
CR7 também marca
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LIGA EUROPA

Lição de sapiência guerreira 
dá prenda a Carvalhal
O Sporting de Braga foi buscar à milenar 
mitologia grega a inspiração e a sabedo-
ria necessárias para dominar a batalha 
com o AEK e, num misto de habilidade e 
de arte, mesmo com alguns erros estra-
tégicos à mistura, carimbar uma mereci-
da qualificação para os 16 avos de final 
da Liga Europa.

A uma vitória do apuramento anteci-
pado, a equipa minhota venceu no 
Olímpico de Atenas sem discussão, 

repetindo a qualificação já alcançada na 
temporada passada, no que também lhe 
permitiu oferecer ao técnico Carlos Car-
valhal uma espécie de prenda antecipada, 
dado que o treinador dos guerreiros do 
Minho fez na quinta-feira (3) 55 anos. E o 
primeiro lugar do Grupo G está ainda em 
aberto, numa equação para resolver na 
próxima quinta-feira (10).

Se há jogos que se conseguem resol-
ver apenas numa parte, este foi um bom 
exemplo disso. O Braga entrou forte e 
chegou rapidamente ao 2-0, com golos de 
Vítor Tormena e de Ricardo Esgaio no es-
paço de dois minutos, ainda na fase inicial 
do desafio, mas depois sentiu dificuldades 
com a redução do marcador por parte da 
equipa grega, num golo do luso Nélson 
Oliveira, após uma oferta de Tormena, 
que fez um atraso defeituoso.

Contudo, o Braga voltou a marcar mui-
to perto do descanso, por Ricardo Horta, 
o que lhe deu maior tranquilidade para a 
segunda parte. O reatamento mostrou um 
Braga pragmático, com Carlos Carvalhal a 
privilegiar a gestão da vantagem e a não 
facilitar minimamente, face a eventuais 
consequências disciplinares, substituindo 
jogadores mal viam um amarelo.

Apesar da ténue reação da equipa gre-
ga, o Braga ainda teve tempo para assinar 
o melhor momento da noite, um belo golo 
de Galeno. Na sequência de um canto, o 

número 90 dos arsenalistas dominou com 
o peito, encheu o pé direito e disparou 
para o fundo da baliza.

O jogo estava mais do que controlado 
pelo Braga, mas perto do fim o AEK ainda 
reduziu, num bom golo de Vasilanopou-
los, insuficiente para inverter o rumo dos 
acontecimentos. Os guerreiros fizeram 
pela vida e ainda ficam a sonhar com o 
primeiro lugar neste agrupamento.

JN/MS

Benfica ruma aos 16 avos com goleada 
tranquila ao Lech
O Benfica está nos 16 avos de final da 
Liga Europa, depois de golear o Lech 
Poznan, por 4-0. Recuperados da infe-
ção da covid-19, Darwin Núñez e Weigl 
assinalaram o regresso à competição 
com um golo cada um e Vertonghen 
estreou-se a marcar pelos encarna-
dos. Pizzi também fez o gosto ao pé e 
já é o melhor marcador da equipa, em 
todas as provas.

O Benfica está nos 16 avos de final 
da Liga Europa, depois de golear 
o Lech Poznan, por 4-0. Recu-

perados da infeção da covid-19, Darwin 
Núñez e Weigl assinalaram o regresso à 
competição com um golo cada um e Ver-
tonghen estreou-se a marcar pelos en-
carnados. Pizzi também fez o gosto ao pé 
e já é o melhor marcador da equipa, em 
todas as provas.

Depois de uma primeira parte fraca, 
sem oportunidades e com os encarnados 
a revelar dificuldades em definir o jogo 
ofensivo no último terço do relvado, o se-
gundo período correu bem melhor. Face 
ao resultado do Standard Liège com o 
Rangers (derrota por 2-3), os portugueses 
nem precisavam de vencer mas, mesmo 
sem jogar em alta rotação, a superiorida-
de técnica foi mais do que suficiente para 
somar os três pontos.

Jorge Jesus jogou pelo seguro e apostou 
nos melhores para o onze, com destaque 
para o regresso de Darwin. Sem qualida-
de para afrontar o Benfica no ataque, o 
Lech foi uma pera doce desde o primeiro 
minuto. Ainda assim, teve o mérito de 
defender bem e aproveitar a desinspira-
ção do rival para manter a bola fora da 
pequena área. O primeiro remate do Ben-
fica só surgiu por Darwin, aos 22 minutos, 

e o golo inaugural quase caiu do céu, ou 
melhor, de um pontapé de canto de Pizzi, 
que Vertonghen aproveitou para cabe-
cear de forma certeira.

O intervalo terá servido a Jesus para 
acordar a equipa e resultou, visto que a 
partida ganhou velocidade. Em apenas 
dois minutos, Darwin e Pizzi concretiza-
ram as respetivas oportunidades, e com o 
apuramento na mão, o duelo passou a ser 
um jogo-treino, já a pensar no próximo 
jogo do campeonato, frente ao Paços de 

Ferreira.
O técnico aproveitou para descansar 

peças fundamentais e lançar jogadores 
menos utilizados, como Cervi, e dar rit-
mo a quem foi obrigado a parar recente-
mente, casos de Pedrinho (restabelecido 
de uma fratura) e de Weigl, que, com um 
remate de for a de área, selou o resulta-
do final. Descontando o jogo da Taça, foi 
a primeira vez que não sofreu golos, após 
uma série negra de cinco partidas con-
secutivas. Evolução que irá a teste com o 
Paços de Ferreira.

JN/MS
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Portugal voltou a fugir à Rússia e a re-
forçar o sexto lugar do ranking da UEFA, 
após somar uma vitória e dois empates 
na quarta jornada da fase de grupos das 
competições europeias.

Após o 2-0 do F. C. Porto em Marselha 
para a Liga dos Campeões, o Benfica 
(2-2 na casa do Rangers) e o S. C. Bra-

ga (3-3 na receção ao Leicester) adiciona-
ram duas igualdades na Liga Europa.

No total, as formações lusas somam sete 
vitórias, três empates e duas derrotas na fase 
de grupos, um registo muito superior ao dos 
russos, que, após quatro jornadas, ainda não 
conseguiram uma mísera vitória - oito der-
rotas e oito empates.

Para não variar, a quarta ronda foi nega-
tiva para os russos, com o Lokomotiv Mos-
covo (0-0 no reduto do Atlético Madrid) a 
somar o único ponto na Champions, já que 
Krasnodar (1-2 na receção ao Sevilha) e Ze-
nit (1-3 na casa da Lazio) perderam.

Na passada quinta-feira (26), ao 16.º jogo 
na fase de grupos, o CSKA Moscovo jogou 
quase toda a segunda parte em superiorida-
de numérica, mas não conseguiu melhor do 
que um nulo na receção ao Feyenoord.

Com duas rondas por disputar na fase de 
grupos, o F. C. Porto está a um ponto dos 
“oitavos” da Champions e o Benfica e o S. 
C. Braga a um triunfo dos 16 avos de final da 
Liga Europa, sendo que até perdendo todos 
os jogos devem seguir em frente.

O cenário dos russos é bem diferente, com 
Krasnodar e Zenit já fora dos “oitavos” e o 
Lokomotiv quase a seguir o mesmo cami-
nho, com todos ainda na corrida à descida à 
Liga Europa, prova da qual deve ser afastado 
o CSKA.

Em termos práticos, Portugal somou mais 
0,8 pontos na ronda 4, passando de 43,549 
para 44,349, enquanto os russos só acres-
centaram 0,333, para um total de 37,882, 
começando a ficar com o sétimo posto em 
risco, já que a Holanda totaliza 35,800.

Os pontos que as equipas lusas somam 
(dois por vitória e um por empate) são di-
vididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por 
empate), enquanto os russos têm de dividir 
os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 
por igualdade).

Em 2021/22, Portugal já sabe que terá duas 
entradas diretas na ‘Champions’, mais uma 
na terceira pré-eliminatória, uma na Liga 
Europa e duas nas pré-eliminatórias da nova 
competição, a Liga Conferência Europa.

O campeão e o vice da Liga 2020/21 se-
guem para a fase de grupos da Champions e 
o terceiro para a terceira pré-eliminatória, 
o vencedor da Taça de Portugal ruma à Liga 
Europa e o quarto e o quinto vão para a nova 
prova, entrando na terceira e segunda pré-
-eliminatórias, respetivamente.

Mantendo o sexto lugar no final da pre-
sente temporada, Portugal garante que este 
cenário se repetirá em 2022/23.

JN/MS

Os portugueses Anthony Lopes, Bruno 
Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Fé-
lix integram a lista de 50 nomeados para 
a equipa do ano da UEFA, anunciou, esta 
terça-feira (1), o organismo que tutela o fu-
tebol europeu.

Num ano em que foi campeão italiano 
pela Juventus, Cristiano Ronaldo está 
pela 17.ª vez entre os nomeados e tenta 

a 15.ª presença - 14.ª consecutiva - na equipa 
do ano.

O médio Bruno Fernandes, que se mudou 
em janeiro do Sporting para o Manchester 
United, repete a presença nos nomeados, 

depois de um ano em que se impôs como um 
indiscutível nos “red devils”.

O guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, 
e o avançado João Félix, do Atlético de Ma-
drid, são dois dos 21 estreantes entre os no-
meados.

O Bayern Munique, campeão europeu, é a 
equipa mais representada na lista, com 10 dos 
50 nomeados, seguido de Liverpool e Paris 
Saint-Germain, com oito, com a Alemanha a 
ser o país com mais jogadores (oito).

Os onzes do ano da UEFA, tanto masculino 
como feminino, vão ser escolhidos por vota-
ção dos adeptos no site do organismo.

JN/MS

UEFA

Portugal reforça sexto lugar do ranking

Quatro portugueses entre os nomeados 
para equipa do ano da UEFA

MUNDIAL 2022 

FIFA confirma Portugal no pote 1 no sorteio de qualificação para o Mundial2022

Blatter e Platini podem vir a ser acusa-
dos de fraude

Portugal integra o pote 1 no sorteio da 
fase de qualificação europeia para o 
Campeonato do Mundo de futebol de 
2022, no qual estão as seleções conti-
nentais mais bem colocadas no ranking 
mundial.

