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Cartoon by Stella Jurgen

Ir embora num
avião a jato?
Manuel DaCosta
Editorial

As minhas malas estão feitas e estou
pronto para partir e o avião a jato está à
espera para me levar ao paraíso. Parece
ótimo, não é? Exceto que o avião a jato
tem um pneu furado e não existirá reparação até que o mundo esteja vacinado.

A

saúde da indústria de aviação pode
ser comparada a um indivíduo infetado com Covid e que requer o uso
de ventilador. Com biliões de dólares continuamente a acumular-se em dívidas, as
companhias aéreas recorrem aos governos
para fundos de resgate. Para o propósito
deste editorial, é providenciado um resumo das companhias aéreas portuguesas e
canadianas. Os impactos económicos na
aviação civil são tremendos, mas porque
é que as companhias aéreas esperam que
seja você e eu a dar-lhes dinheiro para que
o negócio sobreviva? Talvez devêssemos
perguntar a todos os empresários que declararam falência, perdendo os seus sonhos
e o seu rendimento.
Globalmente, as projeções para 2020

estimam uma perda de receitas de $391
biliões de dólares americanos e $183
biliões em 2021. Na Europa, as perdas
cumulativas são de $92 biliões, tendo em
conta que as pessoas voam com menos
frequência e o impacto devastador nas
companhias aéreas devido à diminuição
dos rendimentos. E assim, criando uma
atitude negativa para com os passageiros e na sua forma de lidar com o negócio
adotando uma atitude de “não quero saber” quando são contactados.
No futuro, os impactos irão depender da
duração e magnitude do surto de Covid e
das medidas de contenção, mas também
do grau de confiança do regresso do consumidor às viagens aéreas e às condições
económicas. Assim que a normalidade seja
retomada, quão rápido será o regresso da
confiança do consumidor e existirá uma
mudança na forma como a indústria aceita
o comportamento do novo consumidor?
Muitas vezes no passado, os viajantes
eram tratados como cidadãos de segunda
classe pelas companhias aéreas que presumiram que o ambiente financeiro em que
viviam iria durar para sempre. Agora, são
pedintes da pior espécie, com a mão estendida para os governos que estão a desperdiçar os dólares dos nossos impostos para
sustentar estas empresas que não se prepararam para os dias de chuva. Em Portugal,
onde o Governo optou por disponibilizar

milhões de euros para as perdas da TAP-Air
Portugal, a companhia aérea poderá precisar ainda de 3,725 biliões de euros até 2024.
A União Europeia está a ponderar maneiras
de lidar com potenciais perdas de 23 biliões
de euros. Ao invés de alimentar os mais pobres, o Costa e o seu grupo político estão a
oferecer bom dinheiro a empresas falidas
que poderão desaparecer depois de uma
morte lenta. Todos os empregados da TAP
deveriam entrar em greve, como é costume em Portugal, mas não o fazem porque
estão conscientes das consequências. Este
tipo de atitude é evidente na Azores Airlines, que interrompeu parte do seu serviço
para o Canadá. Talvez não existam fundos
disponíveis para abastecer os aviões?
No Canadá, foram disponibilizados milhões de dólares para as companhias aéreas. A Transat está a tentar vender-se à
Air Canada a um preço reduzido, e se a
proposta falhar, irão solicitar $500 milhões
ao Governo para conseguir manter o negócio. Porque é que a Air Canada precisa de
comprar a Transat numa altura em que não
conseguem sequer gerir as suas próprias
operações? Enquanto as empresas receberem sacos de dinheiro do Trudeau e do
Costa como fundos de resgate, prevalecerá
a ineficiência dos seus negócios, sem se importarem que sejam os cidadãos deste país
que as sustentam. Eu digo, não continuem
a financiar e permitam que seja a economia
a ditar se sobrevivem ou morrem. É isso
que os governos estão a fazer connosco.
Talvez tenhamos todos de conduzir para o
paraíso.
Fique bem.

Versão em inglês
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Efeitos da COVID-19 na Aviação Civil:
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CAPA

Análise de impacto económico
As últimas estimativas indicam que o possível impacto da COVID-19 no tráfego
mundial de passageiros regulares em comparação com a linha de base (2019 ou
2020) será:
Ano completo de 2020 (janeiro - dezembro)

Primeira metade de 2021 (janeiro - junho)
- Redução geral variando de 31% a 42% dos lugares para passageiros
- Redução geral para 1.238 milhões de passageiros

World passenger traﬃc collapses with
Os impactos reais
dependerão da duração e magnitude
do surto
e das medidas
unprecedented
decline
in history
de contenção, grau de confiança do consumidor para viagens aéreas e condições

- Perda aproximada de US $ 139 a 179 mil milhões de receita operacional bruta de
passageiros das companhias aéreas

- Redução geral de 51% dos lugares para passageiros
- Redução geral para 2.892 milhões de passageiros
- Perda aproximada de US $ 390 a 391 mil milhões de receita operacional bruta de
passageiros das companhias aéreas

económicas, etc.

World passenger traﬃc evolu�on
1945 – 2020*

-59% to -60%
decline in world total
passengers in 2020*

Créditos: ICAO

Source: ICAO Air Transport Repor�ng Form A and A-S plus ICAO es�mates.

Impacto global da COVID-19

na aviação, turismo, comércio e economia em 2020
Tráfego de passageiros aéreos: uma redução geral de passageiros aéreos (internacionais e domésticos) variando de 59% a 60% em 2020 em comparação com 2019
(Fonte: ICAO)

• Turismo: uma queda nas receitas do turismo internacional de cerca de US $ 1.170
bilhões em 2020, em comparação com os US $ 1,5 trilião gerados em 2019, com
100% dos destinos mundiais tendo restrições de viagem (Fonte: OMT)

• Aeroportos: uma perda estimada de 60% do tráfego de passageiros e US $ 104,5
bilhões de receitas do aeroporto em 2020 em comparação com a linha de base
(Fonte: ACI)

• Comércio: uma queda no volume do comércio global de mercadorias em 9,2% em
2020 em comparação com 2019 (Fonte: OMC)

• Companhias aéreas: uma redução de 54,7% na receita de passageiros/quilómetro (RPKs, tanto internacionais quanto domésticos) em 2020 em comparação com
2019 (Fonte: IATA)

Es�mated impact on domes�c passenger
traﬃc and revenues by region for 2020

• Economia global: projeção de contração de -4,4% a -5,2% do PIB mundial em
2020, muito pior do que durante a crise financeira de 2008-09 (Fonte: FMI e Banco
Mundial)

Capacity:
-41% to -41%

Capacity:
-41% to -41%
Passenger:
-522 to -523 million
Revenue (USD):
-61 to -61 billion

Capacity:
-53% to -53%
Passenger:
-134 to -134 million
Revenue (USD):
-11 to -11 billion

Passenger:
-145 to -146 million

Capacity:
-35% to -35%

Revenue (USD):
-12 to -12 billion

Passenger:
-569 to -570 million
Revenue (USD):
-39 to -39 billion

Capacity:
-56% to -56%

Capacity:
-46% to -46%

Passenger:
-28 to -28 million

Passenger:
-23 to -23 million

Revenue (USD):
-2 to -2 billion

Revenue (USD):
-2 to -2 billion

Note: Compared to Baseline (business as usual, originally-planned)

Source: ICAO es�mates

Créditos: ICAO
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Quando a crise também
chega aos aviões
Nos últimos anos com a entrada das
empresas aéreas low cost no mercado mundial o preço das viagens aéreas
caiu e viajar deixou de ser um luxo. Mas
a COVID-19, as restrições nas viagens
e, no caso do Canadá, o atraso na implementação de testes rápidos para os
passageiros, podem mudar esta realidade. As empresas aéreas lutam agora
para sobreviver e depois da pandemia
algumas podem deixar de existir. A britânica Virgin Atlantic foi apenas uma das
primeiras a anunciar durante a primeira
vaga da pandemia que sem ajuda governamental não ia conseguir sobreviver,
mas agora as dificuldades estão a aparecer um pouco por todo o lado porque o
tráfego mundial caiu mais de 90%.

N

a Europa a gigante Lufthansa que
empregava cerca de 138,000 pessoas
na Alemanha antes da pandemia,
teve um apoio de 9 mil milhões de euros
para se conseguir aguentar, mas todas as
outras empresas aéreas estão a viver tempos incertos porque as pessoas não estão
a viajar e o regresso à normalidade ainda
pode demorar porque em Ontário, onde a
vacina contra a COVID-19 poderá ser obrigatória para viajar, grande parte da população só a vai receber a partir de abril, isto
se correr tudo como está planeado e o calendário do Governo de Ontário não sofrer
atrasos.
Depois das primeiras doses da Pfizer, o
Canadá deverá receber ainda este mês as
primeiras doses da vacina da Moderna, logo
que a Health Canada a aprove e reconheça
que é segura e eficaz. A grande maioria das

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

empresas aéreas vai ter de reestruturar-se
e para o consumidor isso pode significar
aumento de preços, diminuição das rotas e
menos qualidade no serviço prestado.
Na primeira vaga da pandemia, a IATA
- Associação Internacional de Transporte Aéreo - antecipava que a indústria da
aviação podia demorar entre três a cinco
anos a recuperar para os níveis anteriores à
COVID-19. Entretanto já todos percebemos
que afinal a recuperação pode não ser assim
tão rápida porque a cura tarda em chegar.
O Estado vai tentar salvar algumas companhias aéreas, mas o mercado pode não
ser suficiente para tantas. Os governos dos
EUA, do Canadá e da Europa já fizeram
grandes injeções de capital nas transportadoras aéreas e esta semana ficámos a saber
que a Air Canada comprou a Air Transat e
que, por isso, em breve, vai existir menos

um player no mercado aéreo canadiano.
O Milénio Stadium tentou obter uma reação do ministro federal dos Transportes,
mas numa nota enviada pelo seu gabinete
à nossa redação, o Governo faz saber que
“seria inapropriado especular sobre o resultado” do negócio, uma vez que ainda
não está finalizado.
Segundo o gabinete de Marc Garneau,
o Governo ainda está “a avaliar as implicações de interesse público” e mantém o
compromisso de que “uma indústria de
transporte aéreo forte e competitiva é vital
para a economia do Canadá e para o bem-estar dos canadianos”.
Na semana passada foi tornado público que
a Air Canada foi a empresa pública que mais
beneficiou do pacote de assistência financeira
COVID-19, mas o Ministério dos Transportes
diz que o apoio financeiro vem com regras,
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nomeadamente de reembolsos aos passageiros. “Antes que os fundos sejam direcionados
às companhias aéreas vamos garantir que os
canadianos recebem os seus reembolsos”,
disse o gabinete ao nosso jornal.
Saber se o interesse público vai ser preservado e se o consumidor vai ser protegido de uma possível escalada de preços e/
ou diminuição da qualidade de serviço são
as grandes questões depois de o negócio
histórico se concretizar. Sem avançar com
muitas informações, Otava esclareceu que
“qualquer assistência que o Governo do
Canadá forneça virá com condições restritas para proteger os canadianos e o interesse público”.
O Canadá é o único grande mercado do
mundo sem uma companhia aérea low
cost e os canadianos pagam algumas das
tarifas aéreas mais elevadas do mundo,
embora as promoções estejam um pouco
por toda a parte.
Como os fundadores da Jetsgo, Roots
Air, Greyhound Air e de muitas outras
companhias aéreas falidas podem atestar,
o Canadá é um país difícil para abrir uma
companhia aérea. Os motivos são vários:
pouca população, pouco mais de 37 milhões segundo os últimos Census; impostos
e taxas elevadas e restrições à propriedade
estrangeira.
Segundo o CAPA - Centre for Aviation,
em 2019 a Air Canada representava 50.8%
em todo o mercado nacional. Logo depois

surgiu a WestJet com 35.3% e a Air Transat
com 1.9%. O que significa que se o negócio for aprovado a Air Canada vai ficar com
52.7% do mercado nacional.
Devido às características geográficas do
Canadá aqui as pessoas dependem mais de
viagens aéreas do que outros países. E com
um grande número de imigrantes, o Canadá precisa de ligações frequentes a outros
continentes, nomeadamente à Europa. No
caso dos imigrantes portugueses podem
existir motivos para preocupação porque
caso a Azores Airlines e a TAP não forem
bem-sucedidas no seu processo de reestruturação, a comunidade portuguesa que
reside no país vai ter mais dificuldades para
voar para Portugal.
A notícia da compra da Air Transat surgiu na mesma semana em que a excelência
da Air Canada foi reconhecida com uma
classificação de cinco estrelas na categoria
Global Airline pela Airline Passenger Experience Association (APEX) e a Air Canada
foi eleita a melhor empresa aérea da América do Norte pela Global Traveller pelo
segundo ano consecutivo. O prémio avalia
áreas como atendimento ao cliente, recursos humanos, responsabilidade social corporativa e relações com investidores.
A IATA pediu esta semana ao Governo do
Canadá para garantir que os funcionários
do setor de aviação vão ser considerados
trabalhadores essenciais durante a campanha da vacinação contra a COVID-19. A

associação quer que Otava vacine os trabalhadores da aviação depois dos profissionais de saúde e dos grupos vulneráveis,
mas ainda não existem garantias de que a
exigência vai ser atendida.
Já em outubro a IATA tinha comunicado
que com uma queda de 92% no tráfego aéreo internacional as transportadoras aéreas
acreditavam que com o medo de contrair
o novo vírus e com as restrições em vigor,
como a quarentena no Canadá, a única forma das pessoas voltarem a viajar seria através da implementação de um sistema de
testes rápidos que permitisse aos passageiros embarcar e desembarcar em segurança.
Um estudo da IATA concluiu que o maior
receio dos passageiros num voo de longa
distância é sentarem-se ao lado de alguém
que tem o novo coronavírus. Mas a Associação defende que embora no início os
aviões tenham ajudado a transportar o vírus entre vários países, não existem provas
suficientes para garantir que os aviões são
locais onde o vírus se espalha facilmente.
O plano da IATA para avançar com os
testes rápidos concentra-se em testar os
passageiros antes da partida. As informações sobre o resultado do teste podem estar
disponíveis numa aplicação de smartphone
e os resultados podem estar apurados em
menos de uma hora.
O Governo ainda não aprovou os testes
rápidos no setor das viagens e alguns cientistas estão preocupados com a precisão de

alguns testes rápidos porque as pessoas podem testar negativo poucos dias depois de
terem contraído o vírus. Para além disso,
os cientistas explicam que as pessoas podem estar infetadas antes de apresentarem
sintomas e essas pessoas também podem
testar negativo.
Uma sondagem da McKinsey perguntou
a 40 planeadores de viagens corporativas o
que lhes daria confiança para reservar viagens. Cerca de 75% disse que queria a vacina e 39% disse que bastava o teste rápido.
De acordo com a McKinsey os gastos com
viagens de negócios ultrapassaram representaram 21% do setor global de viagens e
hospitalidade em 2018. Os passageiros que
se deslocam em viagens de negócios e que
geram entre 55% a 75% do lucro nas principais companhias aéreas representam menos de 10% dos passageiros.
A Air Canada já era uma das 20 maiores
empresas aéreas do mundo, mas a compra
da Air Transat vem com certeza reforçar a
sua posição no mercado nacional e mundial. Agora fica a dúvida se menos uma
empresa concorrente no mercado vai beneficiar o passageiro na hora de comprar
um bilhete.
Joana Leal/MS

6

MILÉNIO | CAPA

18 a 24 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

O striptease da TAP
A pandemia veio agravar uma situação “agressivas”, tais como o despedimento de
que, por si só, já não alcançava “altos mais dois mil trabalhadores e cortes salariais na ordem dos 20%. Sacrifícios a serem
voos” - longe disso.
feitos para ir de encontro à intenção do
plano de reestruturação da TAP, Executivo: “salvar a TAP”.
O documento entregue à Comissão Euque pretende “garantir a viabilidade e sustentabilidade da companhia ropeia no dia 10 de dezembro - e que ainno médio prazo”, contém algumas medidas da carece de negociações entre Bruxelas e

O

a capital portuguesa, não sendo portanto
definitivo - não foi enviado ao Parlamento.
A razão? Porque faz, nas palavras de Pedro
Nuno Santos, ministro das Infraestruturas
e Habitação, “striptease” da TAP. Por outras palavras, põe a nú a empresa e a sua
estratégia comercial - são dados de “máxima sensibilidade” que poderiam oferecer

PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA TAP

3 MIL MILHÕES DE
EUROS
Será preciso muito dinheiro para pôr
a TAP novamente em altos voos: nos
próximos quatro anos, a companhia
aérea receberá financiamentos até
um valor na ordem dos 1,8 mil milhões
de euros, provenientes de injeções de
fundos públicos ou de garantias de
Estado a novos empréstimos. A este
valor somam-se 1,2 mil milhões de
euros de ajudas em 2020.

2 MIL TRABALHADORES
Este é o número máximo de trabalhadores
que estará de saída da empresa: seja pela
não renovação de contratos a prazo, por
despedimentos ou por reformas antecipadas. Tudo isto resultará numa poupança
esperada para os próximos cinco anos de
1,4 mil milhões de euros.
De notar que desde o início da pandemia,
para além de ter colocado uma grande parte do seu pessoal em regime de lay-off, a
TAP não renovou 729 contratos a termo.

vantagens à concorrência. Ainda assim, o
Parlamento teve acesso à informação mais
relevante.
O ministro das Infraestruturas prevê a
conclusão das negociações até março de
2021, sendo que a implementação do plano
terá início logo de seguida.
Inês Barbosa/MS

20% DE CORTES
SALARIAIS
Para quem fica vai haver redução nos salários
- um corte progressivo (entre 20% e 25%). No
entanto, em salários base até 900 euros não
serão aplicados cortes. Ainda assim, a medida não convence os trabalhadores da empresa, que assumem que a fatia de trabalhadores
que poderá não vir a ser afetada é muito reduzida. A partir dos 900 euros é aplicada uma
taxa de 25% - ou seja, num salário mensal de
1000 euros, será aplicado um corte de 25%
sobre 100 euros. Uma medida que “permite
poupar entre 600 e 1.000 postos de trabalho”,
assume Pedro Nuno Santos.

PORTUGÁLIA
46% RETOMA EM 2021
Durante o próximo ano a companhia espera recuperar apenas 46% na
procura, tendo como base o aumento do número de passageiros, para
os seus principais mercados. Depois disso, o plano é, até 2025 e de
forma gradual, recuperar até 94% dos níveis pré-pandemia. Todo este
percurso pressupõe que as vacinas contra a Covid-19 serão distribuídas na segunda metade de 2021.

Com o intuito de “reforçar a estratégia de alimentar o hub” (que permite ligações de longo
curso) mas também para conseguir “operações
mais competitivas a partir de outros aeroportos”,
como Porto e Faro, a frota da Portugália duplicará - serão 26 aviões, portanto.

88 AVIÕES
Também a frota sofrerá cortes.
Para além de “anular” as encomendas que havia feito, a TAP
já começou a negociar a devolução de alguns aviões. A frota total da TAP passará de 108
para 88 aviões - ainda assim,
segundo Pedro Nuno Santos, o
plano não prevê a redução das
rotas. “A expectativa é de que a
TAP esteja a operar, no verão de
2021, o mesmo número de rotas
que operava no verão de 2019”,
assume. Até 2025 está previsto
um aumento gradual do número
de aviões.

Ainda que seja parte do plano de reestruturação,
Pedro Nuno Santos garante que a Portugália,
com uma operação focada em voos de pequena distância e médio curso, não concorre com as
low-cost. A TAP Express - denominação oficial -,
é composta por aeronaves mais pequenas, que
transportam menos passageiros e que têm menores custos que os dos aviões da TAP.

MIL MILHÕES
DE EUROS
DE PREJUÍZOS
Os primeiros nove meses do ano foram um
verdadeiro pesadelo para a TAP: perdeu
mais de 700 milhões de euros. Para tal muito
contribuiu a pandemia, que provocou uma
quebra de 70% no número de passageiros
transportados. Mas poderá não ficar por
aqui, tendo em conta o período de grande
incerteza que vivemos - até ao fim deste
ano, o prejuízo poderá atingir os mil milhões
de euros.

2025
Para além do apoio de 1,2 milhões de euros a receber este ano, a TAP deverá receber no próximo
ano entre 970 milhões de euros e 1.164 milhões
de euros. Já em 2022 estes valores estarão entre
os 473 milhões e os 503 milhões de euros e em
2023 entre os 379 milhões e os 438 milhões de
euros. Finalmente, em 2024, as necessidades de
financiamento estarão entre os 329 milhões e os
420 milhões de euros. Assim sendo, aponta-se
para 2025 - o último ano do plano - a apresentação de resultados líquidos positivos
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“A TAP deu-nos garantias de que
a rota de Toronto irá manter-se”

As ligações áreas são fundamentais tância da preservação dessas rotas.
para os portugueses que estão espalhados no mundo manterem a ligação ao MS: Teve a oportunidade de dar a sua opinião e transmitir as suas preocupações soseu país de origem.
bre esta situação, no âmbito do plano de
esta edição do Milénio Stadium, que reestruturação da TAP?
dedicamos às consequências da crise
BN: O plano de reestruturação da TAP foi
da aviação comercial para os consulevado a Conselho de Ministros e, como tal,
midores, pareceu-nos da maior relevâncontou com o Senhor Ministro de Estado e
cia ouvirmos a opinião sobre este assunto
dos Negócios Estrangeiros na sua discussão
da Secretária de Estado das Comunidades
e aprovação. Na Secretaria de Estado das
Portuguesas, Berta Nunes.
Comunidade Portuguesas temos também
Nas respostas que nos deu às questões
mantido, sob orientação do Senhor Minisque tivemos ocasião de colocar, deixou
tro, um diálogo ativo com a TAP, que visa
evidente a sua preocupação em relação a
dar conta da importância que a companhia
este assunto, mas também a sua confiança
de que as medidas que estão a ser tomadas
vão ter em consideração as necessidades da
comunidade luso-canadiana.

N

área tem para as nossas comunidades e
para a sua ligação a Portugal.