No dia em que foi conhecida a atuali-
zação do ranking da FIFA, liderado 
pela Bélgica, o organismo que rege 

o futebol mundial deu conta do alinha-
mento dos seis potes. O sorteio da fase de 
qualificação está agendado para 7 de de-
zembro, em Zurique, na Suíça, e não terá 
assistência ou representantes das federa-
ções, devido à pandemia de covid-19.

A equipa campeã europeia, quinta posi-
cionada na hierarquia, já sabe que vai evi-
tar as seleções da Bélgica, França, cam-

peã mundial, Inglaterra, Espanha, Itália, 
Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países 
Baixos, mas Suíça, Polónia e Áustria, as 
três colocadas no pote 2, podem calhar no 
caminho de Portugal.

As 55 seleções europeias serão distribuí-
das em seis potes, sendo posteriormente 
sorteadas em cinco grupos de seis equipas 
e outros cinco grupos de cinco formações, 
com jogos a disputar em casa e fora, entre 
março e novembro de 2021.

O primeiro classificado de cada um dos 
10 grupos apura-se automaticamente para 
a fase final do Campeonato do Mundo, no 
Qatar, enquanto os segundos classificados 
vão disputar os “play-offs” de apuramen-
to, aos quais se juntarão dois vencedores 
de grupos da Liga das Nações que não 
consigam qualificar-se diretamente para 

o Mundial2022 ou para os “play-offs”.
Destas 12 equipas presentes nos “play-

-offs”, que serão disputados em março de 
2022, sairão os últimos três representan-
tes europeus no Mundial2022.

Ao contrário do apuramento europeu, 
as qualificações continentais em África, 
na Ásia e na América do Sul já arrancaram.

Configuração dos potes no sorteio da 
fase de qualificação europeia para o 
Mundial2022:

Pote 1: Bélgica, França, Inglaterra, Portu-
gal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, 
Alemanha e Países Baixos.
Pote 2: Suíça, País de Gales, Polónia, Sué-
cia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Es-
lováquia e Roménia.

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Ir-
landa, República Checa, Noruega, Irlanda 
do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Fin-
lândia.
Pote 4: Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, 
Montenegro, Macedónia do Norte, Albâ-
nia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia 
e Luxemburgo.
Pote 5: Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, 
Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, 
Lituânia, Letónia e Andorra.
Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, 
Gibraltar e San Marino.

JN/MS

Os antigos presidentes da FIFA e da 
UEFA, respetivamente Joseph Blatter 
e Michel Platini, podem ver os seus 
problemas com a justiça suíça agra-
vados, agora por suspeita de fraude.

“[Este mês] O Ministério Público 
Federal informou as partes que, 
com base na investigação atual, 

está a reavaliar parte do processo. (...) 
Desde então, Joseph Blatter e Michel 
Platini estão a ser investigados por sus-
peita de fraude”, revelou o procurador-
-geral da Suíça, citando o caso do paga-
mento a Platini.

Uma investigação mais profunda 
quanto às negociações de ambos nos 
seus últimos cinco anos na FIFA pode 
alargar os seus crimes à prática de 
fraude, depois das acusações de gestão 
danosa e peculato, além de um facto de 
falsificação de Platini.

O antigo capitão e selecionador da 
seleção francesa, de 65 anos, é acusa-
do de cumplicidade em gestão danosa, 
peculato e falsificação de documentos, 
juntamente com outros antigos execu-
tivos da FIFA: o francês Jérôme Valc-
ke, antigo secretário-geral, e o alemão 
Marcus Kattner, antigo diretor finan-
ceiro.

Em 2011, com a aprovação de Blat-
ter, a FIFA pagou 1,8 de euros a Plati-
ni que apresentou faturas de salários 
adicionais, não contratados, enquanto 
conselheiro presidencial no primeiro 
mandato de Blatter, entre 1998 e 2002.

No código penal suíço, a fraude em 
busca de ganho pessoal pode resultar 

numa “pena de prisão não superior a 
cinco anos ou em multa monetária”.

O caso foi aberto em 2015 contra 
Blatter, agora com 84 anos, entretanto 
foi prorrogado há seis meses para po-
der incluir Platini.

Platini era presidente da UEFA e vi-
ce-presidente da FIFA em janeiro de 
2011, quando pediu para ser pago pelo 
órgão mundial do futebol por suposto 
trabalho realizado alegadamente uma 
década antes.

Ambos os acusados negam irregu-
laridades, justificando o pagamento, 
cujos detalhes foram tornados públicos 
em 2015, com um acordo verbal.

Os dois foram suspensos provisoria-
mente do futebol e, em seguida, bani-
dos por oito anos pelo comité de ética 
da FIFA, tendo o Tribunal Arbitral do 
Desporto reduzido os seus castigos.

A suspensão de seis anos de Blatter, 
suspeito em outras investigações cri-
minais, no futebol vai até outubro do 
próximo ano, enquanto Platini, igual-
mente suspeito de corrupção na atri-
buição do Mundial2022 ao Qatar, cum-
priu quatro anos.

O caso acabou com a campanha de 
Platini para suceder a Blatter como 
presidente da FIFAna eleição realizada 
em fevereiro de 2016.

Com o gaulês suspenso, a UEFA 
apresentou o seu secretário-geral, 
Gianni Infantino, que venceu a votação 
e preside atualmente à FIFA.

JN/MS
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Treinador, de 67 anos, sofreu um ataque 
cardíaco enquanto passeava em Angei-
ras. Futebol português está de luto.

Depois de Maradona e Reinaldo Te-
les, agora Vítor Oliveira. O expe-
riente treinador, de 67 anos, fa-

leceu no passado sábado (28) de manhã 
enquanto passeava em Angeiras, no con-
celho de Matosinhos, perto do local de 
residência, onde normalmente fazia umas 
caminhadas.

O técnico, que esta época cumpria um 
ano sabático, depois de ter orientado o Gil 
Vicente na última época, sentiu-se mal 
durante o percurso e faleceu no próprio 
local, gerando um grande aparato à volta 
daquela zona.

Vítor Oliveira teve um longo percurso 
no futebol português e ganhou o cognome 
de “Rei das Subidas”, depois de ter garan-
tido 10 promoções ao primeiro escalão. O 
futebol português fica mais pobre.

JN/MS

O treinador falecido no passado sába-
do (28) em Angeiras, Matosinhos, vai 
dar nome ao prémio de treinador do 
mês da Liga Portugal, bem como ao 
anual, que é distinguido na gala Kick-
-Off. O presidente da entidade, Pedro 
Proença, anunciou isso mesmo nas re-
des sociais.

“Prémio Vítor Oliveira - Treinador do 
Mês. É esta nova designação dada pela 
Liga Portugal a todas as distinções feitas 

mensalmente a técnicos, como também na 
anual, entregue na gala do Kick-Off. Esta é a 
forma de a Liga Portugal imortalizar e home-
nagear um dos mais carismáticos treinado-
res do Futebol Português, modalidade à qual 
dedicou toda uma vida”, anunciou Pedro 
Proença.

JN/MS

VITOR OLIVEIRA

Morreu o treinador Vítor Oliveira, 
o “rei das subidas”

Vítor Oliveira dá nome a prémio para 
treinadores da Liga Portugal
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FUTEBOL FEMININO

Portugal vence Albânia  
e pode assegurar já um dos 
dois primeiros lugares no grupo

Portugal venceu (1-0), esta terça-fei-
ra (1), a Albânia num jogo do Gru-
po E da fase de qualificação para o 
Euro2021 feminino, e pode assegurar 
já nesta ronda um dos dois primeiros 
lugares no grupo.

No Estádio do Restelo, Ana Cape-
ta, aos 57 minutos, deu o triunfo 
a Portugal, que passou a somar 

16 pontos - os mesmos do que a Fin-
lândia e mais sete do que a Escócia, 

enquanto a Albânia tem seis (mais dois 
jogos) e Chipre tem zero.

Os vencedores dos nove grupos de 
apuramento e os três melhores segun-
dos qualificam-se diretamente para a 
fase final do Euro2021, em Inglaterra, 
que foi adiado para 2022 (6 a 31 de julho), 
devido à covid-19. Os restantes seis se-
gundos jogam um ‘play-off’ para apurar 
mais três seleções.

JN/MS
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MARADONA

Médico de Maradona apresenta-se 
às autoridades judiciais
O médico Leopoldo Luque apresentou-
-se esta segunda-feira (30) voluntaria-
mente às autoridades judiciais para ex-
plicar as circunstâncias em que ocorreu 
a morte do astro argentino Diego Mara-
dona, depois da casa e do consultório 
terem sido alvo de buscas.

Luque, que esteve acompanhado pelo 
advogado, deu explicações aos res-
ponsáveis do Ministério Público que 

estão a investigar as circunstâncias da 
morte de Maradona, ocorrida na passada 
quarta-feira (25), depois da família ter ad-
mitido que queria esclarecer que tipo de 
tratamento o antigo futebolista recebeu 
desde a operação à cabeça até ao dia da 
morte.

Júlio Rivas, o advogado que acompa-
nhou Luque, garantiu que o médico se 
colocou à disposição das autoridades, 
depois de no passado domingo (29) se 
ter defendido de acusações de negligên-
cia na morte do ‘astro’, dizendo que o 
“amava”, que está “à disposição da jus-
tiça” e que não tem “nada a esconder”.

“Houve uma informação do Ministério 
Público a garantir que não havia qual-
quer acusação formal, mas a verdade é 
que foram feitas buscas à casa e ao consul-
tório de Luque”, afirmou o advogado, ga-
rantindo que o neurocirurgião “era amigo 
de Maradona”.

“Os que estavam ao lado de Maradona 
sabem bem o que se passou e qual foi a in-
tervenção de Luque. Operou-o e correu 
bem”, disse o advogado, acrescentando: 
“Não houve internamento domiciliário, a 
decisão foi de Maradona, estava lúcido e 
podia decidir o que preferia”.

O advogado de Maradona, Matias Mor-
la, publicou esta segunda-feira (30) um 

tweet no qual defendeu o médico: “En-
tendo e compartilho o trabalho da justiça, 
mas sei que o doutor Luque, tudo o que fez 
pela saúde de Diego e como cuidou dele e 
o acompanhou como ele queria. Diego 
amava-o e, como seu amigo, não o vou 
deixar só”.

Na passada quinta-feira (26), Morla pe-
diu uma investigação à morte do antigo 
futebolista, de 60 anos, por considerar 
“inexplicável que durante 12 horas” Ma-
radona “não tenha tido atenção nem con-
trolo por parte dos profissionais de saúde 
que dele cuidavam”.

No início do mês, “El Pibe” deu entrada 
num hospital de Buenos Aires, anémico, 
desidratado e deprimido, e acabou por ser 
operado, com sucesso, a um hematoma 
subdural, que tinha sido detetado durante 
um exame de rotina.

Desde que recebeu alta do hospital, a 11 
de novembro, Maradona esteve a residir 
na sua vivenda em Tigre, na província de 
Buenos Aires, onde acabou por morrer na 
passada quarta-feira (25), após sofrer uma 
paragem cardíaca.

JN/MS

COLÔMBIA

Carlos Queiroz sai da seleção 
da Colômbia
O português Carlos Queiroz já não é 
o treinador da Colômbia, anunciou a 
Federação Colombiana de Futebol, na 
sequência das derrotas contra Uru-
guai e Equador na qualificação para o 
Campeonato do Mundo de 2022.

A Federação Colombiana de Futebol 
(FCF) “e o diretor técnico Carlos 
Queiroz concordaram com a não 

continuidade do treinador à frente da se-
leção”, pode ler-se no comunicado data-
do de terça-feira (1). “Para a FCF foi um 
orgulho tê-lo durante quase dois anos, 
nos quais nos brindou com toda a sua 
capacidade de trabalho, conhecimento 
e experiência”, salienta a federação na 
nota. “A contribuição que nos deixa ser-
virá para continuar o desenvolvimen-
to dos projetos que estão a ser levados 

a cabo com todas as seleções do nosso 
país”, acrescenta.

Queiroz, de 67 anos, antigo treinador 
de 67 anos do Real Madrid e da seleção 
nacional portuguesa, que assumiu o cargo 
em fevereiro de 2019, sai após duas pesa-
das derrotas contra o Uruguai (0-3) em 
casa e depois no Equador (6-1), a pior der-
rota em quatro décadas para a Colômbia.

Além do Real Madrid (2003-2004) e da 
seleção portuguesa (1991-1993 e 2008-
2010), Queiroz foi adjunto de Alex Fergu-
son no Manchester United (2002-2003 e 
2004-2008) e também treinou o Sporting 
(1993-1996), os Emiratos Árabes Unidos 
(1997-1999) e a África do Sul (2000-2002).

A Colômbia ainda não anunciou o su-
cessor de Carlos Queiroz.

JN/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



CR7

Cristiano Ronaldo: 

a próxima meta 
é ultrapassar Pelé
CR7 continua a somar recordes e deixa 
mensagem de agradecimento por ter 
alcançado os 750 golos na carreira. É o 
maior goleador em atividade e está mui-
to perto de ultrapassar o astro brasileiro. 
Messi fica cada vez mais para trás.

Cristiano Ronaldo não para de sur-
preender o mundo. Depois de já ter 
batido recordes, em várias catego-

rias e competições, aos 35 anos chegou 
aos 750 golos em jogos oficiais, todos eles 
assinados em 18 anos de ligação ao futebol 
sénior. Ninguém faz melhor do que ele: o 
craque português da Juventus é o maior 
goleador em atividade. O número redondo 
aconteceu frente ao Dínamo de Kiev (3-0) 
e num jogo especial, arbitrado por Stépha-
nie Frappart, a primeira árbitra a dirigir 
um encontro da Liga dos Campeões.

No trono, CR7 olha de cima para baixo 
para os rivais. Está à frente do grande ri-
val, o argentino Messi (712 golos), do Bar-
celona, e leva ainda a melhor sobre Zlatan 
Ibrahimovic(558), avançado do Milan. E 
destaca-se de Lewandowski(505 golos), 
jogador do Bayern de Munique, e de Luis 
Suárez (487 golos), figura do Atlético de 
Madrid. Mas o feito é ainda mais subli-
me, porque só quatro jogadores na his-
tória chegaram aos 750 golos: Josef Bican 
(805), Romário (872), Pelé (767) e claro 
o português que olha para os outros dois 
como dois alvos fáceis de alcançar.

A fatia mais generosa dos golos de Ro-
naldo foi assinada ao serviço do Real Ma-

drid, onde fez 450 tentos, sendo o maior 
goleador da história do clube. E um clube 
marcado por uma figura como foi Alfredo 
Di Stefano, uma lenda do futebol mun-
dial. No Manchester United fez 118 golos, 
na seleção portuguesa 102 e pela Juventus 
já leva 75 remates certeiros. No Sporting, 
onde se fez futebolista, registou cinco go-
los.

Mas não é só na arte dos golos que CR7 
é uma figura marcante no mundo do fu-
tebol. Leva também a melhor sobre os 
rivais em termos de seguidores nas redes 
sociais. Tem 243 milhões no Instagram 
- Messi contabiliza 169 milhões - e 123 
milhões no Facebook - o argentino con-
tabiliza 101 milhões. Curiosamente, esta 
época Ronaldo soma 10 golos, mais três 
do que o rival argentino.

Na página oficial de Instagram, CR7 
destaca o importante feito e já tem uma 
nova meta em mente. “750 golos, 750 
momentos felizes, 750 sorrisos na cara 
dos nossos adeptos. Obrigado a todos os 
jogadores e treinadores que me ajudaram 
a chegar a este fantástico número, obri-
gado a todos os meus leais adversários 
que me obrigaram a trabalhar duro todos 
os dias. Mas, acima de tudo obrigado à 
minha fantástica família, sempre presen-
te no melhor e no pior. Próxima meta: 
800 golos”, afirmou o craque.

JN/MS

O internacional português conquistou, 
esta terça-feira (1), o “Golden Foot” 
2020, um prémio que vai na 18.ª edição 
e é destinado a futebolistas com mais 
de 28 anos, que só o podem vencer 
uma vez.

“Adeptos de todo o mundo escolhe-
ram o melhor jogador de futebol 
de 2020, entregando o 18.º Prémio 

‘Golden Foot’ a Cristiano Ronaldo. A es-
trela da Juventus e da seleção de Portugal 
obteve o maior número de votos entre os 
10 candidatos selecionados este ano”, re-
fere a organização.

Aos 35 anos, o campeão italiano pela 
Juventus, que sucede ao médio croata 
Luka Modric, conquista mais um prémio, 
este inédito na carreira.

CR7 superiorizou-se a outras estrelas, 
como Lionel Messi, Robert Lewando-
wski, Giorgio Chiellini, Sergio Aguero, 
Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah, 
Gerard Piqué ou Arturo Vidal.

Os 10 finalistas que são escolhidos para 
irem à votação do público foram desig-
nados por um painel de jornalistas inter-
nacionais.

Pela primeira vez, foi atribuído o pré-
mio “Golden Foot Prestige”, homena-
geando o italiano Andrea Agnelli, pre-
sidente da Juventus, que ganhou nove 
campeonatos italianos seguidos e con-
quistou 17 troféus em 10 anos.

A organização do Golden Foot recorda 
que não realizou a habitual gala, no Mó-
naco, devido à pandemia de covid-19.

JN/MS

GOLDEN FOOT

Cristiano Ronaldo supera Messi 
e vence o “Golden Foot”
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Adam Care
Opinião

Report – Week 13 

Five weeks are remaining, and it is shap-
ing up to be quite the finish. A total of 
five teams are fighting for the #1 seed in 
each conference. Which two teams will 
get that playoff bye? 

One could argue that whoever plays 
the NFC East’s divisional winner 
also has a bye week in week one of 

the playoffs, come January. Covid 19 has 
been causing all kinds of havoc and will 
continue to do so next week. Last week 
the Denver Broncos had to play with-
out any of their threestarting QBs, due 
to Covid 19 related issues. Their game 
against the Saints was close for a bit until 
it was blown open in the second half. 
Wasn’t Kaepernick available? As for this 
week’s delays, two games have already 
been pushed back, and their Vegas lines 
are off the board. One due to the fact they 
had to play a Wednesday game; two, no 
one knows how long Lamar Jackson will 
be out, because of his positive Covid 19 
results. Isn’t it hilarious that the Ravens 
almost beat the undefeated Steelers 
without him? I think so. Speaking of the 
Steelers, they have got to be the weakest 
11-0 team of all time. Look back and see 
who they have beaten. They will be one 
and done in the playoffs. They played so 
badly against a depleted Ravens team; 
their coach called them junior varsity 
players. The Titans continue to impress, 

but the real story out of Nashville is Der-
rick Henry. Is he going to win the MVP? 
He has 12 rushing touchdowns so far and 
1257 yards in 11 games. With five to go, 
he is on the pace for 17 touchdowns and 
1800 yards and is carrying the Titans 
on his back, just like he did last year to 
the AFC championship. The Lions have 
finally fired coach Matt Patricia; he was 
supposed to change this team’s fortunes 
because of the knowledge he learned 
from coaching master Bill Belichek. The 
Lions arguably did worse with him as 
their coach than the previous coach. Not 
every coordinator who has success is go-
ing to be a good coach or bring immediate 
change. He will undoubtedly find work 
again; I would not even be surprised if it 
was for Belicheck. Josh McDaniels, the 
current offensive coordinator for the Pa-
triots, pulled the same stunt years ago, 
got destroyed out in Denver, and re-
turned. McDaniels was vital in leading 
the Patriots to multiple Superbowl vic-
tories in the last five years. The New York 
Giants, who were 0-5 or 1-7, are now the 
NFC East divisional leader. They have a 
mind-blowing record of 4-7; Listen, New 
York fans, the reality is they will most 
likely lose the next four games, against 
the Seahawks, Cardinals, Browns, and 
Ravens, finishing off the season at five 
and 11. For the first time, NFL fans will 
see a playoff team host a home playoff 
game with a record of 6-10. Even crazier 
is the fact the team they play will most 
likely be 10-6. As unlikely as a win for the 
home playoff underdog will be. In 2010 
the Seattle Seahawks won their division 
with a 7-9 record, then trounced the 11-5 

New Orleans Saints, who won the Super-
bowl a year prior. That is almost as bad 
as the beat down one unlucky gambler 
took this past week. An unnamed bettor 
in Las Vegas placed a $500,000 wager 
on the Seattle Seahawks to cover -6.5 
points against the lowly Philadelphia 
Eagles. With less than 30 seconds to go in 
the 4th, the score was 23-9 for the Sea-
hawks; things were looking good for that 
half a million dollar bettor; the problem 
was Philadelphia had the ball, and with 
seconds to go, Carson Wentz threw a 
33-yard touchdown to make it 23-15. Is 
the bet still good? Instead of kicking the 
extra point, the Eagles playing in a glori-
fied practice decided to go for a 2-point 
conversion and succeeded. The game 
ends 23-17. Somewhere someone just lost 
half a million dollars, U.S.; mere seconds 
from winning half a million, they lost by 
half a point. Of course, everyone is saying 
it was rigged, as about 80 to 90 percent of 
the money wagered was on the Seahawks 
to cover. The reality is: that’s football, 
and it was a stupid bet to make as Seattle 
is overrated. If they had Truly wanted a 
half-million-dollar lock, the Saints at -17 
playing against a team with no quarter-
back would have been an excellent place 
to start.