BN: Os regressos temporários e sazonais
MS: Receia que com a crise da aviação, que é
dos cidadãos nacionais residentes no esglobal, as comunidades portuguesas se afastrangeiro representam fortes impulsos para
tem cada vez mais do seu país de origem?
a economia nacional em particular para
BN: A solução em que o Governo trabalha territórios de onde são oriundos os nossos
visa, justamente, garantir que a questão das emigrantes ou suas famílias. Este ano, deviligações aéreas a Portugal não constitui- do à situação pandémica que atravessamos,
rá uma dificuldade ou uma limitação para muitos não puderam vir a Portugal, por
a sua vinda ao país e que essa questão não constrangimentos relacionados diretamenrepresentará a possibilidade de um afasta- te com a atual situação de saúde pública,
mento entre Portugal e as suas comunida- com as medidas de combate à COVID-19
des, que, naturalmente, constituem parte nos países em que residem, com dificuldades em encontrar rotas aéreas adequadas ou
integrante do nosso país.
com situações económicas e laborais mais
difíceis.

Milénio Stadium: Foi divulgado recentemente o plano de reestruturação da TAP,
uma empresa em profunda crise (agravada
agora com a pandemia). Nessa reestruturação já se sabe que vai haver diminuição
da frota e, consequentemente, do número de voos. Cresce deste modo o receio na
comunidade luso-canadiana de que a TAP
volte a considerar não-prioritário o destino Toronto e, por isso, deixe de voar para
aqui. O que pensa deste assunto?
Berta Nunes: A TAP deu-nos garantias de
que a rota de Toronto irá manter-se e de que
não haverá desaparecimento das rotas que
servem destinos com comunidades portuguesas significativas, como o Canadá. A TAP
constitui uma ligação fundamental das comunidades portuguesas ao país e a solução
em que o Governo trabalha tem essa ligação
como uma das principais preocupações. Por
isso se tem defendido, desde logo, a impor-

MS: Que consequências económicas esta
situação poderá ter para Portugal?

Nestas circunstâncias tornou-se ainda mais
evidente a importância e impacto destes
regressos, que neste ano sofreram fortes e
excecionais constrangimentos.
Relembro ainda que as nossas comunidades constituem igualmente um ativo estratégico fundamental para Portugal na
atração de investimento, na internacionalização de empresas e exportação de bens
portugueses e que também nesta dimensão
é fundamental garantir as ligações áreas
entre Portugal e a sua Diáspora.
Por todas estas razões, às quais acrescem,
naturalmente, as razões afetivas, familiares
e culturais que ligam o país às suas comunidades, a solução em que o Governo trabalha tem as comunidades portuguesas como
uma das suas prioridades.
Catarina Balça/MS

Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes - Crédito: DR
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“SATA Azores Airlines
prevê a manutenção das
rotas entre a América do
Norte e os Açores”
A forte representação açoriana na comunidade luso-canadiana, tem mantido
uma ligação próxima com o arquipélago dos Açores, muito graças aos voos
operados pela SATA Azores Airlines. Tal
como aconteceu com todas companhias
áreas que operam em todo o mundo,
também a SATA teve que se adaptar às
exigências da pandemia e por isso, durante um período de tempo, os voos foram suspensos e mais tarde retomados,
embora com menos frequência.

E

sta é uma empresa relevante quando
se fala da importância da ligação da
diáspora às suas raízes. Por isso procurámos saber junto do Gabinete de Comunicação Institucional & Imagem da SATA
Azores Airlines, o que se perspetiva para o
seu futuro e, consequentemente, para todos aqueles que até aqui têm usufruído dos
seus serviços.
Milénio Stadium: Todos sabemos que as
companhias de aviação estão a sofrer uma
crise profunda. No entanto, a Azores Airlines (SATA) tem características especiais,
uma vez que existe essencialmente para
servir a diáspora açoriana. Apesar da diminuição dos voos que foram obrigados a
fazer este ano, quais são as perspetivas para
2021?

obriga a perspetivas cautelosas, quer por apoio do Governo Regional e Continental
motivos de saúde pública, quer por motivos para fazer face às situações financeiras que
comerciais, face à quebra drástica de procu- está a passar?
ra e consequentes perdas de receita.
SAA: O grupo SATA solicitou um aval ao
Não obstante, o planeamento para 2021 na Governo dos Açores para que fosse possível
SATA Azores Airlines prevê a manutenção refinanciar-se, no mercado. Este aval foi
das rotas entre a América do Norte e os autorizado pela Comissão Europeia e conAçores, designadamente Boston e Toronto, cedido pelo Governo dos Açores, ao abrigo
ligações estas que temos vindo a assegurar do quadro de auxílios às companhias aéaté aqui e que contamos reforçar com a en- reas, previstos pela Comissão Europeia.
trada do programa de Verão IATA, o que
MS: As ajudas europeias que foram anunocorre a partir do mês de abril.
ciadas para a Azores Airlines (SATA), para
MS: Alguma vez chegou a estar equaciona- apoio à liquidez da empresa (133 milhões
da a possibilidade deixarem de voar para de euros), implicavam a apresentação de
Toronto, atendendo à situação de pande- um plano de reestruturação. Pode dar-nos
uma indicação de qual é o ponto da situação
mia em que estamos?
em relação a este assunto?
SAA: Voamos para Toronto há mais de
20 anos com meios próprios e estamos no SAA: De acordo com o calendário proposto
mercado há mais de três décadas. É um pela Comissão Europeia o Plano de Reesmercado extremamente importante para a truturação deverá ser apresentado à CoSATA. A nossa relação com Toronto, e em missão Europeia até 17 de fevereiro 2021. O
particular com a comunidade açoriana re- plano encontra-se a ser trabalhado e está
sidente, atravessa gerações. É um mercado a ser permanentemente reajustado face à
importante para a SATA Azores Airlines em realidade, uma vez que se tem assistido a
termos comerciais, mas é também uma li- frequentes revisões no que respeita às persgação afetiva, de respeito e estima. Mas em petivas de retoma do sector do transporte
março de 2020, suspendemos todos os voos aéreo. O plano será entregue dentro do cainternacionais para salvaguarda da saúde lendário previsto.
pública, por causa da pandemia. Retomámos as ligações apenas em julho, quando MS: Nesta fase, quais são os planos que a
Azores Airlines (SATA) tem para 2021?
foi possível e considerado seguro.

SATA Azores Airlines- Gabinete de ComuSAA: Em suma, manterá sempre o foco nanicação Institucional & Imagem: O período absolutamente inédito que atravessamos MS: A Azores Airlines (SATA) tem recebido quela que é a sua principal missão: assegu-
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rar a acessibilidade e conectividade do Arquipélago dos Açores. A companhia aérea
procura manter os mercados nos quais já
operava, embora tenha a expectativa de vir
a operar menos frequências para cada destino. Continuará a servir Boston e Toronto
(EUA e Canadá) bem como alguns destinos
no Continente Europeu (Londres, Frankfurt e Paris). Mantêm as habituais ligações
ao Continente Português, ao Arquipélago da
Madeira e ao Arquipélago de Cabo Verde.
Catarina Balça/MS

Tivemos oportunidade de conversar com Miguel Correia, proprietário da agência de viagens Correia
Travel em Toronto, que nos esclareceu que depois de um período
em que os voos foram suspensos
por razões ligadas à pandemia,
a SATA Azores Airlines retomou
as viagens para Toronto, embora
com uma frequência mais reduzida. A certa altura houve voos de
duas em duas semanas, mas agora há uma viagem por semana.
Segundo ele, a partir de maio do
próximo ano, está previsto que a
SATA Azores Airlines volte a voar
diariamente entre Toronto e Ponta
Delgada.
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Mercado de aviação mundial
vai mudar e consumidores podem
ter de pagar mais para viajar
A Air Canada anunciou terça-feira (15 de
dezembro) que comprou a rival Air Transat. O preço foi 70% inferior ao que tinha sido anunciado antes da pandemia.
A Air Canada vai pagar $5 por ação, o
que significa que a compra vai rondar
os $180 milhões, muito abaixo dos $720
milhões que tinham sido avançados anteriormente.

A

ntes da pandemia a Air Canada estava disposta a pagar $18 por ação,
mas a COVID-19 mudou o panorama
global da aviação e as companhias aéreas
agora estão longe de ser um negócio apetecível porque a procura caiu drasticamente. Menos empresas a operar no mercado
significa que o consumidor vai pagar mais
pelas viagens e provavelmente vai ter mais
dificuldade para conseguir encontrar um
lugar disponível.
A Air Transat tinha recebido uma proposta mais alta de um investidor privado em novembro, sem ligação ao setor de
transporte aéreo e viagens, mas segundo a
transportadora aérea a proposta da Air Canada foi a melhor para a empresa. Em declarações aos jornalistas, Jean-Marc Eustache, presidente da Air Transat, disse que
para além do preço, o facto do investidor
não estar ligado ao setor das viagens, “contribuíram para a desvalorização da oferta”.
Se porventura o negócio não se concretizasse a empresa estava a planear a continuidade no mercado depois da COVID-19,
mas segundo o presidente ia precisar de
financiamento e corria o risco de se tornar
mais pequena à medida que outras trans-

portadoras maiores ganhassem participação de mercado.
A Air Transat já tinha a anunciado que
este ano ia fazer poupanças para compensar a perda de receitas. A empresa informou na semana passada que perdeu $238,1
milhões no quarto trimestre, o que levou a
perdas anuais de $ 496,5 milhões.
Sobre o preço a que a Air Canada comprou a Air Transat, o presidente reconhece
que “o mundo mudou” desde que a Air Canada informou no ano passado que estava
disposta a pagar $18 por ação.
A confirmação da compra da Air Transat
significa que acionistas, tribunais e bolsas de
valores deram o seu aval ao negócio. Mas os
órgãos reguladores, incluindo o Autoridade de Concorrência do Canadá, ainda vão
ter de dar luz verde ao negócio. Em março
deste ano a Autoridade de Concorrência do
Canadá divulgou um relatório onde alertava
que a compra da Air Transat era má para o
consumidor porque “vai prejudicar a concorrência e vai resultar em menos escolhas
para os passageiros canadianos”.
O relatório foi entregue ao ministro dos
Transportes, Marc Garneau, e sublinha
ainda que acabar com a rivalidade entre
as duas transportadoras aéreas vai resultar em preços mais elevados, menos serviços e, por conseguinte, menos viagens
numa série de rotas. Segundo a análise da
agência, a compra da Air Transat vai afetar
83 rotas sobrepostas, incluindo 49 entre o
Canadá e a Europa e 34 entre o Canadá e a
América Central e do Sul. Destinos populares para os canadianos como Flórida, México e Caraíbas podem vir a ser fortemente

afetados quando o negócio se concretizar.
Para os portugueses que residem no Canadá também podem ser más notícias porque
agora vão ter menos uma opção de escolha
na hora e viajar para Portugal.
As informações que a agência comparou foram recolhidas antes da pandemia
de COVID-19 que encerrou fronteiras e fez
com que a procura por viagens caísse para
números nunca antes vistos. Uma das dificuldades que estava a ser avançada antes
da compra ser oficializada era a hipótese do
regulador europeu não aprovar o negócio
porque as duas companhias aéreas juntas
são responsáveis por 60% das rotas mundiais entre Canadá e a Europa.
Se o negócio não se tivesse concretizado, a
Air Canada teria de pagar à Air Transat uma
taxa de rescisão de $ 30 milhões, enquanto
que a Air Transat tinha que pagar $ 10 milhões
se aceitasse uma oferta de outra empresa.
A Air Transat nasceu no Quebec em 1986
e empregava antes da pandemia pouco
mais de 5.000 pessoas. A pandemia e a diminuição pela procura de voos obrigou a
empresa a fazer lay-off a 2.000 pessoas. A
Air Canada foi criada em 1934 e empregava
antes da pandemia 40.000 pessoas. Com a
pandemia a empresa foi obrigada a despedir 20.000 pessoas. De acordo com dados
do Governo, a Air Canada foi a empresa canadiana que recebeu o maior pacote de ajuda financeira de Otava. A empresa ativou o
Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS),
o programa que paga até 75% do salário do
trabalhador, e até setembro ao abrigo deste
programa já tinha recebido $494 milhões,
quase meio milhão de dólares.

A recuperação pode ser lenta porque as
vacinas vão demorar algum tempo e as restrições às viagens devem manter-se, o que
nos leva a antecipar que a Air Canada vai
continuar a beneficiar deste apoio até à primavera, altura em que o programa deverá
ser extinto. A Air Canada é a maior empregadora do país no setor privado e era considerada uma das melhores empregadoras
do país nos rankings nacionais que avaliam
e comparam as empresas canadianas.
Mas a ajuda de Otava às transportadoras aéreas não ficou por aqui e esta é a lista
completa de apoios. A Air Transat recebeu
$106 milhões do CEWS; a Chorus Aviation
recebeu $96.8 e a Global Crossing Airlines
$40 milhões do Canada Emergency Business
Account, outro programa de assistência financeira do Governo federal. A Westjet e a
Sunwing & Porter ainda não divulgaram o
valor das ajudas que receberam.
A Air Canada tem uma frota de 166 aviões
e antes da pandemia fazia 1,500 voos diários. A Air Transat tem 43 aviões e uma particularidade que talvez nem todos saibam é
que o atual Premier do Quebec, François
Legault, foi um dos fundadores da empresa. A Air Transat é a segunda maior empresa aérea canadiana depois da Air Canada e
da WestJet.
O setor da aviação e do turismo representa 3.2% do PIB canadiano, cerca de $49
mil milhões, qualquer coisa como 633.000
postos de trabalho. O negócio deve ser fechado no início de 2021 depois do regulador
aprovar.
Joana Leal/MS
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VOXPOP
Não há dúvidas que um dos setores mais afetados, e prejudicados, pela pandemia mundial da Covid-19 foi o aéreo. De um dia para o outro, países fecharam as fronteiras,
impuseram diversas restrições às viagens e ao movimento de pessoas, em uma tentativa de barrar a propagação do vírus. De repente ir de um país à outro deixou de ser
ato comum, e tornou-se difícil ou impossível, além da quarentena para os que chegam de viagem ser uma realidade em diversos deles. Diante desses factos, milhões de
passageiros cancelaram as viagens, e outros tantos que intencionavam em viajar, desistiram ou alteraram os planos por tempo indeterminado. A situação da pandemia
se arrasta por meses e não há previsão de quando as viagens poderão ser retomadas. Dessa forma, os problemas, e os prejuízos financeiros para as companhias aéreas,
só se multiplicam, e ganharam proporções históricas. Portugal é um dos países em que as companhias de aviação enfrentam sérios problemas. Vamos aos factos que se
apresentam. A Azores Airlines, uma empresa aérea da Região Autónoma dos Açores, suspendeu diversas rotas em que operava; a TAP está a passar por uma reestruturação, já tendo recebido milhões de euros do Governo; e a venda da Air Transat para a Air Canada é uma realidade, devendo ser concluída em 2021. Diante desse cenário,
nessa edição estivemos à conversa com integrantes da comunidade luso-canadiana, para saber o que pensam sobre esses movimentos de mercado, e se temem que
essas mudanças possam dificultar a ida a Portugal.
Lizandra Ongaratto/MS
Rosa Amorim, antropóloga, 48 anos
1- Com a crise das companhias aéreas os consumidores têm cada vez menos opções. Tem
sentido isso?
Sim, não há oferta nem competição, então estamos sujeitos ao que nos oferecem.
2- Considera que a qualidade do serviço pode ser afetada? Voos com mais escalas ou mais
tempo de espera para os passageiros e preços cada vez mais elevados?
Com certeza. Terão que juntar voos para fazer escalas em outros países e com isso as esperas serão muito mais longas e o atendimento não há de ser o melhor, já que terão que
prestar contas a muito mais pessoas.

Clauzer Dziedziensky, 52 anos, empresário
1- Com a crise das companhias aéreas os consumidores têm cada vez menos opções. Tem
sentido isso?
Claro, com as diminuição da oferta de voos as opções diminuem também.
2 - Considera que a qualidade do serviço pode ser afetada? Voos com mais escalas ou mais
tempo de espera para os passageiros e preços cada vez mais elevados?
Claro que sim, a tendência é piorar!

Lucas de Oliveira, 33 anos, administrador
1- Com a crise das companhias aéreas os consumidores têm cada vez menos opções. Tem
sentido isso?
Sim, estamos com poucas opções e cada vez me preocupo mais.
2- Considera que a qualidade do serviço pode ser afetada? Voos com mais escalas ou mais
tempo de espera para os passageiros e preços cada vez mais elevados?
Considero, pois menos opções acabam nos deixando reféns das companhias de aviação.

3- As companhias mais ligadas à comunidade portuguesa – TAP e Azores Airlines (SATA)
– estão a passar por processos de reestruturação. Fala-se muito na diminuição de voos e
destinos. Receia que passe a haver menos voos diretos para Portugal Continental ou
para os Açores?
Sim. A disponibilidade será reduzida e o passageiro vai pagar por tudo isso, e um preço
muito maior, e não haverá alternativa, terá que pagar o que lhe pedirem.
4- Em relação ao Governo português, acha que deveria prestar maior ajuda financeira a
essas empresas, visto que prestam um serviço para a comunidade local e à diáspora
portuguesa?
O Governo português deveria ajudar, mas se não tem verba para tal, não tem como fazê-lo.

3 - As companhias mais ligadas à comunidade portuguesa – TAP e Azores Airlines (SATA)
– estão a passar por processos de reestruturação. Fala-se muito na diminuição de voos e
destinos. Receia que passe a haver menos voos diretos para Portugal Continental ou para
os Açores?
Sim, certamente.
4 - Em relação, ao Governo português, acha que deveria prestar maior ajuda financeira
a essas empresas, visto que prestam um serviço para a comunidade local e à diáspora
portuguesa?
Não, o Governo deve investir seus impostos em necessidades mais urgentes em tempos
de crise.

3- As companhias mais ligadas à comunidade portuguesa – TAP e Azores Airlines (SATA)
– estão a passar por processos de reestruturação. Fala-se muito na diminuição de voos e
destinos. Receia que passe a haver menos voos diretos para Portugal Continental ou
para os Açores?
Receio que sim, infelizmente deve diminuir a quantidade de voos e frequência, dificultando mais para nós, os clientes.
4- Em relação, ao Governo português, achas que deveria prestar maior ajuda financeira a
essas empresas, visto que prestam um serviço para a comunidade local e à diáspora
portuguesa?
De facto, acredito que devem ajudar as empresas, mas de maneira limitada, pois as mesmas quando podem lucrar sobre os consumidores assim o fazem sem nenhum problema.
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Régis Andrade, 37 anos, Engenheiro
1- Com a crise das companhias aéreas os consumidores têm cada vez menos opções. Tem
sentido isso?
Sim. À medida que a oferta diminui, as pessoas que precisam do serviço, se veem obrigadas a aceitar, e comprar, aquilo que lhe oferecem.
2- Considera que a qualidade do serviço pode ser afetada? Voos com mais escalas ou mais
tempo de espera para os passageiros e preços cada vez mais elevados?
Sem dúvida, a qualidade do serviço está sendo impactada diretamente.
3- As companhias mais ligadas à comunidade portuguesa – TAP e Azores Airlines (SATA)

Régis Andrade, 39 anos, IT

– estão a passar por processos de reestruturação. Fala-se muito na diminuição de voos e
destinos. Receia que passe a haver menos voos diretos para Portugal Continental ou
para os Açores?
A tendência será essa. Menos voos, mais escalas, o que fará com que muitos, em especial
os mais velhos, pensem duas vezes antes de viajar e enfrentar longas horas de espera.
4- Em relação, ao Governo português, achas que deveria prestar maior ajuda financeira a
essas empresas, visto que prestam um serviço para a comunidade local e à diáspora
portuguesa?
Financeiramente o setor aéreo em qualquer parte do mundo está em crise e logicamente a
ajuda dos governos será necessária, mas ainda sem garantias de que o serviço e a disponibilidade serão as mesmas. Por ser uma pandemia, é uma crise que transcende os aspectos
financeiros.

de. Imagina os açorianos que vivem em outro país como os que estão cá? A pensar neste
sentido será dramático.

1 - Com a crise das companhias aéreas os consumidores têm cada vez menos opções. Tem
3- As companhias mais ligadas à comunidade portuguesa – TAP e Azores Airlines (SATA)
sentido isso?
– estão a passar por processos de reestruturação. Fala-se muito na diminuição de voos e
Infelizmente muita coisa vai mudar com essa pandemia. Os preços irão subir eu acredito destinos. Receia que passe a haver menos voos diretos para Portugal Continental ou para
e talvez a qualidade dos serviços possa ser prejudicada. Vamos ver o que vai acontecer os Açores?
depois da imunização com a vacina da covid-19, talvez voltem a ter procura e as coisas
Sim receio que isso pode acontecer e a malta com mais idade será a mais prejudicada. Já
comecem a melhorar. Eu tenho esperança que até meio do ano que vem isso vai mudar
temos opções com escalas e neste caso os bilhetes são mais baratos, nunca entendi isso,
para melhor.
mas isso tem acontecido.
2 - Considera que a qualidade do serviço pode ser afetada? Voos com mais escalas ou mais
tempo de espera para os passageiros e preços cada vez mais elevados?

4- Em relação, ao Governo português, acha que deveria prestar maior ajuda financeira
a essas empresas, visto que prestam um serviço para a comunidade local e à diáspora
Não sei bem ao certo, mas para mim a qualidade pode ser afetada com o acúmulo de pas- portuguesa?
sageiros e sem aeronaves à disposição, isso sim pode tornar-se um caos. Quando se tem
O Governo precisa investir na infraestrutura dos aeroportos do continente e das ilhas e
escalas em voos, a espera sempre acontece, os prejudicados são as pessoas com mais idaposteriormente uma ajuda financeira às empresas da aviação.

Juliana Pedrosa, 33 anos, administradora

destinos. Receia que passe a haver menos voos diretos para Portugal Continental ou para
os Açores?