Players of the week
Deshaun Watson, QB, Houston Texans 
4 TDs, 318 YDs, 24 Rush Yds
Derrick Henry, RB, Tennessee Titans 
3 TDs, 178 Rush Yds
Tyreek Hill, WR, Kansas City Chiefs  
3 TDs, 269 Yds

In the hot seat?
The Las Vegas Raiders, what a terrible per-

formance in a must-win game last week. To 
have had any chance of keeping their playoff 
dreams alive, they had to beat Atlanta. The 
Falcons aren’t as terrible as they have looked 
for most of the season. But there is no pass 
here; Jon Gruden is a motivator; his players 
should have been better prepared last week. 
Instead, they got blown out 43-6. With five 
games to go, they will have to run the table to 
have any real shot of making the playoffs. It 
is disappointing because they had started the 
season so well and are the team who handed 
the Chiefs their one loss. Up next for them, 
is the winless 0-11 New York Jets. If Gruden 
wants any kind of job security, they had bet-
ter “convincingly” win.    
Team of the Week

The Green Bay Packers played their best 
game of the season against the Bears last 
week, in a game both teams needed to win in 
their battle for playoff positioning. 

The loss pretty much eliminated the Bears 
from contention and elevated the Packers to 
battling it out with the Seahawks and Saints 
for the #1 seed in the NFC, with five weeks to 
go. Call me crazy, but I think they are going 
to do it. Aaron Rodgers was able to throw for 
4 Td’s in the Bears game, not a bad birthday 
present to himself, as he turned 37 a few days 
later. Up next for them is the college football 
team known as the Philadelphia Eagles. 

Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins   
Miami -11.5 

Cleveland Browns @ Tennessee Titans  
Cleveland +6.0 

Detroit Lions @ Chicago Bears  
Chicago -3.0 

Indianapolis Colts @ Houston Texans  
Indianapolis +3.5 

Jacksonville Jaguars @ Minnesota Vikings  
Jacksonville +10.0 

Las Vegas Raiders @ New York Jets  
Las Vegas -8.5

New Orleans Saints @ Atlanta Falcons  
Atlanta +2.5 

Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals  
Arizona +3.0 

New York Giants @ Seattle Seahawks  
Seattle  -10.0

New England Patriots @ Los Angeles Chargers  
New England -1.0

Philadelphia Eagles @ Green Bay Packers  
Green Bay -8.5

Denver Broncos @ Kansas City Chiefs  
Kansas City -14.0 

Washington Football Team @ Pittsburgh Steelers  
OTB – No Pick / Covid-19 19 Factors

Buffalo Bills @ San Francisco 49ers  
San Francisco +1.0 

Dallas Cowboys @ Baltimore Ravens  
OTB – No Pick / Covid-19 Factors

Adam’s NFL week 13 picks  (4 - 9 last week, (80 – 79 – 3 season total) 

The Toronto Raptors lost two of their 
powerful pieces during the off-season. 
Veteran bigs Marc Gasol and Serge Iba-
ka both departed for the LA teams, af-
ter having been an important part of the 
Raptors’ 2019 NBA title run.

Coach Nick Nurse recently spoke 
about how they were invaluable to 
the team, and that they would be 

missed in Toronto. He said:
“You guys know how much I love Marc 

and Serge. How much they did for us, you 
can never replace what we went through 
with those guys. They were a joy to coach; 
they were great players…. Everybody 
knows how great they were for the organ-
ization. Obviously, we got the title and an-

other great season out of them and we’re 
gonna miss them.”

Two pillars of the Toronto Raptors 
frontcourt

After being drafted by the SuperSonics/
Thunder, Ibaka was later traded to the 
Magic. After playing just 56 games with 
them, the Magic traded him to the Raptors. 
From being reputed for his defense at OKC, 
‘Iblocka’ turned into a two-way threat, 
with his outside shooting.

During his three and half seasons 
with the Raptors, Ibaka averaged 14.2 
points and 7.4 rebounds per game, 
while shooting 35% from three. Ibaka 
was a starter initially, but in the pre-

vious season, he became a powerhouse 
off the bench for them.

Gasol arrived in Toronto midway dur-
ing the 2019-20 season when the Raptors 
traded away C. J. Miles, Jonas Valančiūnas, 
Delon Wright, and a 2nd round pick to get 
him. His offensive role decreased con-
siderably, but he was their pillar on de-
fense, who could occasionally shoot from 
three. He averaged 8.1 points and 6.4 re-
bounds per game and shot an impressive 
40% from three.

Have the Raptors found appropriate 
replacements?

After losing both of them in the same 
off-season, the Raptors were able to get a 

replacement only for Gasol. They brought 
in Aron Baynes, who had come off a career 
year with the Phoenix Suns. He will fit per-
fectly into the role Gasol had.

But the lack of a proper replacement for 
Ibaka could hurt them. While it was always 
going to be tough to replace someone with 
that skill set, they have brought in Alex 
Len to increase their frontcourt depth. He 
can occasionally shoot, but will mostly be 
a lower-end rotational player.

The Raptors will be expecting to have 
another deep playoff run and will also pre-
pare for the 2021 Free Agency.

ES/MS
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‘Can never replace’: Nick Nurse opens up on Ibaka and Gasol’s departure



Orders required by 2 pm day prior to pickup. 
Curbside pickup Thursday – Saturday between noon & 6 pm.
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Visit our website to order online

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU

FORMULA 1

Filho de Michael Schumacher 
sobe à Fórmula 1 em 2021

O alemão Mick Schumacher, filho do an-
tigo piloto Michael Schumacher, ascen-
de à Fórmula 1 na próxima temporada, 
para pilotar um dos carros da escuderia 
Haas, anunciou a equipa norte-america-
na esta quarta-feira (2).

Atual líder do campeonato de Fórmu-
la 2, Mick Schumacher será com-
panheiro de equipa do russo Nikita 

Masepin, que já tinha sido anunciado como 
piloto da Haas para o próximo ano.

“A ideia de estar na grelha de partida 
da Fórmula 1 no próximo ano deixa-me 
incrivelmente feliz. Estou sem palavras”, 
disse o piloto germânico, de 21 anos, cita-
do num comunicado da equipa.

No mesmo documento, o filho do sete 
vezes campeão mundial de Fórmula 1 
mostrou-se “agradecido” à Ferrari, à 
Academia Ferrari e aos seus pais, frisan-
do sempre ter acreditado “que o sonho de 
correr na Fórmula 1 se tornaria realidade”.

Já o italiano Günter Steiner, chefe da 
equipa Haas, explicou que a contratação 
de Mick Schumacher se deveu “ao seu 
rendimento”.

A duas corridas do final da temporada 
de Fórmula 2, Mick Schumacher é o prin-
cipal favorito à conquista do título desta 
categoria que serve de antecâmara à Fór-
mula 1.

JN/MS

Romain Grosjean renasce: 

“Vi a morte”
Piloto francês continua a recuperar no 
hospital, mas não esquece o acidente 
terrível que quase lhe tirou a vida no 
Bahrein. Sobreviver foi “como um re-
nascimento”.

Quem o tem visto, via redes sociais, 
no hospital, acamado e de mãos 
engessadas mas sorridente, perce-

be que Romain Grosjean não se lamenta. 
Era o que mais faltava também, vistas e 
revistas as imagens do acidente mais as-
sustador nos últimos anos da Fórmula 1. 
O carro partido ao meio, fogo por todo o 
lado, quase 30 longos segundos e ele, en-
fim, a renascer das cinzas. Esta terça-fei-
ra (1), o piloto francês já fez alguns exer-
cícios, mas a cabeça ainda está naquela 
pista do Bahrein.

“Vi as chamas em meu redor e lembrei-
-me do acidente de Niki Lauda. Eu não 
queria acabar assim. Vi a morte a chegar e 
não tive outra opção a não ser sair de lá”, 
disse Romain Grosjean, nas primeiras de-
clarações públicas, difundidas pelas emis-
soras francesas TF1 e LCI. “Acabei por 
queimar as mãos”, acrescentou, como se 

se tratasse de algo insignificante. E, bem 
vistas as coisas, é mesmo.

Apesar da situação de vida ou de morte 
que enfrentou e de toda a tensão associa-
da ao momento, o piloto da equipa Haas 
lembra-se de tudo com uma memória 
quase fotográfica. Por exemplo: “O vo-
lante não estava lá, provavelmente voou 
durante o impacto”, recorda. E medo de 
morrer? “Não tinha medo por mim, mas 
pelos meus familiares, pelos meus filhos, 
pelo meu pai e pela minha mãe”, explica.

Ainda assim, Grosjean tem perfeita no-
ção de que a sua sobrevivência também 
é consequência de um avanço tecnológi-
co importante que a Fórmula 1 conheceu 
nos últimos anos. “Sem o halo (sistema de 
proteção contra acidentes que começou a 
ser obrigatório em todos os carros a par-
tir de 2018), eu não estaria aqui”, assume. 
Certo é que a existência e a carreira des-
te francês de 34 anos mudaram naquele 
instante e nunca mais serão as mesmas. 
“Ficarei marcado para o resto da vida por 
este acidente. É como um renascimento 
para mim”.
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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. 



The convergence of two irresistible forces 
has prompted an accelerated adoption of 
innovative digital technology in the con-
struction sector. Moving forward, that pace 
of change is destined to grow even more.

“Eighty-eight per cent of respondents 
believe technology will either play a 
key role in the future of how we work 

in construction, or it will actually form the 
backbone of the construction industry, 
something we can’t do without,” notes a re-
port by Procore Canada titled How We Build 
Now Canada. “Technology is clearly vital to 
the future of building.”

It’s no surprise to Daniel Meissner, the 
director of Virtual Design and Construc-
tion at EllisDon, who took the role in Janu-
ary 2020 and quickly found himself and 
his team working at home in March like so 
many others.

One of the biggest changes within con-
struction companies is the expanded role of 
IT departments which are no longer there to 
fix connectivity and hardware issues.

“IT has really upped their game,” he says 
and they are now responsible not just for the 
networks, servers and traditional services 
but also for researching and recommending 
software platforms, software rollouts, 
training, support and more.

“We’re scoping out tools, looking for 
what gives the best value and there are a lot 
of vendors out there,” he says.

While other jurisdictions integrated BIM 
20 years ago Canadian operations have been 
late adopters and there’s more being done 
to further integrate those platforms into 
other software platforms.

Some of the change is being driven by 
necessity and COVID-19 has forced adjust-

ments, but much of it is coming from the 
next generation entering the workforce and 
establishing themselves in middle and up-
per management.

“They’re curious, they want to know 
what’s next, how they can use it,” he says.

The shift is creating job opportunities 
within Canada’s construction management 
companies for both existing staff and others 
whose qualifications would not have been 
considered a “fit” in the past for the industry.

Also playing a role in driving this evolu-
tion is the advent of 5G networks which of-
fer exponentially more bandwidth at higher 
speeds to accommodate more digital appli-
cations running concurrently in real time. 
This in turn allows for more remote site 
monitoring without necessitating physical 
visits, saving time, money and, arguably, 
improving safety.

Still, there’s clearly more to be done. 
The Procore survey also found “one-third 
(of respondents) are still using paper files, 
spreadsheets and email to manage their 
projects and workflows.”

Meanwhile things are ramping up and 
creating training opportunities with the 
sector and jobs for those with skills not 
traditionally associated with construction.

Dr. Christopher Willis, professor and 
co-ordinator at the Angelo DelZotto School 
of Construction Management at George 
Brown College, says COVID-19 intensified 
other practices such as supply chain logis-
tics and virtual meetings.

More than that, however, he says, it’s also 
encouraged practices such as modular con-
struction where the components are fac-
tory built in controlled conditions with less 
waste and then trucked to the site and lifted 
into position.

This in turn is triggering a ripple effect 
with employees and trades having to ramp 
up training to prepare for those changes.

“Collaboration and information sharing 
throughout the phases of a construction 
project have accelerated online,” he says. 
“The impending arrival of the 5G network 
will help to remove the cost barrier of BIM 
as the cost of investing in IT infrastructure 
can be reduced by using Software as a Ser-
vice (SaaS).”

Students in construction management 
programs are trained in the most popular 
project management software and eager to 
apply their skills once in the field.

Adding certifications and skills in other 
software programs is also critical to ad-
vanced career paths, says Dr. Willis, and 
colleges like George Brown are adjusting 
their offerings to cater to that demand.

“You don’t have to go back to school 
and take time off work and lose income,” 
he says. “We have micro certification pro-
grams where it takes less time. We’re get-
ting a lot of inquiries from people coming 
back to finish a degree or upgrade.”

He says the pressure created by both 
technology uptake and the growing roles of 
software in construction design, manage-
ment and execution is driving more focus 
on continuing education.

Canadian Construction Association 
president Mary Van Buren says things are 
changing and while some of Canada’s lar-
gest construction companies are 100 years 
old they are focusing more on develop-
ing skills by investing in training for their 
people for the next 100 years.

“Drones, Artificial Intelligence, wear-
ables are just some of the technologies mak-
ing a real mark on this industry,” she says. 

“And the growing focus on LEED and be-
yond LEED is also opening up avenues.”

Dr. Eric Saczuk, who teaches Geomatics 
Engineering at the British Colombia Insti-
tute of Technology, says existing technolo-
gies like drones, which have been more re-
cently adapted, are proving so valuable that 
instead of contracting outside, engineering 
firms are creating their own in house drone 
teams.

He says it’s not just about mapping a site, 
measuring progress and monitoring materi-
als, they can also be used by the marketing 
department.

While on-the-ground measurements are 
more precise for some tasks, others have 
a flexible plus-minus need so a ball park 
number will suffice.

Construction firms have also realized that 
today’s drone can carry a diverse payload of 
cameras, scanners, sensors which all bring 
back invaluable data.

Transport Canada requires drone pilots 
have a license and a flight plan, but com-
panies are seeing value in helping their own 
people get certified or in hiring qualified pi-
lots and training them in their own specific 
needs.

One area for drones emerging is Photo-
grammetry, which used images for sur-
veying and mapping and then can create 
3D renderings. Those 3D renderings can 
be used to simulate what a new structure 
might look like against the existing struc-
ture and landscape.
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Technology investments moving up the priority list 
in construction sector
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leaodouro.com  |  905.566.5326  |  920-A Dundas St, E. Mississauga

Há mais de 35 anos que o Leão 
D'Ouro se tem dedicado para servir 
a comunidade e cuidar dos nossos 
clientes e da nossa equipa. Com o 
contínuo impacto do vírus do 
COVID-19 em todos nós, queremos 
assegurar os nossos clientes de que 
continuamos aqui para vos servir. 

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Temos o nosso pátio aberto!

É a segunda maior mariposa que se pode 
encontrar no verão na Europa, medindo 
entre nove a 13 centímetros de enverga-
dura. Esta traça migradora pode voar até 
500km sem parar e é também um dos 
mais velozes insetos existentes.

A Acherontia átropos, é um inseto mui-
to peculiar, para além da figura no 
seu dorso que faz lembrar uma cavei-

ra, tem também a particularidade de ser um 
dos raros insetos que emite um som pareci-
do com um guincho, essencialmente quan-
do se sente ameaçada. 

Esta borboleta noturna pode ser encon-
trada na Europa durante o verão e durante 
todo o ano em África. A nossa interpretação 
errada e supersticiosa sobre a figura no seu 
dorso, levou a inúmeras crenças e mitos so-
bre este lepidóptero. 

Nas crenças populares é tida como pre-
núncio de más notícias ou de morte, porém 
no simbolismo e mitologias greco-romanas 
é alusiva à transmigração da alma, ao renas-
cimento e à ressurreição. Na Antiguidade 
greco-romana a alma ao abandonar o cor-
po teria a forma de uma borboleta. Também 
pelas metamorfoses pelas quais estes insetos 
passam, eram tidos como referências de vá-
rios estágios da existência. De ovo, a lagarta, 
a ninfa, a crisálida e finalmente borboleta. 
De rastejantes a alados.

Devido à sua grande dimensão e por con-
seguirem alimentar-se em voo, sem neces-
sitarem de pousar nas flores, também são 
conhecidas por borboletas colibri.

Quando em estado adulto, têm preferên-
cia por flores de jasmim e é conhecida a sua 
gula por mel, sendo encontradas dentro de 
colmeias, onde por vezes ficam retidas por 
tanto ingerirem sendo depois incapazes de 

sair. Exalando substâncias químicas e possi-
velmente pela camuflagem conseguem ilu-
dir as abelhas. Se olharmos para a imagem 
que nos parece uma caveira, nos despirmos 
das nossas crendices, podemos encontrar 
semelhanças desse desenho no dorso com 
uma abelha. Enquanto lagartas alimentam-
-se de folhas de oliveira, folhas de batateira, 
folhas de tomateiros, e plantas similares.

Na arte, no cinema, literatura e até na 
arquitetura podem encontrar-se dezenas 
de representações e referências a este fan-
tástico ser. As mais conhecidas são a capa 
do livro de Saramago, As Intermitências da 
Morte, e a imagem icónica da borboleta que 
tapa uma boca no filme, O Silêncio dos Ino-
centes.

No primeiro encontro que tive com uma 
borboleta-caveira não fui propriamente in-
teligente. Estando deitado, de noite, acordei 
com um bater numa janela, olhando para 
a janela vi que algo dentro de casa investia 
contra o vidro, atraído pela luz de um can-
deeiro no exterior. A primeira impressão foi 
de que se tratava de um morcego, tentando 
sair. Levantei-me e verifiquei que era um 
inseto gigantesco. Como nunca tinha vis-
to algo assim, a reação foi de defesa e im-
pulsivamente de ataque, peguei num mata 
moscas e desferi-lhe um golpe, para minha 
surpresa o gigantesco inseto guinchou e mal 
sentiu a pancada que levou. Ato contínuo, 
continuei a bater-lhe até que se imobili-
zou, continuando, no entanto, a guinchar. 
Peguei-lhe com a pá do lixo, abri a porta e 
atirei-o para o pátio… as minhas Golden 
Retrievers chamaram-lhe um doce. Dias 
depois descobri outra, e aí tive uma atitu-
de mais nobre, fotografei-a, fui pesquisar e 
tentar perceber que ser era aquele. Presen-
temente arrependo-me de ter matado tão 
belo e peculiar ser vivo, que apenas queria 
sair… teria bastado abrir-lhe a janela…

O medo pelo desconhecido tolhe-nos o 
raciocínio e impede-nos de perceber a bele-
za da vida. Ficou a lição. Deixo aqui uma foto 
de uma já sem vida que encontrei em Aveiro 
em plena cidade, admirável mesmo assim…

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva 
Borboleta-Caveira
(not an alien nor devil)
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4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

  

  
Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

   

 

Take your game to the next level. 
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches 

and try out with no commitment.

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

Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R Amarelo

Ainda que “olhado de lado” por muitos, 
o amarelo devia fazer parte da vida de to-
dos nós! Esta cor é sinónimo de vivacidade, 
otimismo, comunicação e força criativa. É 
capaz de nos colocar um sorriso no rosto e 
é ideal para espaços que exigem energia e/
ou criatividade ou até para aqueles que não 
possuem boa iluminação.