Quem conhece as companhias aéreas ligadas à comunidade portuguesa, neste caso TAP e
1- Com a crise das companhias aéreas os consumidores têm cada vez menos opções. Tem
Azores Airlines, sabe que esta não é a primeira vez que estão a passar por uma restruturasentido isso?
ção. A Azores Airline mudou recentemente de nome , mesmo por causa dessa restruturaNeste momento é difícil dizer com certeza o que o futuro trará em relação à aviação. Claro ção. A TAP continua a ser injetada com fundos públicos já que é uma empresa estatal... É
que neste momento existem menos voos, menos viajantes e menos turismo, por essa ra- uma situação que sempre esteve em destaque em Portugal. Não acredito que os voos para
zão é normal que as companhias aéreas se estruturem para responder a capacidade, que Portugal diminuam quando esta situação estabilizar. Portugal é um ponto de entrada na
Europa e um marco turístico reconhecido mundialmente.
acredito nesta altura seja mínima.
2-Considera que a qualidade do serviço pode ser afetada? Voos com mais escalas ou mais 4 – Em relação, ao Governo português, achas que deveria prestar maior ajuda financeira
a essas empresas, visto que prestam um serviço para a comunidade local e à diáspora
tempo de espera para os passageiros e preços cada vez mais elevados?
portuguesa?
Acredito que chegará a uma altura em que tudo irá regressar ao normal, e quando essa
altura chegar, os voos vão ter que acompanhar a demanda. Milhões de pessoas estão an- O Governo português tem vários problemas, mas não deve nem pode continuar a injetar
siosas por férias, para ver familiares, e mais cedo ou mais tarde as companhias aéreas vão fundos na TAP com o dinheiro dos contribuintes. Existem áreas que necessitam mais de
fundos públicos, como o Sistema Nacional de Saúde que, como em muitos países, esta a
ter que acompanhar o ritmo da população.
rebentar pelas costuras. Estas companhias não prestam um serviço à comunidade por3- As companhias mais ligadas à comunidade portuguesa – TAP e Azores Airlines (SATA) tuguesa, vendem um serviço. Não apenas aos portugueses ou à diáspora, mas a todos os
– estão a passar por processos de reestruturação. Fala-se muito na diminuição de voos e que desejam visitar Portugal.
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Crise aérea em
tempo de Pandemia
Cristina Da Costa
Opinião
Caros leitores.
Espero-vos bem. Mais uma semana que
nos deixa e quase com o Natal a bater-nos à porta.

F

alamos sobre algo que, desta feita, nos
afeta a todos diretamente. Falamos
esta semana sobre o período crítico da
aviação, das transportadoras aéreas. Muitas e devido à crise encontram-se à beira da
falência e algumas até já faliram, sem terem
alternativas a que recorrer.
A crise da Covid 19 ameaçou a sobrevivência da indústria dos transportes aéreos
e os livros da história da mesma recordarão
este “bendito ano capicua de 2020” como o

pior ano financeiro jamais vivido até hoje.
Custos reduzidos na ordem de mil milhões de dólares diários e continuam a acumular perdas e extensos prejuízos. Alguns
irreparáveis.
A IATA que é a associação internacional
de transportes aéreos, diz que as companhias perderam lucros na ordem dos 60%
a nível global e estima que o ano de 2021,
pelo menos o primeiro trimestre assim
continue.
Onde vamos parar?
Ao nível de companhias nacionais, a Sata,
ou Azores Airlines como lhe queiram chamar, começou por suspender e depois reduziu substancialmente os voos para e de
Toronto.
Não vou muito a fundo pois sempre foi
uma companhia aérea muito atribulada e
causou enormes transtornos à nossa comunidade, não obstante o apoio que esta
sempre lhe deu. Contudo, esta diminuição
de oferta de voos irá causar grandes transtornos visto que quem quer viajar para as

regiões autónomas ir-se-á deparar com
maiores obstáculos e longos percursos
até chegar ao destino. A Air Transat não
aguentou a carga e, muito em breve, (se
é que já não o é), será propriedade da Air
Canada, e por Portugal Continental, continuam as atribulações da TAP Air Portugal,
que se tem tornado nos últimos anos um
grande e escuro buraco financeiro.
Deixando de pertencer ao setor privado,
a “nossa” TAP, continua agora com graves
problemas onde são agora necessários cerca de 3,7 mil milhões de euros até 2024, no
pior cenário. Os cortes previstos poupam
a Portugália. O apoio do Estado à TAP este
ano vai variar entre 970 milhões de euros e
os 1.074 milhões de euros e será dado através de garantia pública a um empréstimo
junto de terceiros, afirmou o ministro das
Infraestruturas. Pedro Nuno Santos revelou ainda números para aquele que poderá
ser o montante máximo da ajuda pública à
companhia aérea num cenário mais adverso e que oscilam entre os 3.414 milhões de

Créditos: Austin Zhang
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euros e 3.725 mil milhões de euros até 2024.
Estes totais incluem já uma almofada financeira e o empréstimo de 1,2 mil milhões
de euros concedido em 2020.
Falando de experiências pessoais, podia
falar-vos de várias. Por exemplo, experiências menos agradáveis como voos cancelados pela TAP sem que até a data tenha recebido os devidos reembolsos. É o que é e vale
o que vale. Valerá a pena salvar esta companhia com a bandeira de todos nós? A ver ...
Onde vamos parar? Onde vai parar o
futuro da aviação, quando em plena pandemia somos nós, como cidadãos, desencorajados de viajar, e as grandes áreas
comerciais como Costco’s, Home Depots,
Supermercados na província continuam a
“atulhar” pessoas em nome da ganância?
Creio que o vírus da Covid 19, só é permitido em espaços escolhidos e autorizados
pelos nossos governantes.
Fiquem bem e cuidem-se
Até já,
Cristina

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | torontovanity.com
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are airlines looking to you and me to give them money to
keep their business afloat? Perhaps we should ask all business people who have gone into bankruptcy, loosing their
dreams and livelihoods.
The projections for 2020 globally are that revenue losses
will be $ 391 billion US and $ 183 billion in 2021. In Europe the cumulative losses are $ 92 billion as people flying
decreases and the impact on airlines as income decreases
will have a devastating impact creating negative attitudes
towards passengers and how they are handling business
adopting a “I don’t care attitude” when contacted. Future
impacts will depend on the duration and magnitude of the
Covid outbreak and containment measures, the degree of
consumer confidence for air travel and economic conditions. Once normalcy returns, how fast will consumer
confidence return and will there be a shift on how the industry accepts the new consumer’s behaviours?
Often in the past, travelers were treated as second class
citizens by airlines who assumed that the financial fiefdom
they were living in would last forever. They are now beggars of the worst kind with cap in hand to governments
who are throwing away our tax dollars to prop-up these
corporations who didn’t plan for a rainy day. In Portugal
where the government chose to guarantee millions of euros of TAP-Air Portugal losses, the airline may need 3,725
billion euros until 2024. The European Union is pondering
on how to deal with potential losses of 23 billion euros. Instead of feeding the poor, Costa and his Cabal are throwing
good money at failing corporations, who may disappear
after a slow death. All TAP employees should go on strike
as is customary in Portugal but they won’t because they
know the consequences. This type of attitude is evident
with Azorean Airlines who halted part of its service to
Canada. Perhaps no funds available to fuel the planes?
In Canada, millions of dollars have been provided to airlines. Transat is trying to sell to Air Canada at a reduced
price and if the deal fails, they will require $ 500 million
from the government to stay afloat. Why does Air Canada need to buy Transat at a time when they can’t manage
their own operations? As long as companies know that
money bags Trudeau and Costa will provide bail-out
funds, they will continue in their inefficient business ways
All my bags are packed and I’m ready to go and the
he health of the airline industry can be compared not caring that it’s the citizens of this country who support
jet plane is waiting to take me to paradise. Sounds
to an individual infected by Covid who requires a them. I say, do not continue to finance them and allow the
great eh? Except that the jet plane has developed a
ventilator. As billions of dollars in debt keep piling economy to dictate if they live or die. That’s what governflat tire and there’s no repair coming until the world is up, airlines are looking to governments for bail-out funds. ments are doing to us. Perhaps we will just have to drive
inoculated.
For the purpose of this editorial, a summary of primarily to paradise.
Be Well!
Canadian and Portuguese airlines is provided. The ecoManuel DaCosta/MS
nomic impacts on civil aviation are horrendous but why

Leaving on a Jet Plane?
T

Também estamos disponíveis na
, para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana:
Percebemos as vantagens do mindful eating
com a dietista Susan Camargo
Conhecemos com Francisco Pegado o

Memorial Dr. António Agostinho Neto

em Luanda

Conversamos com a poderosa Ana Malhoa sobre a
sua carreira e o seu novo trabalho Quem te dera
Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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O que é melhor do que
uma visita do Pai Natal?

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!

Bell Fibe - canal 659
Rogers Cable - canal 672
- canal 880

AGORA GRÁTIS
DE 3 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO
Bell Fibe - canal 659 | 1-866-797-8686
Rogers Cable - canal 672 | 1-888-764-3771
- canal 880

SÁBADO, 19 DE DEZEMBRO

13h00 Estação de Serviço

23h30 Timeline

10h00 Bem-Vindos a Beirais

21h00 Caminhos da História

06h00 Musicbox

13h30 Caminhos Da História

00h30 Stella’s Studio

11h00 Por Tudo e Por Nada

21h30 Camões TV Notícias

08h00 Gente Com História

14h00 Camões TV Magazine

01h00 Forgotten Treasures

12h00 Clube dos Cozinheiros

22h00 Caribbean Christmas

09h00 Filhos e Cadilhos

16h00 Body & Soul

01h30 Transparências

12h30 Imperdíveis

23h30 Espaço Comunidade

10h00 Musicbox

16h30 Imperdíveis

02h00 We Need To Talk

13h00 Musicbox

00h00 We Need To Talk

11h00 It´s Showtime

17h00 It´s Showtime

03h00 Musicbox

14h00 Mundo Mix

01h00 It´s Showtime

11h30 Musicbox

17h30 Timeline

04h00 Out There

15h00 Caminhos da História

01h30 Transparências

12h00 Clube dos Cozinheiros

18h00 Here’s The Thing

05h00 Nicki Clark Show

15h30 Musicbox

02h00 We Need To Talk

12h30 Imperdíveis

18h30 Espaço Mwangolé

TERÇA, 22 DE DEZEMBRO

16h00 Roundtable

03h00 Musicbox

13h00 Estação de Serviço

19h00 Clube dos Cozinheiros

06h00 Musicbox

17h00 Stella’s Studio

04h00 Out There

13h30 Caminhos Da História

19h30 À Volta da Música
com Francisco Tavares

07h00 Bom dia Canadá

17h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

20h00 Portugal À Vista

08h00 Musicbox

18h00 Pegado a Si

SEXTA, 25 DE DEZEMBRO

08h30 Caminhos da Energia

19h00 Camões TV Notícias

06h00 Musicbox

09h00 Filhos e Cadilhos

19h30 Bem-Vindos a Beirais

07h00 Bom dia Canadá

10h00 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugal à Vista

08h00 Portugal À Vista

11h00 Por Tudo e Por Nada

21h30 Camões TV Notícias

09h00 Gente Com História

12h00 Clube dos Cozinheiros

22h00 Caribbean Christmas

10h00 Bem-Vindos a Beirais

12h30 Imperdíveis

23h30 Body & Soul

11h00 Por Tudo e Por Nada

13h00 Musicbox

00h00 Camões TV Magazine

12h00 Clube dos Cozinheiros

14h00 Mundo Mix

02h00 We Need To Talk

12h30 Imperdíveis

15h00 Caminhos da História

03h00 Musicbox

13h00 Musicbox

15h30 Musicbox

04h00 Out There

14h00 Mundo Mix

16h00 Timeline

05h00 Nicki Clark Show

15h00 Caminhos Da História

16h30 Portugal à Vista

QUINTA, 24 DE DEZEMBRO

15h30 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

06h00 Musicbox

16h30 Timeline

18h00 Pegado a Si

07h00 Bom dia Canadá

17h00 Espaço Mwangolé

19h00 Camões TV Notícias

08h00 Musicbox

17h30 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

08h30 Caminhos da Energia

18h00 Roundtable

20h30 Here’s the Thing

09h00 Filhos e Cadilhos

19h00 Camões TV Notícias

21h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

19h30 Bem-Vindos a Beirais

21h30 Camões TV Notícias

11h00 Por Tudo e Por Nada

20h30 Stella’s Studio

22h00 Caribbean Christmas

12h00 Clube dos Cozinheiros

21h00 Caminhos Da História

23h30 Espaço Mwangolé

12h30 Imperdíveis

21h30 Camões TV Notícias

00h00 It´s Showtime

13h00 Musicbox

22h00 Caribbean Christmas

00h30 Timeline

14h00 Mundo Mix

23h30 Forgotten Treasures

01h00 Portugal À Vista

15h00 Caminhos Da História

00h00 Here’s The Thing

02h00 We Need To Talk

15h30 Musicbox

00h30 Wisdom of Wealth

03h00 Musicbox

16h00 It’s Showtime

01h00 Stella’s Studio

04h00 Out There

16h30 Here’s the Thing

01h30 Transparências

05h00 Nicki Clark Show

17h00 Estação de Serviço

02h00 We Need To Talk

QUARTA, 23 DE DEZEMBRO

17h30 Musicbox

03h00 Musicbox

06h00 Musicbox

18h00 Pegado a Si

04h00 Out There

07h00 Bom dia Canadá

19h00 Camões TV Notícias

05h00 Nicki Clark Show

08h00 Portugal À Vista

19h30 Bem-Vindos a Beirais

09h00 Gente com História

20h30 Espaço Mwangolé

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

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, 21 DE DEZEMBRO
06h00 Musicbox

20h00 Portugal À Vista

07h00 Bom dia Canadá

21h00 Here’s the Thing

08h00 Musicbox

21h30 Wisdom of Wealth

08h30 Espaço Mwangolé

22h00 We Need To Talk

09h00 Gente com História

23h00 Nota Alta com Rui Massena

10h00 Bem-Vindos a Beirais

00h00 Portugal À Vista

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h00 Espaço Comunidade

12h00 Clube dos Cozinheiros

01h30 Here’s the Thing

12h30 Imperdíveis

02h00 Musicbox

13h00 Musicbox

04h00 Out there

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

15h00 Caminhos Da História

DOMINGO, 20 DE DEZEMBRO

15h30 Musicbox

06h00 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé

08h00 Caminhos Da História

16h30 Portugal À Vista

08h30 Estação de Serviço

17h30 Musicbox

09h00 Musicbox

18h00 Pegado a Si

09h30 Missa Dominical

19h00 Camões TV Notícias

10h30 It´s Showtime

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h00 À Volta da Música
com Francisco Tavares

20h30 Timeline

11h30 Musicbox

21h30 Camões TV Notícias

12h00 Here’s the Thing
12h30 Imperdíveis

21h00 Caminhos Da História
22h00 Caribbean Christmas

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

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

Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771
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MS: Como podemos determinar que uma
pessoa sofre de obesidade? Obesidade
pode ser considerada uma doença?

Desde o início da pandemia vimos o nosso estilo de vida mudar. Passamos mais
tempo em casa, mais tempo sentados e
transformámos os nossos hábitos. Os
médicos e especialistas têm alertado
para o aumento de casos de obesidade,
especialmente com a mudança da rotina, uma situação que veio agravar o problema ainda mais. Esta semana falamos
com a dietitian Susan Camargo sobre a
obesidade nos nossos dias, as causas, a
prevenção e os mecanismos que estão
por detrás deste fenómeno.

SC: Podemos calcular o IMC (índice de
massa corpórea), este é reconhecido como
padrão internacional para avaliar o grau
de sobrepeso e obesidade. É calculado dividindo o peso (em kg) pela altura ao quadrado (em metros). Existem ferramentas
online hoje em dia para calcularmos. A
obesidade é definida se a pessoa tiver o IMC
de 30kg/m2 ou maior. E também levamos
em consideração a circunferência abdominal de igual ou maior 88cm para mulheres e
102cm para homens.

Milénio Stadium: Quais são as causas mais
comuns de obesidade na sociedade de hoje?
Susan Camargo: Acho que o primeiro passo é entender o que é obesidade. A obesidade é caraterizada pelo acúmulo excessivo
de gordura corporal em quantidades que
determinem prejuízos à saúde, de acordo
com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Isso acontece quando o gasto energético é menor do que a quantidade calórica
ingerida. Não podemos esquecer a suscetibilidade genética e problemas endócrinos também. No geral, viver em um corpo
maior não significa que você terá problemas de saúde, mas o problema é quando
o acúmulo de gordura (especialmente na
área abdominal) vem associado a hábitos
sedentários e alimentação com alto teor
de sódio, gorduras saturadas e alimentos
extremamente processados, como bolos,
batatas fritas, biscoitos e bebidas adoçadas
- consequentemente, há um maior risco de
doenças como pressão arterial alta, diabetes, aumento do triglicérides e diminuição
da gordura boa (HDL).

mileniostadium.com

Eu diria que a obesidade é uma doença multifatorial, onde não podemos olhar apenas
esses parâmetros corporais, mas também
os fatores sociais, psicológicos, genéticos
e ambientais em que a pessoa está inserida. Ganhar peso ao longo da vida é normal.
Todos nós ganhamos peso conforme vamos
envelhecendo, é parte natural do processo.
Isso se dá devido às mudanças hormonais,
é natural do nosso corpo. Mas quando esse
ganho de peso se adiciona ano a ano, existe
um problema ou uma doença, seja ela física, fisiológica ou emocional.
MS: Que efeitos a obesidade pode ter na
vida de uma pessoa?

Susan Camargo - Crédito: Instagram

SC: Essa pergunta é ótima! Como disse, obesidade é fator de risco para muitas
doenças. É preciso ver o indivíduo como
um todo, avaliar todos os aspectos da vida
dele e conseguir entender o porquê ele/ela
come. Muitas vezes existe um fator emocional diretamente ligado à comida. O que
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Obesidade

Credito: Polina Tankilevitch

uma doença
mais mental
do que física

significa que a única maneira daquela pessoa se sentir bem é comendo, ou a única
maneira daquela pessoa lidar com as emoções é comendo. Então existem várias camadas que precisam de ser tratadas, não é
apenas uma questão de calorias que entram
e calorias queimadas. Como nutricionista
há mais de 15 anos, digo que a maior causa de obesidade dos meus pacientes é de
origem emocional. A nível físico: dor nas
juntas devido ao ganho de peso, artrite,
artrose, refluxo esofágico, tumores no intestino e na vesícula, pólipos intestinais,
cansaço crônico, insônia. A nível mental –
esse é muito importante considerar! Pois os
impactos mentais serão tremendos se não
focarmos na parte mental, pois comemos
por prazer e emoção também, não apenas
por nutrição. Por isso é essencial um acompanhamento psicológico junto ao acompanhamento nutricional para que haja perda
de peso gradual e saudável.
MS: Durante a quarentena e a pandemia
em geral, muitas pessoas relatam que ganharam peso. Como explicamos este fenómeno?
SC: Este também é um fenómeno multifatorial. Acredito que com o lockdown as
pessoas ficaram menos ativas. Os que andavam para o trabalho, agora não andam
mais, os que pedalavam para ir na escola
não pedalam mais... Em casa os níveis de
sedentarismo aumentaram demais. E não
esquecendo dos níveis de stress que vieram
com a pandemia mundial, a incerteza em
que estamos vivendo causou muitas pessoas a comerem mais seja por ansiedade ou
pelo conforto que a comida nos traz. Com

níveis de stress altos, o nosso corpo produz
mais cortisol, um hormônio que nos faz
acumular gordura, especialmente na área
abdominal, sendo assim muitas as causas
da pandemia no aumento de peso.
MS: Atualmente há uma aceitação maior
da obesidade? Muitas lojas têm agora tamanhos plus size, existem movimentos
nas redes sociais que incentivam as pessoas
a gostar do seu corpo como quer que ele
seja... É um movimento saudável ou nem
por isso?
SC: Acredito que isso seja realmente muito
saudável. Passamos por um grande período
de estigmatização da obesidade, como se
fosse culpa daquela pessoa em ser obesa/o,
quando na realidade existem muitos fatores para que ocorra a obesidade. Pense comigo: no passado, um obeso era visto como
se fosse culpa dele em viver num corpo
maior, enquanto alguém que vive com diabetes, por exemplo, por viver em um corpo
menor não é visto como culpado. Entende
onde quero chegar? Precisamos entender,
como sociedade, que assim como as raças
temos uma diversidade de tamanhos, e é
normal! Cada um nasceu para viver em um
corpo diferente, essa é a beleza da sociedade. O importante não é seu tamanho e
sim sua saúde, seus parâmetros sanguíneos
(colesterol, açúcar, etc), estilo de vida e ser
ativo. O problema não é o seu tamanho. Estamos a tempo de construir uma sociedade
mais inclusiva, sem julgamentos. Ensinem
os vossos filhos essa diferença e evitem comentários em relação ao corpo alheio, pois
você nunca sabe o que aquela pessoa está
passando. Não congratule perda de peso

cremosos e batatas crocantes o tempo todo.
Essas grandes indústrias alimentícias não
estão preocupadas com nossa saúde. Elas
querem vender e cada produto é cuidadosamente planeado para que quando a gente
os morda ocasione o “bliss point” que significa o ponto ideal de varias sensações gustativas. Pense no sal, açúcar e gordura em
doses tão certas que seria capaz de atingir
o centro de recompensa no cérebro dando-nos uma pequena dose de dopamina, que
mantém esse ciclo em andamento. ExpliO importante não é seu tamanho e quei tudo isso para que você veja que não
é apenas uma questão de calorias. É muito,
sim sua saúde, seus parâmetros
mas muito além disso. Estamos nadando
sanguíneos (colesterol, açúcar etc), contra a maré. A prevenção da obesidade
está no estilo de vida ativo, comer alimenestilo de vida e ser ativo.
tos integrais e não processados em 80% das
O problema não é o seu tamanho.
vezes, manter seu check up anual para ver
Estamos a tempo de construir uma como tudo está indo dentro do seu corpo,
conseguir achar satisfação em comer alisociedade mais inclusiva, sem
mentos saudáveis e integrais e conseguir
achar o balanço entre comidas integrais e
julgamentos. Ensinem os vossos
comidas processadas que seja ideal para o
filhos essa diferença e evitem
seu corpo e estilo de vida, adaptar suas papilas gustativas para sabores menos doces
comentários em relação ao corpo
e menos salgados e também uma conexão
alheio, pois você nunca sabe o que maior com o seu próprio corpo. Chamamos isso de “intuitive & mindful eating”. É
aquela pessoa está passando.
muito complexo, isso se dá com reeducação nutricional, acompanhamento psicológico e exames laboratoriais. E, óbvio, a
MS: Que conselhos deixa tanto para prevepessoa querer mudar. Nada será atingido se
nir a obesidade e também para quem já se
a pessoa não reconhecer que há um probleencontra nesta situação?
ma e querer ajuda em primeiro lugar.
SC: Para prevenir precisamos de uma consTelma Pinguelo/MS
cientização mundial, inclusive das grandes
companhias de marketing, onde somos
bombardeados com propagandas de doces
pois muitas vezes não sabemos o que aquela
pessoa passa ou passou para atingir a perda
de peso, muitas vezes um alto custo para a
saúde mental dela. Houve uma revolta na
sociedade em relação a padrões de beleza e
eu acho isso maravilhoso pois desta forma
deixamos de lado padrões não realísticos de
beleza e colocamos mais compaixão e aceitação em jogo.
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Senior’s problems
are everyone’s problems
During Covid-19 pandemic seniors
have been one of the most vulnerable
groups in society. Not only because
of their medical conditions and health
vulnerability, which make the virus an
even bigger threat to them, but also
because of their mental health. Social
isolation can be cruel for those who
are already living alone, or in long-term
care homes or other facilities, and experiencing loneliness. Rates of depression and anxiety drastically increased
between these groups. Besides that,
some of these places are no longer
considered safe for the elderly. In Ontario, there are currently 134 active outbreaks of the virus at long-term care
homes and the numbers of deaths are
increasing day by day. To discuss this
situation, and what the government
is doing to try to improve it, Manuel
DaCosta interviewed Raymond Cho,
MPP for Scarborough-North and the
Minister for Seniors and Accessibility
in Ontario, for the TV show Here’s the
Thing (Camões TV).