Inês Barbosa

Branco

Uma das poucas certezas que temos na 
vida: o branco nunca deixará de estar na 
moda! de Praticamente o coringa dos tons 
quando o assunto são cores na decoração. 
Segundo a psicologia das cores, este tom 
está ligado a sentimentos de paz, equilíbrio 
e criatividade e ainda ajuda a criar  ampli-
tude e luminosidade, sobretudo em espaços 
pequenos.

No entanto, assim com o cinzento, se abu-
sarmos dele poderemos criar uma sensação 
de monotonia. Para além disso, em espaços 
muito grandes pode acelerar a energia e 
causar ansiedade. 

Preto

Uma cor elegante e sóbria que remete para 
a clareza e assertividade, reforçando a ideia 
de uma personalidade decidida e segura. 

Castanho

Se usado, por exemplo, em apontamentos 
decorativos feitos de madeira natural, cria a 
ideia de um ambiente rústico e traz conforto.

Ao representar o elemento Terra, o casta-
nho simboliza tradição, respeito e vitalidade.

Cinzento

Atenção  esta cor! Se usada em demasia, 
pode remeter para um sentimento de mo-
notonia. Assim, há que combiná-lo com 
diferentes tons. Ainda assim, esta cor é uma 
tendência de decoração, muito versátil, e 
que simboliza o equilíbrio e a gestão/solução 
de conflitos. 

Verde

Diretamente ligada, como bem sabemos, 
a esperança, o verde representa ainda o de-
senvolvimento, saúde e bem-estar. Utili-
zem esta cor para melhorar a concentração, 
a sensação de relaxamento e de equilíbrio. 

Hoje, mais do que nunca, queremos e 
devemos olhar para as nossas casas 
como um lugar seguro e confortável. 
Afinal, esta será a altura em que, muito 
provavelmente, mais vamos fazer uso 
delas, ainda que por uma situação que 
não desejávamos. 

Mas sabiam que as cores podem ter 
uma enorme influência na forma 
como nos sentimos dentro de qua-

tro paredes? É isso que a psicologia das co-
res nos explica: é normal, por exemplo, que 
possamos sentir mais fome numa divisão 
que tenha paredes pintadas de vermelho!

É, então, importante aplicar bem as cores 
nos ambientes - seja numa área de refeição, 
estudo ou descanso, entre outras -, de forma 
a conseguirmos um efeito positivo no nosso 
estado emocional e que vá de encontro ao 
que realmente precisamos.

Vamos então descobrir o impacto de al-
gumas cores!

SAÚDE & BEM-ESTAR

Estar 
bem... 
em 
casa!



OLHAR COM OLHOS DE VER

Biblioteca em Grimsby // Grimsby. Crédito: Fabiane Azevedo

Christmas Market, 2019 // Distillery District, Toronto. Crédito: Inês Carpinteiro Há quem não viva sem ela. Crédito: Joana Leal

Yes we can! Crédito: Madalena Balça

Even the strong fall. Crédito: Manuel DaCosta
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A BLAST FROM THE PAST

“A Muralha da China”

Armando Terra
Opinião

21 3 4

“The China Wall”

John Wiliam Kiszkan nasceu a 8 de 
novembro de 1924, em Prince Albert, 
Saskatchewan, filho de Johnny Kiszkan, 
um trabalhador manual, filho de Dmy-
tro Kiszkan e a sua esposa, Lizzie Née 
Jacabson. Conhecido como o Grande 
Johnny Bower, e com a alcunha de “A 
Grande Muralha da China”, ganhou qua-
tro taças Stanley com os Toronto Maple 
Leafs. Ele era um de nove filhos e apren-
deu hóquei sozinho, praticando com um 
ramo de árvore como bastão e com as 
sobras de um colchão como almofadas 
de guarda-redes. Com 11 anos os seus 
pais separaram-se e, devido à época, 
eventualmente, foi criado um estigma 
envolvendo a sua família. Com 15 anos, 
ele mentiu sobre a sua idade e juntou-
-se ao Exército Canadiano na Segunda 
Guerra Mundial.

Entre os anos de 1940-1943, ele foi um 
artilheiro na Segunda Divisão Cana-
diana, estacionada na Inglaterra. A 

artrite reumatoide nas mãos foi a causa de 

ser dispensado no fim de 1943.
A sua estreia na NHL foi com os New 

York Rangers na época de 1953-1954, com 
29 anos de idade. A gestão dos Rangers 
fê-lo guarda-redes principal, à frente de 
Gump Worsley, que foi nomeado “Roo-
kie of the Year” no ano anterior. No ano 
seguinte, Bower retornou aos menores 
e manteve-se lá por quatro anos, a jogar 
por três equipas diferentes: Vancouver 
Canucks, Providence Reds e Cleveland 
Barons. Finalmente, na época de 1958-
1959, Bower foi entregue aos Toronto 
Maple Leafs. Durante o período nos Lea-
fs, Bower foi honrado com dois troféus 
George Vézina. O primeiro troféu foi úni-
co e o segundo foi entregue tanto a ele 
como ao Terry Sawchuk, sendo que essa 
foi a primeira vez na história da NHL que 
esse troféu foi entregue a dois jogadores. 
Os dois tinham uma combinação de 2.47 
golos sobre a média. Meu Deus!! O pri-
meiro troféu Vézina foi ganho por Bower 
durante a época de 1960-1961, na qual ele 
liderou a liga com 33 vitórias. No dia 6 de 
abril de 1967, Johnny Bower tornou-se no 
segundo avançado mais velho a começar 
um jogo final da Taça Stanley. Ele tinha 42 
anos, cinco meses e 17 dias. Naquela tarde, 
ele conquistou a sua última Taça Stanley, 
a número quatro, depois de Bob Pullford 
ter marcado uma série de golos durante o 

período de prolongamento. O último jogo 
de Bower foi no dia 10 de dezembro de 
1969, contra os Montreal Canadiens. Ele 
ganhou por 6-3. Bower detém o recorde 
de avançado mais velho a jogar numa liga 
NHL, com uma idade de 45 anos, um mês 
e dois dias.

Bower continuou conectado e serviu 
como um Embaixador Quasi dos Toron-
to Maple Leafs. Ele manteve o recorde de 
maior número de aparições comunitárias 
como um ex-jogador dos “Leafs” e foi bas-
tante respeitado por todos. Ele foi introdu-
zido no Corredor da Fama do Hóquei em 
1976 e sempre deu de volta à comunidade. 
Em setembro de 2014, uma estátua do Bo-
wer feita em bronze e em tamanho real foi 
inaugurada no exterior do Air Canada Cen-
tre, mais concretamente na fila de Lendas 
dos Toronto Maple Leafs. Mais tarde nesse 
ano, uma rua em Toronto Weston Village 
foi renomeada para Johnny Bower Boule-
vard. Em 2017, Bower foi nomeado e listado 
como um dos “100 dos Melhores Jogadores 
da NHL” de todos os tempos.

Encontrei-me Johnny Bower pessoal-
mente em várias ocasiões diferentes, 
tanto publicamente, como em privado. A 
minha empresa efetuou trabalhos na sua 
casa várias vezes. Ele ofereceu-me um 
tour privado dos seus museus de AHL e 
NHL, troféus, medalhas, equipamento de 

avançado e muito mais. Ele faleceu a 26 de 
dezembro de 2017 com 93 anos de idade. 
Ele sobreviveu pela sua esposa Nancy e os 
seus filhos. Uma pessoa gentil, generosa, 
simpática e bastante humilde… Sinto a tua 
falta Johnny!

A seguir estão alguns itens da minha 
coleção, autografados e relacionados a 
Johnny Bower:

1. Cartão de negócio pessoal autografado por 
Johnny Bower – Uma vez pediu-me um 
cartão de negócio e quando lhe entreguei 
ele assinou o cartão rapidamente, devol-
veu e disse “Dá-me outro por favor!”. 
Johnny Bower #1, Corredor da Fama, ’76.

2. Jersey dos Toronto Maple Leafs da Reebok 
autografada – “Para Armando e Lucas, o 
vosso amigo Johnny Bower”, 2015.

3. Fotografia do meu filho Lucas e Johnny 
Bower – Museu de Hóquei na cave com o 
Lucas a segurar o troféu Stanley de 1963, 
30 de julho de 2017.

4. Bastão de hóquei de avançado, Johnny 
Bower Nº.1, marcação – Pessoalmente 
autografado para mim, “Armando, o 
melhor homem do vidro do mundo. Do 
teu amigo, Johnny Bower”. Foi-me dado 
em 2016.

John William Kiszkan was born on the 8th of 
November, 1924 in Prince Albert, Saskatch-
ewan to Johnny Kiszkan, a manual labor-
er who was born as Dmytro Kiszkan and 
his spouse, Lizzie Née Jacobson. Better 
known as the Great Johnny Bower, (nick-
named, “The China Wall”), who eventually 
won four Stanley Cups with the Toronto 
Maple Leafs. He was one of nine children 
and was self-taught at hockey, practicing 
with a tree branch as a stick and remnants 
of a mattress as goalie pads. At the age of 
11, his parents separated and because of 
the timing, it created a stigma involving his 
family. At the age of 15, he lied about his 
age and joined the Canadian Army in World 
War II. Between the years of 1940-1943, he 
was a gunner with the Second Canadian 
Division, stationed in England. Rheumatoid 
arthritis in his hands caused him to be dis-
charged at the end of 1943.

His NHL debut was with the New York 
Rangers in the 1953-1954 season at 29 
years of age. Rangers’ management 

made him their starting goaltender, above 
Gump Worsley, who had been named Rook-

ie of the Year, one year prior. The following 
year, Bower returned to the minors and re-
mained there for four more years, playing for 
three different teams; Vancouver Canucks, 
Providence Reds, and Cleveland Barons. 
Finally, in the 1958-1959 season, Bower was 
drafted to the Toronto Maple Leafs. While 
with the Leafs, Bower was honored with two 
George Vézina trophies. The first trophy was 
sole and the second was awarded to both him 
and Terry Sawchuk, the first time in NHL 
history that the trophy had been co-award-
ed. The two goalies had a stingy combined 
2.47 goals against average. Holy Mackinnoo!! 
Bower’s first Vézina trophy was awarded 
during the 1960-1961 season, at which time 
he led the league with 33 wins. On April 6, 
1967, Johnny Bower became the second old-
est goaltender to even start in a Stanley Cup 
final game. He was 42 years, 5 months and 17 
days old. That evening, he captured his last 
Stanley Cup, number four, after Bob Pull-
ford scored a series clinching overtime goal. 
Bower’s final NHL game was on December 
10, 1969, against the Montreal Canadiens. He 
won the game 6-3.

Bower holds the record as the oldest 

goalie to have ever played an NHL game at 
the age of 45 years, 1 month, and two days.

Bower continued to be connected and 
served as a Quasi Ambassador for the To-
ronto Maple Leafs. He held the record for 
most community appearances by a for-
mer “Leafs” player and was very well re-
spected by all. He was inducted into the 
Hockey Hall of Fame in 1976 and always 
gave back to the community. In September 
2014, Bower’s life size bronze statue was 
unveiled outside the Air Canada Centre, at 
Toronto Maple Leafs Legends Row.

Later that same year, a street in Toron-
to’s Weston Village was renamed John-
ny Bower Boulevard. In 2017, Bower was 
named and listed as one of “100 Greatest 
NHL Players” of all time.

I personally m et Johnny Bower on 
many different occasions, publicly and 
also privately. My company performed 
work at his home on different occasions. 
He gave me a private tour of his AHL and 
NHL museums, trophies, medals, goalie 
equipment and so much more. He passed 
away on the 26th of December 2017 at 
the age of 93. He is survived by his wife 

Nancy and kids. Such a warm, kind, 
generous and humble human being…I 
miss you Johnny!!

The following are a few Johnny Bower 
related and autographed items from my 
collection:

1. Personal Business Card autographed by 
Johnny Bower – He once requested a 
business card, when I handed it to him, 
he quickly autographed it, gave it back 
to me and said “Give me another one!”. 
Johnny Bower #1 Hall of Fame, ’76.

2. Personally autographed Reebok Toronto 
Maple Leafs Jersey – “To Armando and 
Lucas, Your friend Johnny Bower”, 
2015.

3. Photo of My Son, Lucas and Johnny 
Bower – Hockey museum basement 
with Lucas holding Johnny’s 1963 Stan-
ley Cup player trophy, July 30, 2017.

4. Goalie Hockey Stick, Johnny Bower No. 
1 Markings – Personally autographed to 
myself, “Armando, the best glass guy in 
the world. Your friend, Johnny Bower”. 
Given to me in 2016.
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A GRAMA
OU O GRAMA ?

com Luciana Graça

Caso:
• E se fosse possível confecionar um bolo com 
apenas dois ingredientes?!... Eis a boa notícia: 
é possível! Apenas precisamos de quatro ovos e… 
«duzentas gramas» de chocolate negro! – quer dizer… 
«duzentas gramas» ou «duzentos gramas»?  

• Forma correta, neste contexto: «duzentos» («duzentos gramas»); mas, na verdade, existem as duas formas; 
o contexto é que determina se a palavra é masculina ou feminina.
• «Grama»: nome feminino, quando tem o sentido de «gramão» e «relva» 
(exemplo: «Vou cortar a grama do jardim.»).
• «Grama»: nome masculino, quando corresponde a uma unidade de medida de massa 
(exemplos: «um grama», «dois gramas»; logo, no exemplo dado, a forma correta é «duzentos gramas» – e não «duzentas gramas»).  
• De forma resumida:
- «a grama»: palavra feminina, quando significa «erva» e «relva»;
- e «o grama»: palavra masculina, quando estamos a falar de uma unidade de medida de massa.

P.S.: Modo de preparação da receita: derreter 200g de chocolate negro, separar as gemas das claras, bater 
as claras  em castelo, adicionar as gemas às claras, juntar o chocolate; e, finalmente, levar ao forno. 

Análise:

Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

A nova tecnologia antimicrobiana

A partir de 2021, o CAT S42 tornar-se-á ainda mais robusto, ao receber uma camada extra 
de proteção: uma nova tecnologia chamada “tecnologia antimicrobiana Biomaster”, que 
promete suprimir a propagação de qualquer tipo de germes.
Testada de acordo com a ISSO 22196, a tecnologia Biomaster usa íons de prata durante a 
fabricação para criar uma proteção permanente contra patógenos e inibir a sua propaga-
ção na superfície do telefone. Segundo a fabricante Bullit, a tecnologia reduz o número de 
bactérias no dispositivo em 80% em 15 minutos, e 99,9% em 24 horas.
Mesmo assim, os fabricantes indicam que o S42 deve ser lavado regularmente com água e 
sabão, desinfetantes e até mesmo água sanitária. 

Durante a pandemia, um dos itens pessoais que dá mais trabalho a desinfetar quan-
do chegamos a casa é o smartphone. Como sabemos este é um dos maiores focos 
de germes e por isso necessita ser rapidamente desinfetado, mas não podemos 
simplesmente lavá-lo com água e sabão, ou borrifá-lo com álcool.

A pensar nessa dualidade germes/dificuldade de limpeza, uma startup do Reino Unido 
está a lançar o primeiro smartphone antimicrobiano do planeta. Fabricado sob a licença 
Caterpillar, o novo CAT S42 pode ser considerado um dos telemóveis mais resistentes já 
lançados.
A sua classificação é IP68, o que significa que é totalmente protegido contra poeiras e 
água, podendo inclusive ser mergulhado com segurança. Isso faz com que o CAT S42 pos-
sa ser lavado com água e sabão quando chegamos a casa.
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LAVAR O TELEMÓVEL?

FYI
-Kika
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Justin Bieber foi nomeado aos prémios Grammy, mas não ficou 
satisfeito. Tudo porque, segundo o artista, foi considerado na 
categoria errada. 
Em causa está “Changes”, considerado para Melhor Álbum 
Pop. “O que eu quis fazer foi um álbum de R&B”, escreveu o 
cantor no Twitter, confuso e expressando o seu desagrado. “O 
‘Changes’ foi e é um álbum R&B. E não foi visto como tal, o que 
para mim é estranho”, continua. 
Harvey Mason Jr., diretor executivo da Recording Academy, 
já respondeu a estas reações de Bieber. Em entrevista à Pit-
chfork, Harvey Mason Jr. diz que os Grammys pretendem 
“respeitar os desejos dos artistas”, e explica o que poderá 
ter acontecido. “A arte é muito subjetiva e o nosso objetivo é 
honrar a excelência. A dada altura, há que tomar decisões no 
que a comparar coisas diferentes diz respeito – um processo 
duro e no qual erramos sempre”.
Também The Weeknd mostrou desagrado quanto aos 
Grammys, acusando-os de “corrupção”.

Camila Cabello e Shawn Mendes assumiram o namoro em 
2019, após vários anos de amizade. Desde então, torna-
ram-se um dos casais famosos mais queridos do público. 
Discretos, gostam de aproveitar o tempo a dois e não se ex-
põem muito nas redes sociais.
Apesar disso, há, claro, exceções. Recentemente, a artista 
quis declarar-se ao companheiro, num texto honesto, no 
qual revela o quanto já aprendeu com ele, bem como as exi-
gências de qualquer relação:
“Aprendi muito sobre o amor com ele. Não são só os mo-
mentos felizes que se vê nas fotografias e vídeos – quando 
estamos numa relação com alguém, sentimos que eles são 
como um espelho, a refletir para nós. (…) Por vezes, é con-
fuso, desconfortável e feio. Mas não há nada como a FORÇA 
que é o amor, ser a luz na escuridão, ser o salto gravitacio-
nal que nos dá a força para sermos mais fortes, inteligentes 
e melhores do que fomos ontem. (…) E estar apaixonado 
significa escolher aquela pessoa vezes e vezes sem conta 
para passar pelas partes confusas (…) Portanto, brindem à 
confusão e estranheza de ser humano, e o milagre. E a fa-
cilidade. E o instinto. E a força incansável que é o amor”, 
escreveu.

Mariana Rios usou suas redes sociais esta segunda-feira (30) 
para fazer um relato emocionante. A atriz brasileira, que ainda 
em julho sofreu um aborto espontâneo, descobriu uma doen-
ça autoimune ao investigar os motivos que a fizeram perder o 
bebé. O recado foi direcionado às mulheres que também tive-
ram de lidar com essa dor, em algum momento da vida.
 “Vou dividir algo muito pessoal com vocês, mas que acho ne-
cessário. Assim que eu tive a perda – estava tudo certo, todos 
os meus exames, tudo normal, o bebé crescendo normalmen-
te, mas senti a necessidade de investigar o porquê da minha 
perda (...) Durante essa investigação e de milhares de exames 
que eu fiz, nós descobrimos que eu tenho um anticorpo, que é 
altíssimo no meu organismo de uma doença autoimune, que 
provoca o aborto. Na hora que eu descobri isso com meus mé-
dicos, eu agradeci. Eu agradeci pelo que eu passei e que me 
deu oportunidade de fazer essa investigação e descobrir que 
tenho isso”, continuou.
Segundo a artista, se não fosse pelo aborto, ela não teria des-
coberto a doença. “Eu não saberia que esse anticorpo hoje 
é forte no meu organismo. Eu poderia pegar um voo, sofrer 
uma trombose, uma embolia pulmonar e acontecer uma fata-
lidade (...) São sinais da vida”, refletiu.