Manuel DaCosta: You immigrated from
South Korea in 1967 and you worked very
hard: had three jobs to pay for education
and to establish yourself in Canada. Why
did you choose Canada to immigrate?
Raymond Cho: Thank you for having me,
and that’s a big question. Toronto is an
special city, the best city in the world, the
city of diversity, where everybody is welcomed. I didn’t choose Canada, but in fact
my young brother, I’m going back more
than half a century, got discharged from
Korean navy and he asked me to arrange
a meeting with the Canadian Immigration
Officer, because back in that time I was
working with the American Embassy in
South Korea. So, I arranged the interview,
and after the interview, the Canadian Immigration Officer said that I spoke English very well, and should apply to go to
Canada, because I’d be able to get a good
job over there. In the beginning I was in
disbelief, but that was what I did. Me and
my brother sent our applications to Hong
Kong, where there was an Immigration
Office Station, and two months later we

RC: There are still some systematic discrimination, but overall, compared to
other countries in the world, this is the best
country. It’s the land of opportunity. For
everybody that works hard, there is always
an opportunity. Take my example. I’m not
bragging, I’m lucky to be a Minister and to
be doing a good work. I also have a lot of
support from Premier Doug Ford, whom I
consider a great leader. For example, in the
Minister Cabinet Meetings, I don’t feel any
discrimination, it’s an honest feeling. I fell
a strong support, and in this difficult time,
the Premier leadership is outstanding and
the Cabinet is working as a team, and that
is why compared to other jurisdictions or
provinces, except Newfoundland and Labrador, I think Ontario is doing very well,
because we have a very good and dedicated
team. So, you know, I repeat to everybody,
this is the land of opportunity, you work
MDC: Do you think that as immigrants we hard and don’t know what tomorrow will
have reached the point where the Canadian bring to you. It pays off.
Society has recognized a certain equality,
where ethnic immigration is representa- MDC: In many ways, this pandemic has
brought out leadership qualities in people,
tive of what Canadian Society is today?
that sometimes they didn’t even know
got the answer. For some reason my young
brother was not accepted, but I was. So I
decided to come. It was 1967, I landed in
Vancouver, B.C, and at that time, to be
honest, I was thinking about coming to
Canada, stay five or 10 years, and return to
Korea, my home country. The first job I got
was as a dishwasher, and I said: “I didn’t
come to Canada to wash dishes”. I put in
my mind that I was going to study, become
a millionaire, and would get my PhD, become a doctor and then go back to Korea.
That was my original plan. I went to Edmonton, Alberta, where I got three jobs, I
made money to pay the tuition fee for my
MBA program in UBC and I also become a
Christian. I started my life as a dishwasher,
and today, I’m talking to you as a Minister.
So, Canada is definitely the land of opportunity.
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they had, but they come out and come forward to lead this country and this province in ways that weren’t apparent before.
These challenges can bring out the best in
all of us. Do you think your government is
performing at the level it should be to confront this pandemic?
RC: Definitely, I think so. As you said,
leadership shines in difficult times. Before
Covid-19, the media was attacking Premier Doug Ford from all sides, it’s normal. But the Premier works so hard with
the Deputy Premier Christine Elliott, and
all the cabinet team, all the MPPs, so now
people appreciate the Premier. He’s a man
that works 24 hours a day, seven days of
the week, I don’t know how he does that.
I’m working very hard, but the Premier is
working harder and because of that, the
results speak for themselves. We’re doing
good, overall, but I also feel very sad and
sorry because so many people lost their
lives - I share my deep sympathy for families who have lost loved ones. Everywhere
I go, I say “thank you so much” to frontline
workers, whether they are doctors, nurses, or PSW, they risk their lives to help the
most vulnerable people and it’s not only
about leaders, it’s about regular people,
and as the Premier said “We have 14.5 million team players, Ontario is great.” And if
government and the people work together, we can be tougher than Covid-19, and
we’re going to win this battle.

because seniors always seem to be on top
of mind, those who are in long-term care
facilities and particularly those who are at
home: they can’t go out; anxiety and depression can be a reality, particularly to
seniors. What is the government, specifically you, doing to help seniors is these
regards?

RC: Seniors are the most vulnerable and
as we know social isolation is the number one enemy for seniors, and in order to
protect their well-being, the government
is encouraging them to self isolate, but
also doing programs to improve their life
quality. We’re investing 16 million dollars
in Ontario community support programs,
to provide food, medicine and the essential services for seniors in need. We’re also
investing 9 million dollars, annually, to
help seniors to get dental care, and at least
100.00 seniors will get quality free dental
care. On top of that, we’re investing 25
million dollars for infrastructure for the
dental care. Also, we’re providing ways
to connect seniors that are isolated over
the Ontario 211 phone program: they can
call and get access to information about
the services the government provides, and
it’s available in 150 different languages, so
everybody can be understood. We provided 2 million dollars to improve the accessibility in communities, in the program
called “Inclusive Community Grants”. To
help the ones who are living in retirement
homes, we’re providing 30.9 million dolMDC: As Minister of Seniors and Access- lars in personal protective equipment and
ibility you took on a very tough portfolio, in infection prevention control program.

There’s also the Seniors Renovation Tax
Credit, for accessibility, which is a fully
refundable tax credit for the 2021 tax year
worth 25% of up to $10,000 in eligible expenses to make homes “safer and more accessible.”

have an independent commission to investigate spread of the virus within long-term
care homes, how residents, staff and families were impacted, and the adequacy of
measures taken by the province and other
parties to prevent, isolate and contain the
spread. Also, the seniors in long- term care
homes are going to be prioritize in Covid-19
vaccination.

MDC: On the topic of isolation and helping seniors, how important are friends
and family in the support of these seniors
that in many cases live alone, or just with MDC: Are you planning in running for next
a partner, and can’t get out. How import- election?
ant is the continuous connectivity between
RC: Definitely, I’m going to run, and I love
them?
my riding (Scarborough-North), there’s
RC: Government can only do so much. Sen- mutual respect between us. When politior’s problems are everyone’s problems. ician work hard and in an honestly way,
Everybody is going to become a senior. I they keep getting elected. That’s why I got
encourage everyone that knows a senior elected eight times as Toronto City Counliving in the community, to go visit them, cillor and elected as a MPP twice. It’s a callcall them, do some shopping for them. I’m ing, it’s only once in a lifetime, you don’t
giving you an example. I’m a senior my- always have this kind of opportunity.
self, I’m 84 years old, and my sister, she is
94 years old, she lives in a nursing home MDC: You’re involved in organizations to
in South Korea, and I call her twice a day. help other people. How did you get into
I call in the beginning of day, call in the that?
end of the day, to ask about her day, tell
RC: I’m lucky, I had a great mom. She
her good night and I’m sure she’s grateful
never went to school, but she was a very
for that. Everybody can do that, call your
kind and generous person. I guess I got
grandparents, help seniors. When you help
these gene from her, the social gene, of
other people it’s a blessing for you.
loving people. It doesn’t matter the nationality, the religion, I care for people, this is
MDC: How do you see the improvement in
Canada value. I keep repeating: we live in
the treatment of senior in long term care
the best country. Canada is the country
homes?
of diversity and volunteer people, always
RC: The provincial government is working willing to help each other.
so hard for poor and vulnerable people, we
Transcrição: Lizandra Ongaratto/MS
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The psychology of….

HOPE
Vincent Black
Opinion

The dictionary definition of hope is “a
feeling of expectation and desire for a
certain thing to happen”.

O

ver the past eight months or so we
have in one way or another tried to
hope for something and we all deep
down have used this expression of thought

on many occasions. Whether we have
hoped for something large or something
small, whether it was a miracle or just a
plain thought that you may have wished
for…these moments of HOPE have always
been there and will always creep into your
psyche.
HOPE today is especially important and
should be used to exercise your mind set to
try and get you through a day, a week, a
month or the entire year, hope needs to be
there in one form or another.
Let me explain…
Your thoughts will become actions.
Hope, it’s a simple word and yet can
mean so much to anyone going through a
difficult time. It can mean the difference

Boas festas e um feliz
e próspero ano novo.

Marit Stiles
MPP Davenport

Nós estamos aqui para ajudar
1199 Bloor St. West Toronto, ON M6H 1N4
 416-535-3158 maritstiles.ca

between hanging on and giving up. It can
mean a tiny smile in the face of a devastating diagnosis. It’s one word with no true
definition – hope can mean anything you
want it to.
The Bible describes what hope means
and says what it is there for. God’s followers are hoping for God’s will be done on
earth as in heaven. Or, said another way,
the Christian is hoping for the fruition of
what has already begun, the full arrival of
God’s Kingdom. We pin our hopes on the
God of that Kingdom. The apostle Paul
wrote in several places about what hope
leads to or makes…patience, courage, and
joy. It makes us stable, and we are saved
on hope. It is one of the three things which

last…faith, hope, and love.
It is often said how we all need hope to
survive, how it is what dreams feed on,
how it is what gets us past the tough times
when life is at its worst. So, some people
make soft statements about it, or create
false hope or even deceptions, just to keep
going. Hope can also be confusing, where
it creates a false hope and, in many cases,
when something gets bad, hope is thrown
out the door. Never throw it away, because
the alternative is nothing, a blank canvas, a
black hoke or just falling into a depression.
Say no to those thoughts.
Hope can be used in many ways…it can
be interpreted in a biblical way, or it can
be used in a common seneschal way where
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common sense and hope are very important to working together. The simple form
of hope can work on your psyche if you
don’t practice this simple psychological
form of HOPE.
“Hope is a gift of the spirit”
During this pandemic l have been reflecting on my life and how quickly things
can change and within seconds you can
find yourself in a state where we are in
unfamiliar territory.
There is no past experience, no manuals, no one to tell you what to do or what
will be coming around the corner. The socalled politicians, and medical experts are
all telling us what to do or what to expect,
where they are all full of hot smoke, be-

cause none of them know what’s coming.
These drastic times can play very heavily
on our psyche and our will to continue for
ourselves and for those we love. This reminds me of that old expression.
“Have you ever had your Hopes
crushed?”
The answer is a resounding yes…and the
question became.
“What did it do to you?”
In my case l kept drawing on my hope
as something that got me through some
unbearable times in my life. Yes, my mind
kept playing games on my overall feelings
and in some cases, l knew somehow that
l was in a dark place where l was trying
to get out of. But for me my saving grace

was HOPE…Hope in something, where my
psychological deminer kept me alive and
productive.
These times gave me a new HOPE, it restored my conviction and gave me a new
hope in life when l needed it. This simple
word…HOPE means so much to so many
people in different terms and sizes. But
we tend to forget that when all else fails
around us, give hope a consideration because it will not fail you.
Thus, the phycology of hope where it can
play with your mind and in some cases turn
you to the bad side of life when you should
be focusing on what hope can do for you.
We all need that edge in life and l am a
firm believer in the depth of where hope
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can take you. As l have stated and it is
worth repeating that the state of hope can
be used for something small or something
large, regardless of what your needs are
grab onto hope and don’t let anything or
anyone change your mind.
Hope is not a passive exercise in wishing,
but an active approach to life, arising when
there is something we want when we’ve
got a clear goal in mind. And though it may
be tough going, we’ll develop a plan to get
us closer to where we want to go.
Hope comes in different form and yes
it can play with your mind at times, but
in todays times and challenges, you have
nothing to lose but to give HOPE a chance.
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The Untold Story of Being a
Highly Sensitive Person (HSP)
Sara Isabel Dias
Opinion

There may come a time in your life where
you begrudge this innate trait of yours.
There is nothing wrong with questioning
it. On the contrary, this is part of the journey toward self-acceptance. As a fellow
highly sensitive soul, I too, am plagued
by questions of how to exist in such a
loud shouting world. I often wish there
was an off switch. Truthfully, it is overwhelming to feel everything so intensely.
It gets lonely living in a world that neither speaks nor understands your language. A world full of copies, of copies,
of someone else. A world that shuns fragile subtleties.

L

et’s be honest, right now, things
suck. Canada’s Coronavirus cases
are spiking. Unemployment levels
are still high, with experts warning that
our economy is about to sleepwalk off a
massive cliff. Despite inspiring the largest
movement in history, the tragic killing of
George Floyd has done little to reform to
brutal police policies. Adding tension to
the chaos, many Canadians are still stuck
in their homes, anxious and isolated. If you
want to lock yourself in your bedroom and
hide under a blanket, no one will blame
you. That is a natural reaction for anyone
living through these cruel and unprecedented times.

Now imagine being a highly sensitive
person (HSP), the 20% of the population
who feel and process their experiences
deeply. All of this news hits you, it hits you
harder than most. It’s a baseball bat to the
back of your pulled shoulder. You are not
flawed or broken, you believe this with
reckless abandon. Your high sensory processing sensitivity is an innate trait, and it
is a gift to be treasured, no matter what you
may have been told. You possess the capacity to tune in and perceive what others
often miss.
We love and cherish those in our lives
who respect our feelings, know our moods,
and whose intuition seems to lead them
straight to our needs. Sensitive people;
they try to fill the world with compassion
for their own good and for others’, which
is a huge benefit, especially in a world that
pretends dominance is somehow preferable to sensitivity. Good people gravitate
towards them. Not-so-good people gravitate toward them too, and, believe it or
not, sometimes become a better person just
from being around those with HSP. One of
the greatest benefits of being highly sensitive is you can become the hub for amazing things. People may feel more creative
under your influence, more comfortable
and free in expressing their true selves.
Few things are more wonderful than that,
and opening yourself to experiencing this
wash of potentiality has the effect of dazzling the entire soul.
Use your gifts to illuminate the dark
corners of the world that need healing. A
highly sensitive person is simply someone
who experiences life a little more “turned

up” than everyone else. They notice details and patterns that others miss. Their
minds process information to a great degree. Boundaries, boundaries, boundaries
(learn to say no)! You deserve to exist
under terms that do not harm you. This
means letting go of friendships, relationships, situations and action patterns that
no longer serve you. This is but one step
toward self-acceptance. If an experience is
not essential, meaningful, or fun then it is
not worth your time and energy.
Cultivate a sacred space that you feel safe
in, a space where you are able to decompress and recharge. This will become your
sanctuary. Your retreat from the world.
Your space to come home to after a day
spent processing overwhelming sensory
inputs. Protect it and fill it with that which
enlivens your soul and energizes your spirit. Think in terms of the four senses: sight,
sound, smell and touch. Contemplate the
sensory experiences that ardently resonate
as uplifting, comforting, and tranquil for
you.
Embrace loneliness, your journey will
often feel lonely. Embrace and honour this.
Allow the stillness to feel awful and sublime. Simultaneously allow it to guide you.
It is in the depths of solitude that we seek
the hidden treasures within us; however,
recognize that you are not alone. Reach
out and connect. In a society that devalues
sensitivity, this may seem counterintuitive but do it anyway. For you are heard,
understood and most importantly, you deserve to occupy a space in the world. Find
your soul family, the iridescent individuals
who feel like home. Appreciate the cath-

arsis as you narrate stories of triumph and
tribulation. This will resonate with you,
I’m sure.
On top of their deep processing, HSPs
also have higher levels of empathy allowing them to easily tune into others’
feelings and display strong emotional intelligence. Basically, they’re the people
who know you had a bad day just from the
angle of their shoulders. In conflict, they
often see past the yelling and false flags to
what’s really going on.
It is not easy, however, try to accept
yourself as you are! Being an HSP is a wonderful gift. Your high sensitivity means
that you have the potential to live an extraordinarily rich and meaningful existence.
Do not spend your days apologizing for
your way of being in the world. You are a
lighthouse, allow your light to pierce the
darkness. Stop apologizing for shining so
brightly.
Yet there’s no denying that something
very real is happening in 2020 — scarcity
and tragedy on a scale that many Canadians
have never experienced before — and HSPs
are the ones who feel it to the marrow. But
just like any superpower, it comes with a
kryptonite. All that empathy means HSPs
get overwhelmed easily by suffering. It is
not easy being a sensitive person in this
cruel planet, and rest assured, there are
many others like us. Kindred spirits, trying to find a space in this world. Should our
paths intersect one day, I hope we get to
connect and share our stories of feeling and
healing.
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Projetos inovadores:
“A Avó Veio Trabalhar”

A

contece que apesar da inovação desta ideia inclusiva, que luta pela atividade e lazer das pessoas mais velhas, o projeto tem sido muito afetado pela
pandemia, e o desejo destas avós, em lutar
por se manterem em atividade, tem-se demonstrado deveras difícil para a sua continuação.
Assim, “A Avó Veio Trabalhar”, que se
desenvolve desde 2014, encontra-se em
risco de perder o seu espaço, na Penha de
França, em Lisboa, e por isso, lançou uma
campanha de crowdfunding na plataforma PPL, intitulada: “Vamos ajudar a Avó”.
E quem contribuir, pode receber um presente feito pelas avós mais empenhadas de
Lisboa.

Créditos Pedro Sadio

Hoje venho falar-vos dum projeto muito
interessante que se chama “A Avó Veio
Trabalhar”. Um conceito inovador que
assenta na ideia de que a idade é um poder a ser libertado, em que cada pessoa
idosa tem um talento individual, da qual
a aspiração e paixão são essenciais às
nossas crenças de criatividade, numa
lógica de continuidade. No fundo, a importância de nos alimentarmos, através
dos idosos, de oficinas de artesanato,
experiências culturais, com designs e
singularidades próprias de pessoas de
outra geração. Assim, este projeto pretende espalhar o amor e cuidado individual, que cada avó coloca em cada produto.

certo que estas avós dispensam apresentações e que o seu cantinho atual se reveste
de charme, coberto de mantas quentinhas,
almofadas trabalhadas, bonecos e variados
acessórios. E é precisamente por se quererem manter no espaço atual – Penha de
França – que nos vêm pedir ajuda. A todos
nós, que por elas somos designados, carinhosamente, de “netinhos”.
Em comunicado referem: “Sem os habituais workshops presenciais, as residências
Para garantirmos que as mais de 70 Avós va, como tentativa de atenuar os efeitos que
criativas pelo país fora, as acções de team
continuem a ter um ponto de encontro, e a pandemia está a exercer num dos projetos
building para as empresas, ou os produum local para trabalhar, surge esta iniciati- mais acarinhados da cidade de Lisboa. É
tos customizados para novos clientes, o
projecto de promoção do envelhecimento
activo enfrenta agora duras dificuldades
e corre mesmo o risco de perder o espaço
que lhe serve de casa, no bairro da Penha
de França”.
Esta campanha de crowdfunding “Vamos ajudar a Avó”, estará aberta até dia 29
de janeiro de 2021, e recolhe donativos que
equivalem a presentes feitos pelas avós.
Quem contribuir com 10€ ou mais, receberá um kit de três flocos de neve bordados
pelas avós. Os contributos iguais ou superiores a 100€, equivalem a um vale de um
workshop personalizado com data à escolha, e por último um donativo de 500€ dá
direito a uma colcha com lã de Arraiolos.
Todos os produtos vêm acompanhados
com uma etiqueta com um número de série
e a fotografia da avó que produziu.
O objetivo da iniciativa visa a angariação
de 12 mil euros, que permitirá manter as
portas abertas por mais 12 meses, garantindo assim a ajuda na renda do espaço e
nas respetivas despesas fixas. Por isso, vale
a pena visitar o site https://ppl.pt/causas/
avo, na plataforma PPL, ou então, visitar
o site https://www.fermenta.org/index.
php/shop/, e escolher uma das peças lindas que as avós realizam.
Porque nunca é demais ajudar “avós”.
Amélie Bonsart/MS
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Augusto Bandeira
Opinião

Tenham clama porque o homem vai ganhar. Assim se governa no nosso Portugal, até os mais pequeninos que não
fazem falta nenhuma. Já aprenderam, a
corrupção espalhou-se.

C

omo devem ter percebido, eu tenho uma ideologia mais virada para
a direita, mas não deixo de criticar,
no bom sentido, quando algo está mal. Se
assim não fosse estaria a concordar com
algo que no meu ponto de vista está mal
governado, dirigido, chamem-lhe lá o
que quiserem. Embora as críticas, mesmo
construtivas, nem sempre são bem aceites,
especialmente por incompetentes e pelos
que se julgam melhores que todos, principalmente quando se está em determinados
cargos. Cargos esses que eu até acho que
não fazem falta nenhuma pelo papel que
desempenham e devem ser dos piores cargos públicos para se estar na frente, que é
ser presidente de junta de uma freguesia.
Desde sempre defendi o máximo de dois
mandatos porque muito cedo percebi a
corrupção que existe no meio. Hoje mais do
que nunca verifico e tenho conhecimento
de factos vergonhosos que acontecem aos
olhos de todos, mas ninguém diz nada. Até
chegam a esconder editais que deveriam
ser publicados para poderem comprar antes de se tornar publico, usam o poder para
uso próprio… para quem não sabe isso é
considerado crime e abuso de poder. Infelizmente acontece com incompetentes que
se julgam donos de tudo e, no fundo, estavam bem a comer palha.
Isto foi um exemplo de como funciona
numa freguesia, mas o exemplo vem de

cima. Vejamos, o atual Presidente, quando comentava a atualidade num programa
televisivo, disse que um Presidente deveria
fazer só um mandato. Olhem o que aconteceu… escorregou na calçada e lá vai ele
novamente, mas ainda bem porque senão
passava de 8 para 80 porque a qualidade
nos restantes é muito fraca. Embora ele
durante este mandato nada ou pouco fez
no que toca a questões importantes na tomada de decisões a não ser dizer, “tem que
se apurar…”. O que disse sobre Tancos? A
coisa mais engraçada é que já tudo se esqueceu. Então disse ele que devia ser apurado tudo o que fosse preciso apurar sobre
este caso, ainda acrescentou, às tantas falava-se da devolução das armas, mas para
haver devolução é porque elas primeiro foram furtadas, ainda defendeu que todas as
responsabilidades deveriam ser apuradas
“doa a quem doer”. Até hoje nada feito. O
que disse sobre a CGD? Ainda se espera, na
altura disse, a propósito da polémica sobre
as declarações de rendimentos da administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD),
“ninguém fala em meu nome” e defendeu
que foi claro sobre o assunto, mas na realidade não disse nada, acabou por dizer
que, compete, porém, ao Tribunal Constitucional decidir sobre a questão em causa.
Afinal, até hoje, nada de concreto. O que
disse sobre o caso BES? Coitados dos que
foram enganados pelos corruptos porque
eles andam todos à solta e a rir dos factos e
ainda por cima com reformas milionárias.
Mesmo só em Portugal. O Presidente disse, “o momento atual da justiça portuguesa
permite aos portugueses acreditarem mais
na justiça” - grande justiça, está à vista de
todos! E teve a coragem de dizer para acreditarem mais na democracia, isto foi mesmo gozar com quem perdeu tudo... E então
ainda disse que mais vale tarde que nunca,
apontando à demora na acusação do caso
BES e que se espera que seja a decisão de um
eventual julgamento. Bravo! Para quando
Sr. Presidente? Como podemos ver ainda

Créditos: DR

O que disse o Presidente da
República até agora sobre…?

nada foi apurado. O que disse sobre Novo
Banco? Continuamos à espera, mas ele aqui
já começou a ser mais cauteloso, diz ele: “É
uma matéria que eu só irei analisar no quadro do Orçamento do Estado”. Diz que no
Orçamento para o ano de 2021 vai ter a redação final e há de chegar a Belém - depois
sim, vai analisar o conteúdo. Agora vamos
ter que esperar! O moço aqui foi inteligente, pensou “deixa-me ganhar primeiro e
depois vou pensar”, mas que depois ficou
furioso porque a proposta do BE para a não
transferência de 476 milhões para o Novo
Banco foi aprovada, isso ele ficou. Já viram
o malandro já queria colocar os pobres a
pagar a má governação e ajudar na corrupção. E assim vai dando música aos portu-

gueses para não falar no escândalo mais recente da TAP com a possível transferência
de 3,7 mil milhões de euros até 2025, tudo
para ser pago pelos pobres! E chama-se a
isto um bom Presidente que concorda com
tudo. No BES podemos dizer que se calhar
podia ter sido beneficiado no passado e não
lhe convém falar, de Tancos o primeiro-ministro apertava-lhe as orelhas... Isto é o
tipo da nova forma de governar e chamam
a isto democracia.
O cidadão Marcelo Rebelo de Sousa vai
ganhar, mas Sr. Marcelo faça o segundo
mandato diferente, não ande a procura de
beijinhos na rua, seja um chefe do país e coloque os corruptos na linha.
Até para a semana.

Olhares literários femininos sobre a emigração portuguesa
Daniel Bastos
Opinião

Nos últimos anos o panorama literário
sobre o fenómeno migratório tem sido
profusamente enriquecido com um
conjunto expressivo de obras de autores nacionais ou lusodescendentes
residentes no estrangeiro, que através do mundo dos livros têm dado um
importante contributo para o conhecimento de múltiplas dimensões da realidade emigratória portuguesa.

N

este panorama literário, destacam-se cada vez mais obras escritas por
autoras que vivem nas comunidades portuguesas, e que têm tido o condão
de aclarar o papel das mulheres no seio
da emigração. Um dos lados, como refere
a reputada investigadora no domínio da
História das mulheres e do género, Irene
Vaquinhas, “menos conhecido e estudado
do fenómeno migratório”.
Enquadra-se neste contexto, por
exemplo, o livro em forma de contos

“Correr Mundo - Dez mulheres, dez
histórias de emigração”, lançado com a
chancela da Oxalá Editora em março do
ano que agora finda, no âmbito do Dia Internacional da Mulher. A obra, onde são
abordadas a “saudade da infância e das
origens, da língua, da família, as questões da identidade e do desenraizamento, a desvalorização dos emigrantes no
país de acolhimento pela natureza do seu
trabalho, as dificuldades de adaptação, as
viagens até ao país de acolhimento”, é assinada por Irene Marques, professora de
Literatura e Escrita Criativa nas Universidades de Toronto e Ryerson, no Canadá,
que em 2019 arrecadou o Prémio Ferreira
de Castro; Paula de Lemos, investigadora
de Literatura Comparada na Universidade de Trier, na Alemanha, e detentora
do Prémio Manuel Teixeira Gomes 2002;
Luísa Costa Hölzl, tradutora, poetisa e
professora de Língua Portuguesa da Universidade de Munique, na Alemanha;
Luísa Semedo, doutorada em Filosofia e
Conselheira das Comunidades Portuguesas eleita em França, que em 2017 ganhou
o Prémio Literário e de Ilustração Eça de
Queiroz; Gabriela Ruivo Trindade, formada em Psicologia e a viver em Londres,
vencedora do Prémio LeYa em 2013; Maria João Dodman, doutorada em Literatura pela Universidade de Toronto e profes-

sora na York University, no Canadá; São
Gonçalves, escritora e poetisa que reside
no Luxemburgo; Luz Marina Kratt, escritora e jornalista que vive entre a Suíça e
a Áustria; Helena Araújo, blogger e escritora residente em Berlim, na Alemanha;
e Altina Ribeiro, conhecida escritora da
comunidade portuguesa em França.
Na mesma data comemorativa, as pintoras Maria João Sousa, Gracinda da Rocha e Cândida Martins, em conjunto com
a poetisa Deolinda Xavier Cabo, há vários
anos radicadas na comunidade portuguesa do Quebeque, Canadá, lançaram o livro “Mãos de Mulher”. Uma obra onde se
entrelaça a pintura e a poesia, e que nas
palavras do prefaciador Manuel Carvalho, patenteia “retalhos do torrão natal
nunca esquecido e do novo mundo que
as acolheu, numa mescla aparentemente
dispersa mas que uma leitura mais atenta nos faz vislumbrar o significado, por
vezes sinuosos, e tantas vezes dolorido,
destes percursos existenciais, a fluir entre o onírico e o real, na busca incessante
da felicidade e do sentido da caminhada
humana”.
Ainda na esteira literária sobre o fenómeno migratório, Isabel Mateus, escritora estabelecida no Reino Unido, lançou
em meados deste ano a obra “Anna, A
Brasileirinha de São Paulo” que mergulha

na epopeia da emigração portuguesa para
o Brasil. Segundo a consagrada socióloga das Migrações, Maria Beatriz Rocha-Trindade, neste livro a autora “oriunda
de Trás-os-Montes, uma das regiões mais
afetadas pela saída dos que procuraram
melhorar vida fora do país, conseguiu,
através da sua escrita, reconstituir o cenário em que se deslocou uma família,
excelente paradigma dos que no início
do século XX, deixando aldeias perdidas do interior, atravessaram o Atlântico tentando atingir o sonho que o relato
de muitos conterrâneos tinha ajudado a
construir”.
Estes exemplos de olhares literários
femininos, e outros que foram apresentados ou se encontrem porventura no prelo, representam um relevante contributo
para o conhecimento da emigração portuguesa. Um fenómeno complexo, que
nas palavras abalizadas do saudoso pensador Eduardo Lourenço, nos “põe em
causa, a diversos níveis, de maneira indirecta, a imagem de nós mesmos mas por
isso deve ser apreendida na sua verdade,
de maneira adulta e não servir de pretexto como serve a muita gente, a fantasmas
colectivos, uns positivos outros negativos, que têm pouco a ver com ela”.
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A estúpida e imoral “guerra” das vacinas!
Opinião

Em momentos anteriores já tive ocasião
de refletir levemente sobre o conhecimento/ignorância das qualidades/defeitos das vacinas contra o coronavírus, que
estavam a ser prestes a serem aplicadas
às populações. Hoje, numa altura em que
elas começam a ser distribuídas, e utilizadas por alguns Estados, confronto-me
com outras suspeições e estupefações,
relativas a algumas atitudes despóticas
de alguns desses Estados, exibindo o seu
poder económico no açabarcamento das
vacinas disponíveis e na fragilidade dos
seus comportamentos.

S

egundo a organização People’s Vaccine Alliance, “mais de metade (53%)
das vacinas disponíveis foram encomendadas pelas nações mais ricas do planeta”, aquelas que possuem apenas 14%
da população mundial. Países como, por
exemplo, o Canadá que adquiriu doses de
vacinas que dão para vacinar cinco vezes
cada um dos seus cidadãos!...
Em contrapartida, em cerca dos 70 países
mais pobres, cuja maioria se situam no continente africano e asiático, onde se incluem
alguns lusófonos, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé
e Príncipe e Timor-Leste, os medicamentos disponíveis apenas conseguirão vacinar
um em cada 10 dos seus cidadãos.
É de uma arbitrariedade, prepotência
e desumanidade incrível, o que se está a
prever acontecer e, mesmo que este egoís-

rem e gerirem a sua aplicação, aceitar que
estes não possam ter acesso à superação
das principais consequências pandémicas
que os afetam, através da posse da medicamentação necessária, é uma decisão imoral
e estúpida por parte de países que, normalmente, se assumem como defensores
incansáveis dos direitos humanos e possuidores de uma cultura técnica superior.
Como justificação desta atitude dos países mais ricos pergunto: será que querem
fazer nos países mais pobres, que nem sequer possuem condições sanitárias satisfatórias nem capacidade para realizarem
testes Covid em massa, a experiência da
“imunidade de grupo” que tanto mal causou aos cidadãos dos países que inicialmente a experimentaram, como o Reino Unido,
os Países Baixos ou a Suécia? Não creio que
tenham o desplante de evocar este método
como justificação do seu atual comportamento.
Aliás, dizia há já algum tempo a cientista-chefe da Organização Mundial da
Saúde, Soumya Swaminathan, que “77
milhões de pessoas morreriam vitimadas
pelo novo coronavírus, caso a ideia de criar
imunidade de grupo fosse implementada a
nível global” !
Estamos perante um desafio que nos envolve a todos, até mesmo aqueles países
que cresceram economicamente à custa da
exploração das matérias-primas e da mão
de obra barata dos países pobres e que,
numa perspetiva meramente economicista, exige manter esses níveis de rentabilidade mantendo os países estruturalmente
viáveis e a sua população saudável. Se nada
mais os comove… este terá de ser o preço
a pagar pelos países ricos, através da ajuda
aos países mais pobres!
Affaire a suivre!

Créditos: Artem- Podrez

Luis Barreira

mo estatal possa ser validado por algumas
camadas das suas populações pretensamente protegidas pela vacinação contra a
Covid-19, esta atitude é ineficaz para esse
efeito, porque a solução não está no “salve-se quem puder”.
A aceitação da vacina é voluntária e vivemos num mundo globalizado, em que a
circulação de pessoas e mercadorias acontece profusamente e, no quadro de relações normais que todos queremos atingir,
o contato entre uns e outros (infetados ou
vacinados) é impossível de prever o seu
controlo. Como a comunidade científica
mundial é até agora: incapaz de reconhecer
se as atuais vacinas criam uma imunidade permanente nos vacinados, ou mesmo
diagnosticar um certo nível da temporalidade desse efeito; se este vírus pode atingir
formas de mutabilidade não impedidas pelas atuais vacinas, ou ainda a possibilidade
de reinfeções pelo vírus original, os contatos entre humanos (vacinados ou não),
continuarão a manter a imprevisibilidade
do controlo absoluto desta pandemia.
Independentemente da eficácia e segurança das vacinas que vão ser utilizadas,
mas aceitando que elas possam aliviar a
pressão sanitária imediata em que nos encontramos, se se mantiver a atual predisposição individualista de açabarcamento
das vacinas, pelos Estados com mais capacidade económica, milhões de pessoas em
todo o mundo não receberão uma vacina
para a Covid-19 nos próximos anos.
Se, neste domínio, já se previa um conflito aberto entre os preços das vacinas
praticados pelas empresas farmacêuticas
(muitas delas subsidiadas nas suas pesquisas pelas respetivas nações e que estão a
viver o auge da sua rentabilidade…) e a incapacidade de muitos países em disporem
de recursos económicos para as compra-

Boas Festas!

Desejo a todos um
Feliz Natal e um Ano Novo
cheio de paz e felicidade

Estamos aqui para vos
servir! Por favor contacte
o meu escritório ou envieme um e-mail para obter
apoio em qualquer dos
seguintes assuntos:

{

COVID-19 programas de emergência, incluindo apoio a empresas,
trabalhadores, estudantes e idosos.
Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC), Passaporte Canadá
Plano de Pensão do Canadá & Pensão de Velhice (OAS)
Seguro de Desemprego (El)
Bolsas de Emprego & Competências e Desenvolvimento Social do Canadá
Programa de empréstimo para estudantes no Canada
Certidões/Acolhimentos

416 654 8048
JULIEDZEROWICZ.CA
@JULIEDZEROWICZ
1202 BLOOR STREET WEST
JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA
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Canadá deve receber 168.000 doses de vacina
da Moderna antes do final de dezembro
Justin Trudeau anunciou terça-feira (15)
que a promissora vacina candidata COVID-19 da Moderna, com sede em Massachusetts, nos Estados Unidos, vai estar disponível no Canadá até ao final do
mês, se a vacina garantir as aprovações
regulatórias necessárias.

A

Health Canada está na fase final de
aprovação desta vacina e a decisão
pode surgir ainda esta semana. Se
for aprovada, Trudeau diz que o Canadá vai
receber 168 mil doses da vacina de duas doses da Moderna até final deste mês. O laboratório está preparado para começar a entregar as vacinas 48 horas depois da Health
Canada reconhecer que a vacina é segura.

Com sondagens recentes que mostram
que um número considerável de canadianos se recusa a receber a vacina ou que prefere esperar mais algum tempo, Trudeau
disse que deseja que os canadianos tenham
a certeza de que a ciência não vai ser apressada e que os reguladores só vão aprovar
uma vacina que funciona.
A vacina da Pfizer-BioNTech foi aprovada pelos reguladores da Health Canada
na semana passada e as vacinações já começaram em algumas províncias, mas os
seus rígidos requisitos de temperatura para
armazenamento significam que a vacina deste laboratório não é a melhor opção
para grande parte do país. É o caso das comunidades remotas do Norte que não têm

capacidade para armazenar com segurança
a vacina Pfizer a 80 graus negativos.
A vacina Moderna deve ser mantida a 20
graus negativos, o que significa que mais
locais podem armazená-la. Trudeau disse
que as primeiras doses da vacina Moderna
vão ser reservadas para as comunidades
remotas e indígenas do Norte porque esta
é mais fácil de transportar para aquelas comunidades. O Canadá vai receber cerca de
200 mil doses da Pfizer na próxima semana
e o número de locais onde a vacina vai estar
disponível vai aumentar de 14 para 70. No
total, espera-se que seis milhões de vacinas
Moderna e a Pfizer sejam entregues no país
até ao final de março de 2021.
Os utentes e os funcionários dos lares, os

profissionais de saúde e os indígenas vão
receber as vacinas na primeira fase de distribuição. A campanha de vacinação para o
resto da população só vai arrancar em abril.
O primeiro-ministro Justin Trudeau explicou que tal como a Moderna referiu na
semana passada, o Canadá foi um dos primeiros países a encomendar a vacina daquele laboratório. A vacina da Moderna
revelou 94,1% de eficácia na última fase
dos ensaios clínicos. A Health Canada está
agora a analisar outras vacinas de empresas
como a AstraZeneca e a Janssen da farmacêutica Johnson & Johnson.
CBC/MS

Milhões de canadianos que trabalham em casa podem
qualificar-se para uma nova dedução de impostos
A Agência de Receitas do Canadá simplificou as regras para tornar milhões
de canadianos que trabalham em casa
elegíveis para uma dedução fiscal. Segundo as novas regras, aqueles que
trabalharam em casa mais de 50% do
tempo durante um período de pelo menos quatro semanas consecutivas em
2020, por causa da pandemia, agora
vão ser elegíveis para uma dedução de
impostos.

A

s pessoas podem reivindicar $2 por
cada dia de trabalho a partir de casa
durante esse período, até $400 no
máximo e os seus empregadores não vão
ter de assinar um formulário especial.
Pode reivindicar a dedução mais de uma
pessoa por morada, desde que cada uma
delas tenha direito ao apoio.
A CRA espera que o número de pessoas que trabalham em casa seja maior
no futuro do que era antes da pandemia,

mas ainda não decidiu se a dedução vai
continuar em vigor no ano fiscal de 2021.
Quem solicitar esta dedução do trabalho
em casa não poderá reclamar despesas
relacionadas ao uso do veículo para o trabalho.
De acordo com as regras, quem trabalha em casa deve obrigar o empregador
a preencher um formulário especial, o
T2200, que certifica que trabalhar em
casa é a única opção. Outra das despesas

elegíveis para quem trabalha a partir de
casa é a fatura da internet. Segundo a Statistics Canada, estima-se que mais de dois
milhões de canadianos estão a trabalhar
em casa desde outubro. O Governo estima que esta medida custe $210 milhões.
CBC/MS

DESCUBRA A EDIÇÃO
DESTE MÊS
REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM
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Tory diz que Toronto pode esperar
medidas de confinamento mais
amplas e rígidas durante os feriados
O presidente da câmara de Toronto,
John Tory, diz que um confinamento
mais restrito, incluindo em áreas ao redor da GTA, está a ser discutido para as
férias, já que os casos de COVID-19 e as
hospitalizações atingiram níveis recordes nos últimos dias.

Acionistas da Air Transat
aprovam aquisição pela
Air Canada
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T

ory informou que está em negociações com o Governo de Doug Ford e
com os autarcas da região sobre o aumento das restrições a partir de 21 de dezembro, altura em que o confinamento de
28 dias vai terminar. Encerramento de escolas e redução da atividade comercial são
algumas das restrições que estão a ser avaliadas para a segunda quinzena de dezembro. Ontário teve esta terça-feira (15) mais
de dois mil casos de COVID-19 diários, o
maor número desde o início da pandemia
em março.
As hospitalizações também bateram um
novo recorde, com cerca de 921 pessoas, o
que obrigou a província a alertar os hospitais para ativarem os planos de emergência
de forma a ter mais camas disponíveis para
pacientes com COVID-19.
John Tory disse que Ontário tem de olhar
para o Quebec que vai encerrar negócios
que não são essenciais e que vai pedir a
qualquer pessoa que possa trabalhar em
casa até meados de janeiro para o fazer.
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O autarca avança que as pessoas podem
esperar um cenário semelhante ao da primavera, mas recorda que a palavra final vai
ser da província. O autarca de Toronto disse ainda que a decisão deve ser anunciada o
quanto antes e antes do próximo domingo
(20).
CP24/MS

aprovado pelo regulador. A Air Transat informou que poderia continuar no
mercado por conta própria se o negócio
não tivesse ido em frente, mas para sobreviver ia precisar de financiamento.
A Air Transat comunicou na semana
Air Transat recebeu em novem- passada que perdeu mais de 238 mibro uma proposta mais elevada, lhões de dólares no quarto trimestre.
mas o facto de ser um investidor Em outubro, o preço de oferta da Air
sem ligações ao ramo das viagens fez Canada foi reduzido de $18 por ação
com que os acionistas da Air Transat para $5, devido aos efeitos drásticos
que a pandemia teve na indústria das
preferissem a proposta da Air Canada.
O acordo com a Air Canada deve ser viagens.
CBC/MS
fechado no início de 2021, depois de ser

Os acionistas da Air Transat aprovaram uma oferta de compra da Air Canada. A maior transportadora aérea
canadiana comprou a Air Transat a
cinco dólares por ação.

A

Designer Peter Nygard detido por
suspeita de abusos sexuais
N

ygard, de 79 anos, foi detido na segunda-feira (14) pelas autoridades
canadianas a pedido das autoridades
dos Estados Unidos da América (EUA).
A prisão preventiva foi decretada esta
quarta-feira (16) pelo tribunal de Winnipeg, no Canadá, e ainda não há data para
a sessão que vai decidir a fiança, apesar
de haver outra sessão agendada para 13 de
janeiro. Questionado pela France-Presse
(AFP), o advogado do designer recusou comentar o processo.
Entre as acusações de Peter Nygard está
também a de tráfico sexual, que surgiram
depois de uma rusga do Departamento Federal de Segurança (BFI, na sigla inglesa),
aos gabinetes do designer em Nova Iorque,
nos Estados Unidos, no início do ano.
A rusga surgiu depois de 10 mulheres
processarem Nygard, que alegam que o
‘barão da moda’ canadiano atraiu mulheres jovens e pobres para a casa que tinha
nas Bahamas com dinheiro e promessas de
trabalho no mundo da moda.
Várias denunciantes, de acordo com o
processo que deu entrada nas instâncias
judiciais de Nova Iorque, explicitam que
tinham entre 14 e 15 anos quando Nygard
lhes deu álcool e drogas e depois as violou.
Peter Nygard negou todas as acusações
e atribuiu as culpas a uma disputa que tem
com um vizinho bilionário naquele país das
Caraíbas.
Quando anunciaram as acusações, as au-

ram abusadas sexualmente por Peter Nygard e outras pessoas.
O designer abusava das raparigas e prometia, como contrapartida, apoio financeiro e uma carreira de modelo, mas acabava
por controlar todos os movimentos das vítimas para as isolar.
A acusação também sustenta que o designer apelidava as vítimas de “namoradas” ou “assistentes” e que as obrigava
a acompanhá-lo em viagens, para poder
continuar os abusos sexuais.
Nygard também terá coagido as vítimas a
recrutar outras menores para perpetrar os
abusos. O designer também pressionava as
raparigas a terem relações sexuais com outros homens em clubes de ‘swing’ em Nova
Iorque, Miami, Los Angeles e na cidade canadiana de Winnepeg, e costumava fazer
“trocas” com os empresários e amigos para
poder fazer relações sexuais com outras raparigas.
O escândalo é adensado pelas “Pamper
Parties”, em Marina del Réu, na Califórnia,
e nas Bahamas, nas quais várias mulheres,
algumas das quais menores, eram drogadas
para serem depois violadas. Para silenciar
as vítimas, Peter Nygard pagava habitualmente elevadas quantias, que costumavam
ser de milhares de dólares, indica ainda a
investigação do FBI.
Ao todo, 57 mulheres, incluindo 18 canadianas, estão juntas neste processo judicial,
que alega também que a empresa de Nygard
subornou as autoridades das Bahamas e que
utilizou a “influência considerável na indúsO designer terá utilizado os recursos do
toridades explicitaram que Nygard utilizou
tria da moda” para encontrar vítimas naqueo prestígio que tinha no mundo da moda Grupo Nygard, entre os quais os funcionále país, nos Estados Unidos e no Canadá.
para perseguir as vítimas - que, em alguns rios, para recrutar raparias menores. Estes
JN/MS
dos casos, já tinham historial de abusos - de funcionários terão utilizado a força, fraude
e coerção para coagir as raparigas, que fomodo a submetê-las às suas exigências.
Créditos: DR

O designer canadiano Peter Nygard foi
detido na sequência de múltiplas acusações de abusos sexuais de mulheres e
de pedofilia, vítimas que atraiu, ao longo
de 25 anos, com promessas de oportunidades no mundo da moda.
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Costa em isolamento após ter estado com Macron
Saúde, Marta Temido. A reunião foi acompanhada à distância por António Costa.
Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, António Costa permanecerá em
S. Bento, residência oficial do chefe do Governo, em isolamento preventivo, enquanto aguarda por orientações das Autoridades
primeiro-ministro português deve- de Saúde.
O primeiro-ministro esteve quarta-feira
ria ter participado, numa reunião,
na Ajuda, sobre o Plano de Vacina- (16) com o Presidente francês, Emmanuel
ção à covid-19. António Costa já não foi, Macron. Esta quinta-feira (17), soubetendo sido substituído pela ministra da -se que Macron testou positivo para a co-

O primeiro-ministro já fez um teste à covid-19, esta quinta-feira (17), e cancelou
as visitas à Guiné-Bissau e a São Tomé e
Príncipe. Costa esteve com o Presidente francês, que testou positivo à SARS-CoV-2.