ELLIOT PAGE  

C
ré

di
to

s:
 D

R

GRAMMYS CONFUSOS PARTILHA 
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Protagonista do filme Juno e da série da Netflix The Umbrella Academy, o ator canadiano 
recorreu às redes sociais para informar os seus seguidores que é transgénero e que o seu 
nome é Elliot Page. 
“Olá, amigos, quero partilhar convosco que sou trans, os meus pronomes agora são ele/eles 
e o meu nome é Elliot. Sinto-me sortudo por estar a escrever isto. Por poder estar aqui. Por 
chegar a este lugar na minha vida”, começou por escrever o ator, na mensagem partilhada. 
“Sinto uma imensurável gratidão pelas pessoas incríveis que me têm acompanhado ao lon-
go desta jornada. Não consigo expressar o quão fantástico é sentir que posso finalmente 
amar quem sou o suficiente para perseguir o meu verdadeiro eu”, afirmou Page, critican-
do ainda os políticos que trabalham para “criminalizar o apoio médico aos trans e negam 
o [seu] direito de existir”, assim como a figuras influentes que utilizam uma “plataforma 
massiva para continuar a espalhar hostilidade contra a comunidade transgénero”. “Vocês 
têm sangue nas vossas mãos”, apontou o ator. 
No texto que partilhou nas redes sociais, Elliot recorda ainda a violência de que são vítimas 
as pessoas transgénero e alerta para a alta taxa de tentativas de suicídio verificadas entre a 
comunidade, devido à marginalização a que são sujeitos.
De lembrar que Page se declarou homossexual em 2014, tendo-se tornado rapidamente 
numa referência para a comunidade LGBTQIA+. Quatro anos mais tarde, em 2018, Page, 
de 33 anos, casou-se com a bailarina Emma Portner, de 26 anos.
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No dia em que se assinalou o Dia da Elimi-
nação da Violência Contra a Mulher, 25 de 
novembro, Carolina Deslandes apresen-
tou, no Capitólio, em Lisboa, o seu mais re-
cente trabalho: “Mulher”. Muito mais que 
um EP, “Mulher” é também uma curta-
-metragem em que se pode ouvir as novas 
canções e assistir à ficção escrita, narrada e 
protagonizada por Carolina Deslandes, que 
tem como objetivo servir de grito de alerta 
para todas as vítimas de violência.
Com sala cheia, cumprindo criteriosamen-
te todas as diretrizes da DGS em tempo de 
pandemia, Carolina Deslandes foi aplaudi-
da pela iniciativa.

Flávia Alessandra terá sido diagnosticada 
com covid-19. Uma informação avançada 
pela colunista Fabia Oliveira no jornal O Dia. 
Segundo a colunista, a atriz brasileira sou-
be que estava infetada com o novo coro-
navírus durante as gravações de uma nova 
produção da TV Globo, Salve-se Quem 
Puder. Perante o diagnóstico, Flávia Ales-
sandra interrompeu o trabalho e perma-
nece desde então em isolamento na casa 
ue tem no Rio de Janeiro.

Sílvia Alberto usou as redes sociais para co-
municar o nascimento da filha, Emília. A 
apresentadora da RTP1 partilhou uma foto-
grafia a preto e branco onde mostra a mão 
da bebé em cima da sua. 
“Por todas as mulheres! Por aqui já somos 
duas! A contar desde dia 23, mas ainda a 
tempo de assinalar o dia 25“, escreveu Síl-
via na legenda, fazendo referência ao Dia da 
Eliminação da violência contra a Mulher, 
assinalado esta quarta-feira (2). 
Este é o segundo rebento da apresentado-
ra com Iñigo Pérez. A apresentadora, de 39 
anos, também é mãe de Pedro, de um ano.

“MULHER” 

FLÁVIA 

EMÍLIA 
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ORQUÍDEA
GIRASSOL
CAMÉLIA
LÓTUS
CRAVO
LAVANDA
TULIPA
VERBENA
CAMOMILA
ROSA
LÍRIO
PAPOILA
PETÚNIA
DÁLIA
MARGARIDA

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. Exercer (uma prática) com regularida-
de; praticar, professar

 2. Provocar alguém amorosamente, de-
monstrar interesse amoroso por; azarar

 3. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a 
umidade; enxugar(-se)

 4. Dizer quem é; determinar ou comprovar 
a identidade de (algo, alguém ou de si 
mesmo)

 5. Apresentar, mos trar. Tornar (algo) vi-
sível ou perceptível a outrem (ou a um 
grupo de pessoas)

 6. Entregar em troca; permutar
 7. Perceber (som, palavra) pelo sentido da 

audição

 8. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico

 9. Ocupar o espaço de; ser o conteúdo de; 
tornar(-se) cheio

 10. Exercer ação restritiva sobre; conter, re-
gular

 11. Transferir (bem ou mercadoria) para ou-
trem em troca de dinheiro

 12. Pôr à disposição; ceder temporariamen-
te

 13. Ter veneração por (alguém ou algo); ter 
grande apreço por; reverenciar

 14. Submeter (algo) ao processo de raciocí-
nio lógico

 15. Precipitar-se a chuva sobre a terra

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Sudoku

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes para as rabanadas

Ingredientes para o molho

Modo de preparação: 

1 lt de leite gordo
Casca de laranja (1 laranja grande)
Casca de limão (1 limão grande)

2 paus de canela
80 g de açúcar
4 ovos 

200 ml de água
150 g de açúcar
3 colheres de sopa de Vinho do Porto
1 pau de canela
1 estrela de anis
1/2 casca de laranja

1/2 casca de limão
2 colheres de sopa de mel
50 g de amêndoa laminada
50 g de miolo de noz 
50 g de uvas passas

Começar por aquecer o leite e juntar as cascas de laranja e limão, o açúcar e os paus de canela.
Deixar ferver por cinco minutos. Reservar, deixar arrefecer por 30 minutos.
Coar o leite para uma tigela grande.
Cortar as fatias de pão, demolhar no leite de ambos os lados e passar pelos ovos bem batidos 
também de ambos os lados.
Levar a fritar em óleo quente até dourar. 
Levar ao lume a água com o açúcar, as cascas de laranja e limão, o pau de canela e a estrela de 
anis. Ferver e adicionar o mel, o Vinho do Porto e as passas. Deixar ao lume, mexendo oca-
sionalmente, até que o molho engrosse um pouco. Juntar os frutos secos, envolver e deixar 
arrefecer por dois a três minutos.
Dispor as rabanadas num prato de servir, regar com o caramelo e decorar com os frutos secos.
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Rabanadas com frutos secos
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Está numa altura em que se preo-
cupará mais com certos aspetos 

da lei, das suas exigências e repercussões. 
Aproveite para organizar assuntos legais, 
definir uma visão global das coisas sem 
se deter em grandes pormenores. Vê os 
acontecimentos de uma forma clara pelo 
que poderá fazer planos inteligentes.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Está numa fase em que sente neces-
sidade de que os outros o apreciem 

pelas suas ações generosas e pela sua simpa-
tia. Faça nesta altura uma introspeção e auto 
analise para que, conhecendo-se melhor, 
desenvolva as suas qualidades e rejeite os 
seus pontos negativos. Este poderá ser um 
momento criativo.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Este é um momento em que está 
mais facilitada a sua capacidade de 

transmitir aos outros o que pensa e sente tan-
to através da palavra como da escrita. Devido 
à forma original, autêntica e forte como se 
expressa, consegue defender melhor as suas 
ideias. Esta é uma boa altura para pôr em 
marcha um plano.

TOURO 21/04 A 20/05

Com o fim de um período de uma 
certa rotina que é alterada por certos 

fatores que provocam sempre uma transfor-
mação, poderá sentir uma indecisão marca-
da face aos novos valores que se contrapõem 
aos tradicionais. Tente não se deixar levar 
por um certo pessimismo ou uma tendência, 
instintiva, para tomar atitudes radicais.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Este é um período em que a intros-
peção e a análise serão uma boa ma-

neira para encontrar respostas no domínio 
dos sentimentos e emoções. Neste momento 
exprime de forma sensível e com profundi-
dade aquilo que sente. Pode sentir o desejo 
de esclarecer alguma situação menos clara 
da sua infância, família ou passado.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Atravessa agora um período um 
pouco mais difícil a nível profis-
sional, o que poderá radicar na sua 

presunção de que tem sempre as melhores 
ideias, e também numa certa incapacidade 
de diálogo. É melhor deixar que a maioria 
decida e aceitar o que daí resultar. É possível 
que surjam atritos com a família.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A sua relação a dois está, neste pe-
ríodo, valorizada. Aproveite esta 

ocasião para examinar bem essa relação e 
tente descobrir se poderá acrescentar algo 
que venha beneficiar mais essa mesma rela-
ção. Dê ouvidos ao seu coração. Assuntos bu-
rocráticos ou legais poderão ter de ser resol-
vidos nesta fase. Debruce-se, com a possível 
imparcialidade, sobre eles.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Neste momento a sua atividade 
está pressionada pelos muitos as-

suntos que surgem á sua volta. Se vê que a 
resposta a todos é impossível, não desista, 
abandonando o problema. Se necessário 
procure no adiamento uma solução pois 
este é mais um momento de reflexão, pru-
dência e estudo do que de decisões defini-
tivas.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Durante esta semana tenha espe-
cial atenção a atitudes ou palavras 

impensadas ou bruscas pois estas poderão 
trazer-lhe alguns dissabores. É, no entan-
to, uma altura propícia para o debate de 
opiniões e ideias com os amigos, estando 
sublinhada a sua capacidade de realização, 
empreendimento e iniciativa sociais.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Este momento convida a planear 
com pormenor e realismo as ativi-

dades. Dedicará depois toda a sua atenção 
e cuidado à sua execução, conseguindo as-
sim uma realização perfeita. É possível que 
não se sinta em plena forma, pelo que con-
virá fazer exercício e buscar ocupações que 
preencham o seu tempo e lhe deem prazer.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Durante este período beneficiará de 
uma maior lucidez no que respeita 

a finanças, pelo que sentirá necessidade de 
proceder a um balanço do que tem vindo a 
realizar nesta área. Poderá também apro-
veitar para fazer investimentos, embora 
não seja aconselhável correr grandes riscos. 
Cuide da sua aparência.

PEIXES 20/02 A 20/03

Este é um bom momento para 
trabalhar planeando cuidadosa-

mente uma ideia. Consegue transmitir 
com maior facilidade o que tem em men-
te devido a estar mais seguro/a e exato/a 
na forma de se expressar. Esta poderá ser 
uma boa altura para melhorar a sua ima-
gem social e profissional. também é uma 
boa altura para fazer planos de futuro.
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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. 
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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?

Rogers Cable - canal 672
Bell Fibe - canal 659

- canal 880
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Classificados

AMI GU  DI  M AC AU C LU B
(T ORO N T O)

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: 416-704-2843

Full-time Job

Precisa-se de empregada, ajudante de co-
zinha e balcão, full-time para a Churras-
queira do Sardinha, 707 College St.
Contato Augusto Sardinha: 416.531.1120

M E D I A  G R O U P  I N C

574 a 10 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



especiais
desta semana

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

30/11/2020 a 06/12/2020

Costeletas de vitela
4,99 lb.

Aba de vitela
2,99 lb.

Peito de galinha s/osso 
3,99 lb.

Pão ralado
0,99 cada