O

vid-19, após ter apresentado os “primeiros
sintomas da doença”. O Presidente francês
“vai continuar a trabalhar” e fará isolamento durante sete dias, assegurando as
suas atividades à distância.
Entretanto, António Costa já foi testado
quinta-feira (17) à covid-19 e o resultado
foi negativo. Um teste que já estava marcado por causa de uma deslocação oficial
a S. Tomé e Príncipe e à Guiné-Bissau, que
se iniciaria sexta-feira (18) e terminaria no
domingo (20).

António Costa resolveu, entretanto, cancelar essa deslocação oficial, que previa encontros marcados com os chefes de Estado
e de Governo de S. Tomé e Príncipe e Guiné
Bissau. As visitas a militares portuguesas na
República Centro Africana e no Mali, durante o próximo fim de semana, também
foram canceladas.
JN/MS

2189 Duﬀerin St. Toronto • 416.652.8666 • doceminhobakery.com
PREMIADA COM O GALARDÃO DO CANADA’S BAKING AND SWEETS SHOW

MILÉNIO | PORTUGAL

18 a 24 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

Covid-19

33

Escolas

Alunos pedem mais condições
frente ao Ministério da Educação

Vacinação em Portugal começa
entre 27 e 29 de dezembro
A ministra da Saúde, Marta Temido,
anunciou, esta quinta-feira (17), que a
vacinação para a covid-19 em Portugal
vai começar entre 27 e 29 de dezembro.

S

egundo Marta Temido, Portugal vai
receber 9750 doses da vacina da Pfizer
ainda este mês. Em janeiro chegarão
cerca de 300 mil doses, com a ministra a
estimar que no fim do primeiro mês de 2021
estejam administradas 312975 vacinas.
Em conferência de imprensa após uma
reunião com responsáveis do planeamento
da vacinação, Marta Temido declarou que a
Agência Europeia do Medicamento poderá
emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as
primeiras doses de vacina poderão chegar a

Portugal no dia 26. “No mês de janeiro chegarão, a partir de dia 4, as demais doses,
cerca de 300 mil vacinas”, disse a ministra
da Saúde, anunciando que estão a ser definidas prioridades de vacinação.
“Estamos a ultimar o processo de seleção do grupo que vai ser vacinado com este
primeiro lote, nestes primeiros dias de vacinação. Esse grupo respeitará aquelas que
são as prioridades clínicas que foram definidas tecnicamente e face à dimensão deste lote será focado na componente profissionais de saúde, na medida em que são os
que nos podem ajudar, na primeira linha, a
proteger os restantes”, informou a ministra, na mesa conferência de imprensa.
JN/MS

F

ábio, aluno do 11.º ano, é dirigente
do movimento “É agora” na Escola
Secundária de Camões e afirma que
“um dos maiores problemas” nas escolas
públicas é a falta de professores e funcionários.
Em novembro, a Fenprof estimava
estarem em falta cerca de 500 professores em escolas portuguesas. A principal
queixa dos alunos é a falta de condições
em muitos estabelecimentos, sendo que
“não há indícios de obras”.
Em junho, o Governo anunciou uma
iniciativa para retirar amianto de 578
escolas por todo o país, mas o projeto
não tem data para avançar uma vez que
o Governo prolongou, até 30 de dezembro, os prazos para apresentar novas
candidaturas. Uma das acusações feitas
pelos alunos é que “em muitas escolas a
direção está a barrar os alunos” de formar listas de associações de estudantes e
de realizar uma eleição.
O movimento “É Agora”, como assim se identifica no Instagram, fez a divulgação pelas redes sociais, através da
distribuição de panfletos por escolas e
do contacto direto com estudantes. Fo-
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Alunos de várias escolas secundárias de Lisboa concentraram-se, esta
quarta-feira (16) à tarde, em frente ao Ministério da Educação, para
reivindicar melhores condições nas
infraestruturas e mais professores.
Queixam-se ainda de lhes estarem a
ser vedados os direitos de associação
devido à covid-19.

ram feitas parcerias com as associações
de estudantes da Escola Secundária de
Camões e da Escola Artística António
Arroio, para promover a divulgação do
evento.
A concentração, que teve lugar às 15
horas desta quarta-feira (16), contou
com a presença de 25 alunos, mas Fábio
confessa que estávam “à espera de ter
um bocadinho mais”. Apesar de terem
sido “cumpridas as normas”, Fábio acredita que muitos alunos não participaram
“por causa da pandemia”. No entanto,
considera um ponto positivo ter sido
“uma boa quantidade de pessoas”.
Os alunos não foram recebidos no Ministério da Educação, mas Fábio admite
que está nos planos do movimento “voltar a fazer concentrações” durante o 2.º
período para reafirmarem as suas queixas. Os próximos passos do movimento
“É Agora” são “contactar com mais escolas”, e voltar à atividade em janeiro.
JN/MS
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PS quer estabilidade das medidas,
mas admite ponderação sobre Ano Novo
O secretário-geral adjunto do PS José
Luís Carneiro defendeu esta quarta-feira
(16) a estabilidade das medidas para a
época festiva, apelando à responsabilidade dos comportamentos, mas admitiu
que possa haver uma ponderação das
restrições previstas para o Ano Novo.

À

saída de uma audiência com o Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência, José
Luís Carneiro foi questionado sobre as palavras do líder do PSD, Rui Rio, que pouco
antes tinha apelado à coragem política do
Governo, caso seja preciso apertar as medidas relativas ao Ano Novo se se agravar a
situação da pandemia após o Natal.
“Todos os dias deve ser feita uma avaliação e as decisões devem ser em função dessa avaliação. Entendemos que é uma ideia
que deve ser ponderada, que deve ser avaliada”, respondeu o dirigente do PS.
Ainda assim, o secretário-geral adjunto
socialista salientou que seria importante
haver capacidade para “manter a estabilidade das medidas adotadas”, apelando,
para que tal seja possível, à responsabilidade dos comportamentos individuais e
coletivos.
“Queríamos transmitir em nome do PS
o nosso apoio à renovação do estado de
emergência: é necessário continuarmos
com uma conduta individual e cívica com
grande sentido de responsabilidade”, afirmou. Questionado sobre a defesa feita pelo
BE de uma requisição civil, por parte do
Governo, de meios privados na saúde, José

Luís Carneiro rejeitou essa via, apontando
como alternativa o diálogo entre os vários
setores. “São termos que o PS nunca utilizou, devem convergir esforços para que
os recursos disponíveis sejam colocados
ao serviço dos portugueses. Pelo que temos visto, todas as instituições públicas,
privadas e sociais têm estado irmanadas
ao serviço do país”, disse, apelando a que
se mantenha o sentido de “equilíbrio” e
“ponderação”.
Sobre a possibilidade de o Estado de
emergência vir a afetar a campanha para
as eleições presidenciais de janeiro, o dirigente socialista salientou que “mesmo nos
momentos mais críticos da pandemia, a
democracia manteve-se viva”.
“As eleições presidenciais são um momento muito relevante da nossa vida democrática, é muito relevante que os cidadãos possam informar-se e esclarecer-se”,
defendeu, admitindo que a CNE e as autoridades de saúde possam emitir “recomendações universais de cariz abstrato” para
essa campanha.
José Luís Carneiro saudou ainda a decisão
da Comissão Europeia de ter decidido avançar “ao mesmo tempo” com o processo de
vacinação em todos os Estados-membros,
considerando que “reforça o sentimento de
solidariedade europeia”, mas alertou que
tal não pode significar o relaxamento das
medidas.
O Presidente da República fez na quarta-feira (16) uma ronda de audiências com os
partidos com representação parlamentar
sobre a provável renovação do estado de

emergência entre 24 de dezembro e 07 de
janeiro.
De manhã, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a Iniciativa Liberal (IL), Chega, Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), partido
Pessoas-Animais-Natureza (PAN), CDS e
PCP. À tarde, foram ouvidos BE, PSD e PS.
Marcelo já informou que não falará ao
país sobre a provável renovação do estado
de emergência até janeiro, como fez anteriormente, por ser agora candidato presidencial.

Portugal contabiliza pelo menos 5.815
mortos associados à covid-19 em 358.296
casos confirmados de infeção, segundo um
boletim recente da Direção-Geral da Saúde
(DGS).
O país está em estado de emergência
desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher
obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.
JN/MS

Óbito

Morreu o ex-dirigente do CDS-PP Nuno Moreira
O ex-autarca e ex-dirigente do CDS-PP
Nuno Lima Mayer Moreira, filho do antigo presidente centrista Adriano Moreira,
morreu na quarta-feira (16), aos 47 anos,
“vítima de doença súbita”, informou o
partido.

Créditos: DR

N

uno Lima Mayer Moreira era vogal
do Conselho Nacional de Fiscalização, tendo sido também membro do
Conselho Nacional e do Conselho Nacional
de Jurisdição do CDS.
Nas eleições autárquicas de 2017 foi candidato à Junta de Freguesia da Ajuda, em
Lisboa, onde era autarca na assembleia de
freguesia. Já nas últimas eleições legislativas, foi cabeça de lista do CDS-PP pelo círculo de Bragança.
Através de uma publicação na rede social
Facebook, o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, refere ter recebido a notícia da morte de Nuno Moreira
“com profunda consternação e tristeza”.
“O Nuno foi um Homem seriamente devoto dos seus valores muito certos, militantemente apaixonado por causas que valiam a pena, com uma forma elevada, digna
e simples de se partilhar com os outros”,
salienta, realçando igualmente que foi “um
militante, dirigente e autarca a toda a prova, imbuído de uma energia e entrega contagiantes”.
Num voto de pesar que deu entrada na
Assembleia da República, os deputados do

irmã”, a deputada socialista Isabel Moreira.
Nuno Lima Mayer Moreira “era licenciado em História e pós-graduado em Cultura
Portuguesa, foi professor, assistente universitário e empresário por conta própria,
sendo atualmente técnico superior de arquivo na Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa”, recorda o grupo parlamentar, notando que presidia também à ALMA - Associação Lima Mayer para as Artes.
Também nas redes sociais, a ex-líder do
CDS Assunção Cristas lamentou a morte
de Nuno Moreira, “de forma tão abrupta e
desconcertante”, uma pessoa com “entusiasmo e alegria sempre contagiantes”.
“Estivemos juntos em todas as batalhas
eleitorais desse período”, assinala.
“Do Nuno, lembrarei sempre a sua dedicação à causa pública e ao CDS, desde logo,
em 2017 na forma apaixonada como abraçou a candidatura à Junta de Freguesia da
Ajuda e depois a dedicação no cumprimento do seu mandato de eleito de freguesia; e
ainda em 2019, na generosidade com que
encabeçou a lista de Bragança, mesmo samentar, destacando igualmente que “foi bendo que seria uma eleição pouco provásempre um militante empenhado do CDS, vel”, frisa Assunção Cristas.
“Devo-lhe a amizade, o apoio incondie todos os que com ele contactaram puderam testemunhar o seu entusiasmo conta- cional, a lealdade permanente. O seu carinho perdurará e a minha gratidão tamgiante”.
No texto, o partido manifesta “profundo bém”, acrescenta.
JN/MS
pesar e consternação” pela morte de Nuno
Lima Mayer Moreira e apresenta condolências à família, “com um abraço sentido à

CDS-PP recordam Nuno Lima Mayer Moreira como “uma pessoa de trato afável e
de convicções fortes”, um “homem bom
e uma personalidade fortemente marcada
pela Democracia Cristã”.
“Deixa a quem com ele conviveu a memória da sua alegria, da sua generosidade,
da sua disponibilidade, da sua vontade de
ajudar e de fazer”, escreve o grupo parla-

!
P
O
H
S
P
O
T
S
E
N
O
YOUR

Have your aggregates
and supplies delivered
with your bin.

Deliver your
equipment
with your bin.
Rent the tools
and equipment
with your supplies.

EME
WA S T E M A N AG

NT

5
5
5
5
2
6
7
6
41

PL
BUILDING SUP

IES

0
0
3
8
8
5
6
6
1
4

ENTA
R
&
T
N
E
M
P
I
U
EQ

6
1
3
1
8
5
6
6
41

Get everything you need at one place.

www.sensogroup.ca

LS

MILÉNIO | AUTONOMIAS

18 a 24 de dezembro de 2020

AUTONOMIAS

Créditos: DR

Vice-presidente dos Açores
quer diminuir RSI “criando
oportunidades de emprego”

Câmara de Ponta Delgada com
orçamento de 56 milhões de euros
O orçamento global do Município de
Ponta Delgada para 2021, aprovado na
segunda-feira (14), na Assembleia Municipal, apresenta uma previsão de 56
milhões de euros, mais 1,4 milhões de
euros do que em 2020.

O

s documentos mereceram os votos
favoráveis do PSD e a abstenção do
PS e do BE.
Dos 56 milhões de euros, 43,6 milhões
referem-se à Câmara Municipal e 12,4 milhões aos Serviços Municipalizados (SMAS),
adianta a autarquia em nota de imprensa.
A proposta prevê uma Receita Corrente
de 38 milhões de euros, mais 8% do que no
ano anterior, ou seja, mais 2,8 milhões de
euros. Na Receita de Capital, o montante
previsto é de 5,4 milhões de euros, representando uma diminuição de 21%, menos
1,4 milhões de euros relativamente a 2020”
- uma redução que se deve às transferências do Programa Operacional AÇORES
2020 (menos 2 milhões e 300 mil euros), e
às transferências do FEDER do PRORURAL
(menos 253 mil euros).
Já a Despesa Corrente corresponde a
33 milhões de euros, verificando-se um
crescimento de 7% (2,2 milhões de euros)
comparativamente a 2020. E, simultaneamente, a Despesa de Capital regista uma
diminuição de 7%, equivalente a 860 mil
euros, para um montante de 10,4 milhões
de euros. Ao mesmo tempo, diminuem as
Taxas, Multas e Outras Penalidades, com

mileniostadium.com

menos 100 mil euros, e a venda de bens e
serviços, com menos 375 mil euros, o que
decorre da menor arrecadação de receita
resultante das medidas de isenção deliberadas para 2021. Como disse a presidente
da Câmara, Maria José Lemos Duarte, durante a apresentação dos documentos previsionais à Assembleia, “o dinheiro que não
entra nos cofres do Município, entra nos
bolsos dos munícipes, e, desta forma, ajuda
também a nossa comunidade a enfrentar
as consequências sociais e económicas da
pandemia de Covid-19”.
Segundo Maria José Lemos Duarte, “as
nossas Grandes Opções confirmam a estratégia do mandato autárquico e relevam
o combate municipal à situação excecional
decorrente da pandemia de Covid-19”.
“Como sempre fizemos, mas agora mais
do que nunca, as Funções Sociais superam
os 50% das Grandes Opções, consubstanciando uma preocupação solidária pela
coesão social num tempo particularmente
difícil. A estas se juntam as Funções Económicas, com um peso relativo de 20%, como
impulso resiliente ao processo de desenvolvimento que, apesar de tudo, não queremos abrandar” - acentuou.
Nas Grandes Opções do Plano, verifica-se que, em 2021, as Funções Gerais aumentam 890 mil euros, as Funções Económicas 1,8 milhões de euros e a rubrica de
Outras Funções 290 mil euros.
AO/MS

O vice-presidente do Governo dos
Açores afirmou que “o RSI não deve
ser um modo de vida, deve ser um
modo de ajuda transitório” e que pretende reduzir a dependência, “criando oportunidades de emprego”.

D

e visita à freguesia de Rabo de
Peixe, onde se reuniu com o presidente da Junta de Freguesia,
o centrista Artur Lima disse que “o RSI
[Rendimento Social de Inserção] não
deve ser um modo de vida, deve ser um
modo de ajuda transitório às pessoas, e
é obrigação do Governo capacitar estas pessoas para que possam integrar a
sociedade e [para que] sejam cidadãos,
com os seus empregos, as suas famílias,
que sejam felizes e sem serem dependentes dos outros”.
O responsável pela tutela da Solidariedade Social respondia às questões dos
jornalistas acerca da intenção de reduzir
os beneficiários deste subsídio, depois
de ter afirmado que a sua maior preocupação, “neste momento, é acudir às famílias com necessidades, mais básicas,
como alimentares”.
Artur Lima afirmou que os serviços
de ação social e o poder local “estão a
acudir com eficácia e rapidez, e ainda
não há situações de carência que não tenham sido acudidas”, em Rabo de Peixe, vila que tem sido notícia por ser uma
das freguesias mais pobres dos Açores,
adiantando que o executivo está pronto “para aumentar a resposta social, se
ela for necessária”. O arquipélago dos
Açores é região mais pobre do país e é
também aquela com mais beneficiários
do RSI, com uma média de 10,2%, face à
média nacional de 3%. É, no entanto, a
região do país onde os valores atribuídos
no âmbito deste apoio são os mais baixos, com um valor médio de 86,11 euros.
O governante lembrou que o Governo tem “uma nova direção regional, que
é de promoção da Igualdade e Inclusão
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Social”, e que pretende “diminuir o
RSI, criando oportunidades de emprego, novas oportunidades de emprego, e
capacitando os jovens e as pessoas para
terem o seu trabalho e o seu sustento”.
Artur Lima elogiou, também, o “povo
de Rabo de Peixe, pelo extraordinário
comportamento de civismo e exemplo
de cidadania que deu aos Açores e ao
país”, depois de ter sido sujeito a uma
cerca sanitária e a um esforço de testagem a toda a população.
Num dia em que se reuniu, também,
com o presidente da Câmara Municipal
da Ribeira Grande, o vice-presidente do
Governo Regional, que tem também a
tutela da cooperação com o poder local,
destacou “a importância que este Governo quer dar, e a cooperação que quer
ter, com o poder local desde a presidência da câmara até à junta de freguesia, o
poder mais próximo dos cidadãos”.
O líder regional do CDS-PP assumiu a
vice-presidência do Governo de coligação, formado com PSD e PPM e liderado
pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, ficando responsável pela tutela de
áreas como a solidariedade e segurança
social, igualdade e inclusão, habitação e
cooperação com o poder local.
Cabem ainda na vice-presidência as
responsabilidades sobre comunidades,
emigração e imigração, assuntos eleitorais e a aerogare civil das Lajes.
AO/MS

Dívida pública dos Açores com aumento de 208,5 ME em 2019
mental, na ótica da Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos
Açores, não foi observada, apresentando
um saldo global ou efetivo negativo de 82,9
milhões de euros, refletindo uma melhoria
de 2,3 milhões de euros, face a 2018”.
Na Conta da Região de 2019 é possível
A dívida total do setor público administrativo regional manteve a trajetó- constatar que “as regras numéricas de
ria de crescimento observada nos últi- equilíbrio orçamental e de limites à dívimos anos, tendo registado um aumento de da regional previstas na Lei das Finanças
208,5 milhões de euros (+10,9%), atingindo, pelo menos, 2.120,6 milhões de euros
(48% do PIB da Região Autónoma dos Açores de 2019), dos quais 1.850,1 milhões de
euros são referentes a dívida financeira”,
aponta a instituição no seu parecer sobre a
Conta da Região de 2019.
O presidente do TdC, José Tavares,
acompanhado do vice-presidente, António
Martins, e do juiz Conselheiro da Secção
Regional dos Açores, José de Araújo Barros, entregou esta terça-feira (15) em Ponta
Delgada ao presidente da Assembleia Legislativa Regional, Luís Garcia, os pareceres sobre a Conta da Região Autónoma dos
Açores e do parlamento.
No documento divulgado no sítio do TdC,
a entidade fiscalizadora das contas públicas
considera que “a regra do equilíbrio orça-

A dívida pública dos Açores cresceu
10,9% em 2019, registando um “aumento de 208,5 milhões de euros”, para os
2.120,6 milhões, 48% do PIB regional,
anunciou o Tribunal de Contas (TdC).
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“

das Regiões Autónomas também não foram respeitadas, dado que o saldo corrente, deduzido das amortizações médias de
empréstimos, terá sido negativo em 329,8
milhões de euros, excedendo em 279,1 milhões de euros o limite legal anual de défice
corrente”.
“A dívida total do setor público administrativo regional pode ter excedido em pelo
menos 646,6 milhões de euros (43,9%) o limite fixado para o efeito”, frisa o relatório.
O TdC revela que a dívida das entidades
públicas regionais fora do perímetro orçamental “prosseguiu a trajetória ascendente
evidenciada em anos anteriores, tendo registado um acréscimo de 91 milhões de euros, fixando-se em 838,5 milhões de euros
no final de 2019”.
Destes, 391 milhões de euros (46,6%) referem-se ao grupo SATA.
De acordo com os dados, a receita do setor público administrativo regional atingiu
1.847,6 milhões de euros, mais 282 milhões
do que em 2018, sendo 794,7 milhões de
receitas próprias, 425 milhões de transferências e 627,9 milhões de passivos financeiros. A despesa atingiu os 1.793 milhões
de euros, mais 242 milhões do que em 2018,
sendo 920,7 milhões em despesas corren-

tes, 368 milhões em redistribuição de verbas, 424,5 milhões em passivos financeiros
e 79,8 milhões em despesas de capital.
O Tdc destaca “também aspetos positivos como a melhoria da transparência e da
qualidade da informação prestada”, dando como exemplo que a Conta da Região
“apresenta, pela primeira vez, informação
relacionada com os limites fixados na Lei
das Finanças das Regiões Autónomas, relativamente à dívida total do setor público
administrativo regional, assim como ao
recurso à dívida flutuante (dívida de curto
prazo) por parte das entidades integradas
no perímetro orçamental”.
“Outras melhorias apontadas são a eliminação da possibilidade de alargamento
excecional do período complementar da
execução orçamental e a progressiva transição para o SNC-AP, verificando-se que
quase 40% das entidades contabilísticas
do setor público administrativo regional já
prestam contas no novo sistema contabilístico”, refere o documento.
Segundo o TdC, a conta consolidada incluiu pela primeira vez informação sobre
os saldos de abertura e de encerramento, e
sobre as operações extraorçamentais.
AO/MS
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Meio milhão de euros para
apoiar as associações da Região
O Conselho do Governo, reunido esta
quarta-feira (16) em plenário, decidiu
aprovar resolução que vem determinar
o encerramento dos Centros de Dia,
Centros de Convívio e dos Centros Comunitários, por um período de 15 dias,
conforme já tinha anunciado Miguel Albuquerque.

O

plenário governamental decidiu
que a execução do disposto na presente resolução será coordenada e
monitorizada pelas Autoridades de Saúde e
de Proteção Civil competentes, ficando as
mesmas, desde já, autorizadas a solicitar a
colaboração das forças de segurança, bem
como a utilização de recursos humanos e
materiais da administração pública regional.
Refira-se ainda que o estabelecido nesta
resolução é de natureza excecional, sem
prejuízo de prorrogação ou modificação
na medida em que a evolução da situação
epidemiológica o justificar. A medida entra
em vigor às zero horas do dia 19 de dezembro de 2020 e mantém a sua vigência até às
23h59 do dia 2 de janeiro de 2021.
O Executivo decidiu autorizar a celebração um acordo de cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e a
Fundação Mário Miguel, atribuindo para o
efeito uma comparticipação financeira de

prestação única no montante de 254.198,00
€ (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento
e noventa e oito euros).
A Fundação Mário Miguel é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
vocacionada para a integração social e comunitária e proteção dos cidadãos na velhice e invalidez, através designadamente
do desenvolvimento da resposta social de
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.
Foi também autorizada a celebração um
acordo de cooperação entre o Instituto de
Segurança Social da Madeira e Associação
de Paralisia Cerebral da Madeira, atribuindo para o efeito, uma comparticipação financeira de prestação única no montante
de 268.309,00 € (duzentos e sessenta e oito
mil, trezentos e nove euros).
Por fim, o Conselho do Governo decidiu
ainda louvar publicamente José Carlos da
Costa Perdigão, assistente graduado sénior
da carreira especial médica da especialidade de Medicina Geral e Familiar, “pela
excelente dedicação, e extraordinário desempenho, grande dignidade e ética profissional, patenteados no seu percurso profissional e no exercício das suas funções,
decorrentes dos cargos para os quais foi nomeado, tornando-o merecedor do público
louvor, que ora lhe é concedido”.
JM/MS

A Secretaria Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural resolveu prorrogar o período de apresentação de
candidaturas da Media 21 do PRODERAM 2020, de apoio temporário excecional aos agricultores e às PME, particularmente afetados pela crise da
Covid-19, que procura responder aos
problemas de liquidez que põem em
risco a continuidade das atividades
agrícolas e das pequenas empresas
ativas na transformação, comercialização ou desenvolvimento de produtos agrícolas.

O

período de candidaturas a este
apoio que decorre desde o dia 2
de dezembro de 2020 teria o seu
término esta quarta-feira, dia 16 de dezembro, no entanto, tendo-se constatado a existência de candidaturas em fase
de formalização, ainda não submetidas,
e tendo em conta a importância desta
medida na prestação de assistência de
emergência aos agricultores e às PME
mais gravemente afetados pela crise da
Covid-19, entendeu a secretaria tutelada por Humberto Vasconcelos proceder
à prorrogação do prazo de receção de
candidaturas até ao dia 18 de dezembro

(sexta-feira) às 16h30.
Recorde-se que esta medida, com
uma dotação orçamental de 3 milhões
de euros, tem por destinatários os agricultores e as PME ativas que exerçam a
atividade desde, pelo menos, 1 de abril
de 2019 e que demonstrem quebras de
vendas, no segundo trimestre de 2020,
iguais ou superiores a 20%, comparativamente ao período homólogo do ano
anterior.
O apoio é concedido sob a forma de
montante fixo não reembolsável, e tem
o valor mínimo de 500€ e máximo de
7.000€ no caso dos agricultores e mínimo de 2.500€ e máximo de 50.000€ no
caso das PME, tendo em linha de conta o
decréscimo de vendas.
A Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 recomenda aos interessados
que contactem o seu gabinete de contabilidade.
Todas as informações no âmbito desta
nova Medida, bem como o formulário de
candidatura a ser devidamente preenchido e submetido eletronicamente,
estão disponíveis no site do PRODERAM
2020 (https://proderam2020.madeira.
gov.pt/).
JM/MS
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Agricultura prorroga prazo de candidaturas a
apoios de 3 milhões de euros a Fundo Perdido

Tribunal deu como prescrita dívida de 1,2 ME
da Câmara de Machico ao Governo da Madeira
O Tribunal Administrativo e Fiscal considerou prescrita a dívida de cerca de 1,2
milhões de euros da Câmara de Machico
à Região Autónoma da Madeira referente ao fornecimento de água entre 1995
e 1999.

“

Julgo procedente a presente oposição
[deduzida pelo município de Machico,
no extremo leste da Madeira], com a
consequente extinção, por prescrição, da
dívida exequenda”, pode ler-se na decisão
do texto da sentença com data de 04 de dezembro, a que a Lusa teve acesso.
Em causa está uma dívida de 1.185.453,14
euros da Câmara de Machico à Região Autónoma da Madeira, referente ao fornecimento de água de 1995 a 1999, tendo em
2015 sido instaurado no serviço de finanças
daquela localidade o correspondente processo de execução fiscal.
O objetivo era a “cobrança coerciva de
dívida proveniente da Secretaria Regional
do Plano e Finanças”, que é parte neste
processo, recorda o articulado do TAF.
O executivo madeirense exigia as quantias faturadas pelo então Instituto de Gestão

de Água (IGA) ao município de Machico,
“por água tratada em alta, respeitantes a
serviços de fornecimento prestados e faturados entre 1995 e 1999”, tendo a autarquia
posteriormente deduzido oposição a esta
decisão, alegando a prescrição da dívida.
O TAF considerou que “a obrigação pecuniária emergente de um contrato celebrado entre o município utilizador de um
sistema multinacional de águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira e a
empresa concessionária daquele não tem
natureza tributária”.
Também argumentou que “nas relações
entre as entidades gestoras dos sistemas
multimunicipais de águas e resíduos com
os municípios utilizadores em ‘alta”, estes, “ainda que ligados à concessionária
do sistema por um contrato de prestação
de serviços de captação, tratamento e distribuição de água tratada em alta (ou pelas
condições estabelecidas nas bases da concessão), não podem ser qualificados como
utentes”. Justifica que estas câmaras municipais “são simultaneamente os fornecedores [da água] aos munícipes em baixa”.
O Governo Regional, através da Secre-

taria do Plano e Finanças, na qualidade de
exequente neste processo, “não reconheceu a prescrição da dívida”, considerando
que o município de Machico assumiu a sua
existência, porque até inscreveu o montante no programa de suporte informático
utilizado pela autarquia e reportou-a ao
Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais da Direção Geral das Autarquias Locais.
Ainda invoca que “foi trocada correspondência entre as partes com vista à regularização recíproca de dívida”, tendo a
Câmara de Machico remetido ao executivo madeirense “uma minuta do acordo de
pagamento”. No decorrer deste processo,
a Secretaria Regional do Plano e Finanças
considerou que “o prazo de prescrição de
cinco anos previsto [no Código Civil] foi
interrompido”. Porém, refere o TAF, “o
aduzido prazo de prescrição foi consagrado
na lei em momento muito posterior à prestação dos serviços em causa nos autos e à
respetiva faturação”.
Face a esta situação, remete a resposta
para “a lei geral, tendo-se por aplicável o
prazo prescricional” previsto no mesmo

Código Civil, que estabelece que prescrevem em cinco anos “quaisquer outras prestações periodicamente renováveis”.
Na decisão, complementa que “os serviços em causa foram prestados e faturados
em 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999”, pelo
que “facilmente se perceberá que em 2006
(quando foi emitido o primeiro ofício circular) já tinha decorrido o prazo de prescrição de cinco anos”.
“Atento o exposto, as dívidas de fornecimento de água tratada em alta de 1995 a
1999 encontram-se efetivamente prescritas, por se mostrar decorrido o prazo de
prescrição de cinco anos desde as datas em
que tais serviços foram prestados e faturados, o que determina a extinção da dívida
exequenda e, nessa medida, a procedência
da presente oposição”, determina.
Decidiu ainda ser “improcedente a suscitada falta de citação da Secretaria Regional do Plano e Finanças” da Madeira.
A Lusa tentou contactar o presidente da
Câmara de Machico, sem sucesso até ao
momento.
JM/MS
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Presidente de Moçambique diz
que país deve gerir apoios para
evitar “salada de intervenções”

Créditos: DR

O Presidente moçambicano, Filipe
Nyusi, defende que o país precisa de
saber gerir as ofertas de apoio internacional para combater a insurgência
armada em Cabo Delgado, norte do
país, para evitar criar uma “salada de
intervenções”.

Falta de integridade do Governo
compromete reconciliação nacional
na África do Sul - Desmond Tutu
A fundação do arcebispo sul-africano
“Essa é a trajetória que a esmagadora
e Prémio Nobel da Paz, Desmond Tutu,
maioria dos cidadãos adotou sob a presiconsiderou que a falta de “integridade”
dência do falecido Presidente Nelson Mando Governo sul-africano compromete o
dela”, refere a nota.
projeto de reconciliação nacional pósO comunicado sublinha que “os interes-apartheid e a reputação global do país.
ses políticos foram colocados num pedestal
acima dos interesses do povo, milhões de
O Governo deve redescobrir urgensul-africanos vivem na miséria e na potemente a sua integridade aos olhos
breza abjeta; quase todos eles são negros”,
do povo, demonstrando vontade e
acrescentado que “não houve nenhum dicapacidade para lidar com a corrupção, a
videndo de liberdade para eles em termos
má administração, a prestação de serviços
de qualidade das suas vidas, e a rápida urinadequada e os níveis obscenos de desibanização provavelmente tornou as coisas
gualdade social”, refere em comunicado a
mais difíceis”.
Fundação Desmond & Leah Tutu Legacy.
O acordo pós-apartheid da África do
“Caso contrário, o projeto de reconciliaSul, refere a Fundação Tutu, foi construído
ção de longo prazo da África do Sul corre
como base num “equilíbrio delicado entre
o risco de falhar totalmente, e, com isso, a
reconciliação e transformação, perdão e
reputação global do país como um farol de
responsabilidade, atendendo aos requisitos
esperança num mundo de divisão”, adianta.
económicos de um Estado desenvolvimenNo comunicado, divulgado no sítio de
tista enquanto se aborda a desigualdade”.
internet da instituição a propósito dos 25
“Não se pode comprar integridade ou
anos do Dia da Reconciliação Nacional na
reconciliação da prateleira, exige investiÁfrica do Sul, a instituição apela ao Gomento e manutenção, e tempo, que se está
verno do Congresso Nacional Africano, o
a esgotar rapidamente”, salienta a instituipartido no poder desde 1994, a “liderar” o
ção do ex-arcebispo da Cidade do Cabo.
processo de reconciliação social, criando
RTP/MS
“um tecido de compaixão e inclusivo de
uma causa comum para uma nação unida”.

“

“

Estamos a receber intenções de ajuda a Moçambique de muitos países,
mas muitos mesmo”, da Europa,
Ásia, Américas e África, incluindo da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), disse terça-feira (15) no
parlamento.
“Precisamos de saber como gerir [todas as ofertas], sob risco de estarmos
a criar uma salada de intervenções em
Moçambique”, referiu.
Falando durante a sessão de informação sobre o estado da Nação, no parlamento moçambicano, o Presidente
acrescentou: “Estamos a interagir com
estas vontades todas”, sublinhou.
Na mesma sessão, a propósito das relações internacionais, disse que Moçambique “não tem inimigos no mundo” e
que granjeia de “uma certa aceitação e
simpatia universal”.
Seja de que maneira for, serão as Forças de Defesa e Segurança (FDS) do país
a estar na linha da frente do combate,
destacou. O Governo “assume o compromisso de intensificar a formação e
reequipamento das FDS em todas as
especialidades” ao mesmo tempo que
prossegue “a cooperação internacional
para combate ao terrorismo, visando
sempre a preservação de interesses nacionais”, disse.
“Precisamos de desenvolver internamente as nossas habilidades”, mencionou, acrescentando: “Seremos nós
[a estar] na primeira linha de defesa da
nossa pátria, ninguém o fará por nós,
sem interesse”. A propósito dos ataques
em Cabo Delgado, Filipe Nyusi iniciou
a intervenção no parlamento com uma
homenagem “aos 53 jovens de Xitaxi”,
aldeia da província nortenha, abatidos
pelos rebeldes em abril.
O Presidente classificou-os como
“verdadeiros mártires, barbaramente

chacinados por terroristas por se recusarem a ser convertidos em assassinos dos
seus próprios irmãos” – ao mesmo tempo que homenageou os elementos das
FDS abatidos em combate e os civis mortos. A violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, está a provocar uma crise humanitária com mais de
duas mil mortes e 571 mil pessoas deslocadas (número atualizado pelo chefe de
Estado), sem habitação, nem alimentos,
concentrando-se sobretudo na capital
provincial, Pemba.
A província está desde há três anos
sob ataque de insurgentes e algumas das
incursões passaram a ser reivindicadas
pelo grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico
desde 2019. Durante a informação que
prestou sobre o combate à insurgência,
Nyusi disse que o problema remonta a
2012, com a intervenção desestabilizadora de um tanzaniano – Abdul Chaculo,
referiu – que apelou à insurreição contra o Estado e contra a norma islâmica,
recrutando seguidores. Um movimento
que se conseguiu “conter até 2017”, disse
o chefe de Estado moçambicano.
Em 2017, irromperam os ataques armados, em Mocímboa da Praia, e, desde
então, entre os terroristas capturados ou
mortos em combate pontificam tanzanianos, congoleses, somalis, ugandeses,
quenianos e moçambicanos, além de
elementos de outras partes do mundo.
“As lideranças são maioritariamente estrangeiras”, disse, sobretudo tanzanianos, referindo vários nomes e dando-os
como abatidos em combate.
Os jovens moçambicanos são recrutados nas províncias de Cabo Delgado,
Nampula, Zambézia, com destaque para
os distritos do litoral, e também na província interior do Niassa.
As pilhagens e o crime organizado
constituem fontes de financiamento,
mas a fuga da população e as operações
das FDS estão a limitar a logística dos insurgentes, sublinhou.
O Presidente moçambicano saudou
combatentes veteranos que têm orientado jovens soldados durante as operações
na província.
A21/MS

Covid-19. ONU diz que casamentos de raparigas
menores em África e Ásia devem aumentar
A ONU estima que os casamentos de
raparigas menores em África e na Ásia
devem aumentar pela pandemia de Covid-19. Cerca de 13 milhões de raparigas
dever-se-ão casar antes dos 18 anos.

O

s casamentos de raparigas menores
em África e na Ásia devem aumentar
devido à recessão económica causada pela pandemia de Covid-19, estimam a
Organização das Nações Unidas (ONU) e
organizações não governamentais.
As dificuldades económicas associadas
ao novo coronavírus vão levar mais 13 milhões de raparigas a casarem-se antes dos
18 anos, face ao que estava previsto antes
da pandemia, avançou a ONU, enquanto a
organização Save the Children adianta que
quase meio milhão de raparigas menores
estão em risco de se casarem neste ano,
principalmente na África e na Ásia.

Na Serra Leoa, país em que a taxa de
raparigas a casarem-se com menos de 18
anos desceu de 56% para 37%, entre 2006
e 2017, várias meninas regressaram à casa
dos pais após o fecho das escolas devido à
pandemia, em março, facto que contribuiu
para a inversão da tendência decrescente.
“Não se sabia ao certo quando as aulas seriam retomadas. Muitos pais temiam que as
filhas ficassem grávidas fora do casamento.
Quando um filho se casa, o pai não é mais
responsável pela sua alimentação, nem por
pagar as suas despesas. Numa casa com
muitos filhos, é uma pessoa a menos [para
alimentar]”, disse à Associated Press Isata Dumbaya, responsável da organização
Partners in Health para a saúde reprodutiva e materna no país da África Ocidental.
Aquando do casamento, os pais livram-se das despesas com a filha e recebem um
pedaço de terra ou uma manada de gado a

partir dos quais podem extrair rendimento, enquanto a menor tem de assumir as
tarefas domésticas e o trabalho agrícola na
nova casa, acrescentou.
Isata Dumbaya referiu ainda que “muitas
das mães dessas meninas casaram-se na
adolescência e veem o casamento precoce
como normal”.
A primeira-dama da Serra Leoa, Fatima
Maada Bio, que fugiu para o Reino Unido
ainda adolescente, quando soube que o pai
já lhe tinha destinado um casamento, tem
realizado campanha contra o casamento
infantil desde 2018, ano em que o marido,
Julius Maada Bio, se tornou Presidente.
“O casamento precoce, em todas as suas
formas, é violação legalizada”, disse à Associated Press.
Na Jordânia, cerca de 10% das raparigas
casava-se com menos de 18 anos, mas essa
taxa era maior entre os refugiados pales-

tinianos e sírios, com tendência para aumentar, adiantou a representante da UNICEF para aquele país do Médio Oriente.
“Infelizmente, vimos um aumento no
casamento infantil em campos de refugiados desde o início da pandemia, pois as
famílias lutam para lidar com isso”, disse
Tanya Chapuisat.
Na Índia, o confinamento para conter o
vírus no final de março fez com que milhões de migrantes perdessem os empregos, voltassem aos locais de origem e, com
as escolas fechadas, recorressem ao casamento de raparigas menores para reduzirem as despesas.
A organização ChildLine Índia registou
5.214 casamentos prematuros entre março
e junho de 2020, uma estimativa que considera abaixo da realidade, já que a maioria
dos casos não é relatada.
OB/MS
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Bolsonaro edita MP com
R$ 20 bilhões para o plano de
vacinação contra a Covid-19

Créditos: DR

O

Presidente Jair Bolsonaro assinou
nesta quinta-feira (17) uma medida
provisória que destina R$ 20 bilhões
para o plano nacional de vacinação contra
a Covid-19.
A MP entra em vigor ao ser publicada
no “Diário Oficial da União” e precisa ser
aprovada por Câmara e Senado para não
perder a validade. Até o momento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não liberou o uso de nenhuma vacina no
Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na semana passada que uma
eventual campanha de vacinação em massa custaria cerca de R$ 20 bilhões à União.
A declaração foi dada à comissão externa
do Congresso que acompanha as ações de
combate ao coronavírus, e Guedes não fez
referência à MP.
“Só para os senhores terem uma ideia, se
formos partir para uma campanha de vacinação em massa, devem ser mais ou menos
uns 20 bilhões. Realmente o choque inicial,

que foi o distanciamento, foi um impacto
tremendo na pandemia”, disse.
Antes, o Governo já havia destinado R$
1,99 bilhão ao Ministério da Saúde para viabilizar, produzir e disponibilizar a “vacina
de Oxford”, desenvolvida pelo laboratório
AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido.
O Governo firmou um acordo com a AstraZeneca que prevê a transferência de tecnologia para que a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) possa produzir essa vacina.
O montante de R$ 1,99 bilhão também
foi liberado por medida provisória, assinada em agosto por Bolsonaro e aprovada em
definitivo pelo Senado no início deste mês.
A União editou ainda em setembro outra MP que liberou R$ 2,5 bilhões a fim de
bancar a participação do Brasil na Covax
Facility, programa coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para impulsionar o desenvolvimento e garantir a
compra de vacinas contra a Covid-19.
O Governo Jair Bolsonaro lida com a
pressão de governadores e prefeitos para
iniciar a vacinação o quanto antes. O Governo de São Paulo pretende iniciar a vacinação em 25 de janeiro pela vacina CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa
Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.
O Reino Unido, por exemplo, começou
nesta semana a vacinação com o imunizante desenvolvido pela Pfizer, que deverá
receber autorização da agência norte-americana (FDA) que realiza trabalho similar ao
da Anvisa.
Após afirmar a governadores que a Anvisa precisa de 60 dias para conceder o registro efetivo de uma vacina, o que deixaria
a vacinação para fevereiro, o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello, declarou que poderá haver vacinação no Brasil ainda neste
mês de dezembro, ou no início de janeiro
de 2021.
Para que seja possível iniciar a vacinação neste mês, a farmacêutica Pfizer terá
de conseguir uma autorização emergencial
junto à Anvisa e “adiantar” uma entrega de
doses acordadas com o Governo federal.
JN/MS
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Recursos devem ser usados para compra de doses de vacina e insumos, além
de financiar logística e campanha de vacinação. Governo já destinou verba para
comprar vacina de Oxford e ingressar
em consórcio global.
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Chuva forte atinge SC e deixa sete
mortos no Vale do Itajaí,
Em outras cidades, houve alagamentos,
deslizamento de terra e interdição de
rodovia. Temporal causou estragos na
Grande Florianópolis. Choveu em 12 horas quase o esperado para o mês.

A

o menos sete pessoas morreram,
sendo seis em Presidente Getúlio e
uma em Ibirama, em Santa Catarina,
durante a forte chuva que atingiu o estado a partir da noite de quarta-feira (16). O
temporal provocou enxurrada, alagamentos e deslizamentos de terra em cidades do
Vale do Itajaí. Inicialmente, a Defesa Civil
informou que eram 11 mortos e 20 desaparecidos. Depois, por volta das 10h20, a informação foi corrigida pelo órgão para sete
mortos, com base no dado divulgado pelo
Instituto Médico Legal (IML). O número de
desaparecidos não foi confirmado.
Segundo a Defesa Civil estadual, mais cidades da região foram atingidas. No Vale do
Itajaí, entre as cidades mais afetadas estão
ainda, Aurora, Ascurra, Rio do Sul e Apiúna. Também há estragos provocados pela
chuva na Grande Florianópolis, em São
José , Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz.
O acesso à Presidente Getúlio, que tem
cerca de 17 mil habitantes e fica a cerca de
80 quilômetros de Blumenau, está bloqueado por causa de deslizamentos de terra.
Por volta de 10h não chovia mais na região, mas o acumulado de chuva em 12 horas foi de 121 milímetros, segundo o Centro

de Monitoramento de Desastres Naturais
(Cemaden). O previsto para todo o mês de
dezembro é de 153 milímetros, segundo a
Defesa Civil. A previsão é de mais chuva
nas próximas horas.
“O cenário é desolação, destruição, coisa
jamais vista. Arrastou, casas, muros, as árvores estão espalhadas, levou casa inteira.
É um cenário muito preocupante”, disse o
prefeito de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso (MDB).A cidade tem 8,2 mil ligações
de energia. A telefonia também não funciona na região. Abrigos foram abertos para
receber as vítimas da chuva.
Segundo a corporação, corpos foram encontrados e, dentre os desaparecidos, há
arrastados pela enxurrada. “Houve significativas perdas de vidas e patrimônios”,
disse o bombeiro Saulo Eduardo Fonseca,
da corporação de Ibirama. Os bombeiros
orientam para que as pessoas procurem locais seguros e liguem para os bombeiros, se
necessário, e que não saiam de casa para se
deslocar na cidade. O G1 tenta obter informação sobre desalojados.
Por causa do volume de chuva no estado,
o sistema de operação das barragens entrou
em funcionamento na madrugada. As unidades de Taió e Ituporanga começaram a
ser operadas com o fechamento de todas as
comportas, informou a Defesa Civil.
JN/MS

Bolsonaro felicita Joe Biden
depois de Putin ter feito o mesmo
O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro,
saudou, esta terça-feira (15), o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden,
declarando-se pronto para trabalhar
com a futura administração norte-americano na “aliança” entre os dois países.

“

Saudações ao Presidente @JoeBiden,
com meus melhores votos e a esperança de que os EUA continuem a ser
a terra dos livres e o lar dos corajosos”, escreveu Bolsonaro na rede social Twitter,
reproduzindo o último verso do hino norte-americano.
“Estarei pronto a trabalhar com o novo
governo e dar continuidade à construção
de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da
soberania, da democracia e da liberdade
em todo o mundo, assim como na integração económico-social em benefício dos
nossos povos”, acrescentou.

Bolsonaro foi o último Presidente entre
as grandes economias do mundo a felicitar
Biden, ficando mesmo atrás do Presidente
da Rússia, Vladimir Putin.
Admirador declarado do Presidente cessante norte-americano, Donald Trump,
derrotado por Biden em novembro, Bolsonaro atrasou até ao máximo reconhecer a
derrota de seu principal aliado no mundo.
O reconhecimento de Bolsonaro sobre
o resultado das eleições norte-americanas
ocorreu um dia depois de o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos da América ter confirmado a vitória de Joe Biden.
Numa entrevista concedida minutos antes de publicar as mensagens na rede social Facebook, que foram incluídas numa
nota oficial do Itamaraty [Ministério das
Relações Exteriores do Brasil], Bolsonaro
elogiou Trump e disse que o seu Governo
mudou o relacionamento do Brasil com os

Estados Unidos, durante uma entrevista à
TV Bandeirantes.
“Quase todos os Presidentes anteriores
chamavam [os Estados Unidos] de imperialista, colocando neles a culpa por tudo
de ruim que acontecia no mundo e não é
assim. Avançámos, conseguimos alguma
coisa com o Governo Trump, e eu espero
que, se tudo der certo, o Biden agora”, disse Bolsonaro.
Ao mencionar uma mensagem que teria
enviado a Biden, o Presidente brasileiro
acrescentou: “Da minha parte, e da parte
dele com toda certeza, o americano é pragmático, nós vamos fazer um trabalho de
cada vez mais aproximação.”
Há duas semanas, a última vez que comentou o assunto, Bolsonaro havia afirmado que deveria aguardar a confirmação se,
como Trump ainda sustenta sem provas,
houve algum tipo de fraude no processo

eleitoral dos Estados Unidos.
Desde o início da campanha eleitoral nos
Estados Unidos, o Presidente brasileiro expressou o seu apoio a Trump e não escondeu as suas divergências com Biden, principalmente em relação à agenda ambiental.
No primeiro debate eleitoral, Biden
ecoou essas diferenças, dizendo que o Brasil deve conter a “destruição” da Amazónia, caso contrário poderia enfrentar “consequências económicas significativas”.
O Presidente brasileiro reagiu duramente e advertiu que não aceitaria “subornos,
demarcações criminais ou ameaças infundadas”.
À época, Bolsonaro afirmou que “alguns
não entendem que o Brasil mudou”, que a
soberania do país “é inegociável”, e qualificou a declaração de Biden de lamentável.
JN/MS
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Covid-19

Hospitais dos EUA recebem vacinas extra
mas algumas já foram para o lixo
Hospitais norte-americanos descobriram doses adicionais em alguns frascos
da vacina da Pfizer contra a covid-19.
Mas o fabricante ainda não emitiu uma
recomendação.

Q

uando as caixas com vacinas da Pfizer começaram a chegar aos hospitais
dos Estados Unidos esta semana, os
farmacêuticos hospitalares depararam-se
com uma situação aparentemente animadora: alguns dos frascos de vidro que deveriam conter cinco doses tinham o suficiente para uma sexta ou até sétima pessoa.
Embora o cenário tenha acalentado esperanças com a eventualidade de o fornecimento limitado da vacina poder ser esticado para chegar a mais pessoas, por outro

lado, desencadeou também uma onda de
confusão e debate sobre se as doses a mais
deveriam ser usadas ou descartadas.
A Northwell Health, o maior prestador
privado de cuidados de saúde do Estado de
Nova Iorque, estimou, por exemplo, que a
rede de hospitais pode ter descartado vacina suficiente para 15 a 20 doses, enquanto
esperava por orientação das autoridades de
saúde do Estado.
A resposta, ainda que com pouco rigor,
chegou na quarta-feira (16): a “”Food and
Drug Administration” (FDA), autoridade
que regula o uso de medicamentos nos Estados Unidos, disse que, “dada a emergência de saúde pública”, era aceitável usar todas as doses sobrantes de cada frasco. Mas
acrescentou estar a contactar a Pfizer para

determinar “o melhor caminho a seguir” e
aconselhou os agentes de saúde a não juntarem doses de vários frascos.
Por seu turno, a Pfizer respondeu, em
comunicado, que há uma quantidade uniforme de vacina em cada frasco, mas que
a quantidade sobrante após a remoção de
cinco doses pode variar com base no tipo
de seringas e agulhas usadas, bem como
na quantidade de solução diluente usada.
Indicando também estar a consultar o regulador norte-americano sobre a situação,
a farmacêutica não fornece ainda uma recomendação sobre o uso do excedente de
cada frasco e aconselhou os profissionais
que estão a administrar as doses a consultarem as instituições locais.
A farmacêutica norte-americana fabri-

cou vacinas suficientes para fornecer, aos
Estados Unidos, antes do fim do ano, pelo
menos 25 milhões de doses - o suficiente para 12,5 milhões de pessoas, já que são
necessárias duas doces por pessoa. Mas as
autoridades federais estão a alocá-las com
cautela, tendo distribuído apenas 2,9 milhões de doses, desde que o regulador autorizou o seu uso se emergência, na sexta-feira (11). Como é escassa, a vacina está a
ser administrada, numa primeira fase, aos
profissionais de saúde da linha de frente,
e aos residentes e funcionários de lares de
idosos - ainda passarão vários meses até
que a vacina esteja disponível de forma genérica.
JN/MS

EUA

Joe Biden e Mike Pence vão ser vacinados
contra a covid-19 em público
Pence e também a mulher, Karen, vão
O Presidente eleito dos Estados Unidos da
América (EUA), o democrata Joe Biden, de ser vacinados para “aumentar a confiança
78 anos, vai ser vacinado contra o SARS- dos norte-americanos”, explicitou a Casa
Branca através de um breve comunicado
-CoV-2 durante a próxima semana.
divulgado na quarta-feira.
Já o Presidente cessante, o republicano
informação é confirmada pela Associated Press (AP), que dá conta de Donald Trump, que tem 74 anos, que esteque o próximo chefe de Estado nor- ve infetado, ainda não deu nenhuma indite-americano vai receber a vacina contra a cação de quando poderá ser vacinado.
A vacina da Pfizer entrou em circulação
covid-19 mais tardar na próxima semana e
nos Estados Unidos no início da semana,
em público.
O vice-presidente cessante dos EUA, o numa altura em que o país mais afetado
republicano Mike Pence, de 61 anos, vai ser pela pandemia já ultrapassou os 300 mil
vacinado na sexta-feira, também “em pú- mortos e os 16 milhões de infetados.
JN/MS
blico”, no âmbito do lançamento da campanha de vacinação do fármaco da Pfizer
e da BioNTech, que arrancou na segunda-feira.
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Ciência

Hungria condenada pela União
Europeia por violar direito de asilo
A Hungria foi condenada esta quinta-feira (16) pela justiça europeia por ter
violado o direito de asilo com o estabelecimento de “zonas de trânsito”, uma
nova sanção sobre a polémica política
migratória do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

O

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) considerou que “a limitação do acesso ao procedimento
de proteção internacional, a detenção irregular de requerentes desta proteção em
zonas de trânsito, bem como a deportação
para uma zona fronteiriça de nacionais
de países terceiros em situação irregular,
sem respeitar as garantias em torno de um
procedimento de retorno, constituem violações do direito da UE”, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo
tribunal.
O TJUE exigiu, em maio, a libertação
de requerentes de asilo em campos nessas “zonas de trânsito” na fronteira com a
Sérvia, determinando que estavam detidos
sem motivo válido.

Esta ordem levou a Hungria a evacuar
esses campos controversos.
As “zonas de trânsito” de Röszke e Tompa foram criadas depois de a Hungria erguer cercas de arame farpado ao longo da
sua fronteira com a Sérvia e com a Croácia,
em 2015, para travar a chegada de migrantes e refugiados oriundos do Médio Oriente.
Desde então, o primeiro-ministro húngaro tem centrado as suas políticas na rejeição da imigração.
É conhecida a oposição de alguns países
da Europa central e de leste, como a Hungria, Polónia e a República Checa, ao sistema de quotas obrigatórias para a recolocação de refugiados pelos Estados-membros
da UE.
Apesar do número de refugiados que desejam atravessar a fronteira húngara ter
diminuído significativamente nos últimos
quatro anos -- atualmente traduz-se em
algumas pessoas por dia - o Governo de Orbán mantém até hoje um “estado de alerta”
para a imigração em massa.
JNMS

A Organização Munidal de Saúde vai
enviar uma equipa de 10 cientistas ,
no próximo mês, para investigar a origem do novo coronavírus na cidade
de Wuhan, na China. O objetivo principal é recolher dados para evitar surtos no futuro, diz o cientista alemão
Fabian Leendertz.

A

investigação começa já em janeiro e os cientistas vão focar-se na
análise de amostras médicas e em
radiografias anteriores ao primeiro surto, de forma a averiguar se o vírus já circulava. Serão também recolhidas amostras em animais na tentativa de localizar
o primeiro animal portador. Acredita-se
que o novo coronavírus teve origem no
mercado de venda de animais, especialmente em morcegos, e assim foi transmitido para os humanos. Os primeiros
casos começaram a ser registos em dezembro de 2019. Porém, os especialistas
desconfiam que o vírus pode apenas se
ter amplificado ali. Estas análises servem “para ver onde essa pista nos leva,
se é a outra cidade ou se fica em Wuhan
ou para onde vai”, diz Fabian Leendertz,
numa entrevista à Associated Press.
Tudo aponta para que a investigação
dure entre quatro a cinco semanas, e até
ao momento não foram impostas restrições à equipa de cientistas. Apenas terão
de fazer quarentena à chegada, durante
duas semanas. Após concluídas as investigações, será divulgado um relatório
com as descobertas.”Não se trata realmente de encontrar um país culpado.
Trata-se de tentar compreender o que
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Dez cientistas investigam
origem da covid-19 em Wuhan

aconteceu e depois ver, com base nesses
dados, como podemos tentar reduzir o
risco no futuro”, afirma Fabian Leendertz, do Instituto Robert Koch.
Recentemente, as autoridades chinesas e varios meios de comunicação
apontaram que o vírus teve origem fora
da China, revelando relatórios que demonstram a presença do vírus anteriormente em Itália. Analistas asseguram
que os relatórios não tem qualquer fundamento e que são apenas “propaganda”. “É evidente, do ponto de vista da
saúde pública, que se inicia as investigações onde os casos humanos surgiram
pela primeira vez”, diz Michael Ryan,
diretor do programa de emergências sanitárias da OMS, ao “The Guardian”.
O cientista recorda que uma das
maiores dificuldades para quem contrai
o SARS-CoV-2 é apresentar uma panóplia de sintomas semelhantes à gripe,
bem como nenhum sintoma, o que dificulta o rastreio da cadeia de infeção. “O
grande objetivo é tentar descobrir o que
aconteceu. De qual animal o vírus surgiu
e como talvez saltou para um intermediário e depois para os seres humanos. É
reconstruir o cenário”, explica.
JN/MS
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A Taça dos golos
Inês Barbosa
Opinião

37 - foram estes os golos marcados nas
12 partidas disputadas nos 16 avos da
Taça de Portugal. Vamos então saber de
que forma é que eles se distribuíram e que
equipas passaram à fase seguinte!

C

omeçamos pelo duelo “académico” parece que os estudantes de Coimbra
não estudaram bem a lição e acabaram por ficar pelo caminho, após terem sido
derrotados, por 3-0, pelos viseenses. O golo
do defesa Pica aos 20’ e o bis do avançado
Ayongo, aos 23’ e 64’, valeram a passagem
do 17.º e penúltimo colocado da II Liga à
próxima fase. De notar que a Académica
ocupa o segundo lugar no seu campeonato.
Portanto, três golos já estão… Vamos a
mais três? Bem, para isso temos que viajar
até ao Estádio de Alvalade, onde os leões
de Rúben Amorim estão completamente
amestrados e não se deixaram abater pelo
empate em Famalicão para o campeonato!
Dominantes desde o apito inicial, chegaram
ao intervalo a vencer por duas bolas a zero golos de Tiago Tomás e Tabata, aos 26’ e 44’,
respetivamente. O brasileiro, que tem vindo a convencer cada vez mais, estreou-se a

marcar com a camisola do Sporting - e logo
com um golaço!
Os pacenses ainda foram à luta na segunda parte mas nunca conseguiram incomodar verdadeiramente o Sporting que, na
realidade, até dilatou a vantagem aos 64’,
num cabeceamento certeiro de Palhinha.
Nos Açores, mais concretamente no Estádio Municipal Dr. Durval Monteiro, na ilha
Terceira, casa do Fontinhas, os anfitriões
foram eliminados da prova pelo Fafe. Depois de não se ter desfeito o empate até ao
final do prolongamento (João Dias marcou
de livre, aos 64’, pela equipa que é sétima
classificada da série G do Campeonato de
Portugal, enquanto que João Peixoto fez, na
sequência de um canto aos 90+4’, o autogolo
que empatou a partida) teve de se recorrer à
marcação de grandes penalidades, e mesmo
aí a partida só se decidiu no último pontapé
de penálti, com Danny Carvalho a defender
o remate de Diogo Moniz.
Uma das surpresas desta ronda foi a eliminação do Boavista pelo Estoril, da LigaPro. A equipa de Bruno Pinheiro confirmou
a qualificação para os oitavos de final com
golos de Miguel Crespo, aos 62’, e Hugo
Gomes, aos 75’. Os axadrezados ainda reduziram aos 89’, por Benguche, mas não
conseguiram evitar a derrota. Mas o Paços
de Ferreira e o Boavista não foram as únicas equipas do principal escalão a cair nesta
ronda - também o Famalicão e o Vitória SC
não conseguiram vencer Rio Ave e o Santa
Clara, respetivamente, e foram afastados.
Em Vila do Conde foi Gelson Dala, aos
11 minutos, quem inaugurou o marcador,

Wondering what your
home may be worth?

seguido de Diego Lopes, aos 74. O golo de
honra dos famalicenses foi apontado por Gil
Dias, aos 79.
Já em Guimarães bastou um golo de Júlio
Romão para que os açorianos garantissem o
apuramento e somassem a primeira vitória
de sempre numa visita ao Estádio D. Afonso
Henriques. O Santa Clara igualou assim a sua
melhor prestação nesta competição (alcançaram a mesma fase em 2019/20, 2017/18 e
2008/09).
O Moreirense suou, necessitando do prolongamento para afastar o Cova da Piedade,
da LigaPro: os cónegos adiantaram-se aos
3’, por Rosic, mas os piedenses empataram
aos 27 minutos, graças a um golo de Fábio
Pacheco.
Já em tempo de prolongamento, a equipa
de César Peixoto voltou a marcar aos 103’,
por Steven Vitória, e o Cova da Piedade respondeu com um tento de João Oliveira. Aos
110’ André Luís assinou o golo da vitória do
Moreirense, que carimbou a passagem à fase
seguinte.
O atual detentor do troféu, o F.C.Porto,
também está nos oitavos, depois de eliminar o Tondela - o primeiro golo da partida
surgiu logo aos quatro minutos, com Corona
a assistir Taremi. Mas o Tondela, tal como
já havia feito no jogo a contar para o campeonato do principal escalão, não se deu
por vencido: aos 20’, numa jogada de contra-ataque, João Mendes deixa Mario González finalizar, mas Diogo Costa defende. Na
recarga João Mendes não voltou a falhar e
empatou a partida. Quatro minutos depois
surge o golo da vitória azul e branca: lançamento lateral de Corona, Marega deixa em
Otávio, o brasileiro devolve a bola ao maliano e este, de primeira, atira para o fundo da
baliza beirã.

Do embate entre Benfica e Vilafranquense “saíram” mais cinco golos. Foi assim que
aconteceu: no espaço de cinco minutos os
encarnados marcaram três golos e “arrumaram” a questão. O primeiro teve a assinatura de Gonçalo Ramos (11’), seguindo-se
o de Pizzi (13’) e o de Seferovic (15’). O suíço
viria a bisar, aos 42’, e Pedrinho estreou-se
a marcar de águia ao peito, aos 57’. De realçar, também, o bis de assistências de Nuno
Tavares. Uma vitória com poucos (ou nenhuns) sobressaltos. Vamos ao próximo?
Ora então, o Torreense bateu e afastou o
Amora - o golo solitário da vitória da equipa
de Torres Vedras foi apontado pelo avançado Filipe Andrade, aos 37’.
Num jogo muito equilibrado, foi Yuran
quem acabou por ser decisivo e marcar o
tento que valeu a passagem do Estrela da
Amadora aos oitavos de final da Taça. No
reduto do Anadia, o único golo da partida foi apontado pelo cabo-verdiano aos 73
minutos, na transformação de uma grande
penalidade, da qual resultou a expulsão de
Quichini.
30 golos já estão… Os sete que faltam foram os Guerreiros do Minho que os marcaram, frente ao Olímpico do Montijo! Um
autêntico atropelamento… Com golos de
Abel Ruiz (28’), Paulinho (30’), Ricardo
Horta (72’), João Novais (77’, de grande penalidade), Tormena (85’), Galeno (86’) e Iuri
Medeiros (90’) é justo dizer-se que quase só
faltou o guarda-redes marcar!
Marítimo - Salgueiros, Leiria - Gil Vicente, Belenenses SAD - Espinho e Nacional Leixões jogam-se na próxima quarta-feira,
dia 23 de dezembro.
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on a premium building lot. Open concept
living & dining room. Kitchen with walk-out
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Revolução do Sporting só vingou
com as estrelas

Créditos: DR

Castores complicam mas dragões
levam a melhor

Os mafrenses surgiram desinibidos,
Leões eliminam Mafra (2-0), da Liga 2, e
garantem apuramento para a final four personalizados e apresentaram uma teia
da Taça da Liga. Mas o jogo não foi fácil. sólida e organizada. Não defenderam com
muitas unidades e voltaram ao balneário
Sporar e Tabata fizeram os golos.
sem viver um verdadeiro momento de
Sporting venceu o Mafra (2-0) e aflição. Um remate intercetado de Sporar,
garantiu um lugar na final four da já dentro da área, foi o único percalço.
Plata e Tiago Tomás destacaram-se pela
Taça da Liga. Um leão radical e com
muitas segundas figuras - só Tiago Tomás direita, no entanto num registo insufipermaneceu no onze após o jogo com o ciente para incomodar verdadeiramente
Paços - mostrou até algumas ideias e mo- o opositor. Sem resultados evidentes, Rúvimentações coletivas, no entanto, não foi ben Amorim, que viu o jogo na bancada
suficientemente forte para desestabilizar por estar castigado, deu indicações para
um adversário da Liga 2. Só com a entrada entrarem as primeiras linhas. Nuno Mendas “feras” - Nuno Mendes, Tabata e João des e Tabata saltaram do banco e o brasiMário - o conjunto deixou de ser “gatinho” leiro esteve perto de inaugurar o marcador.
para garantir o apuramento.
Com nova energia, o leão aumentou a
O Mafra foi uma equipa organizada,
equilibrada, e encarou o adversário de velocidade, tornou-se mais perigoso e
olhos nos olhos. Só caiu depois da che- desbloqueou o jogo numa ação de Sporar.
gada das estrelas de Alvalade. Os verde Um golo já com João Mário em campo e
e brancos assumiram a iniciativa e cen- depois de uma combinação entre Daniel
traram preferencialmente a discussão no Bragança e Nuno Mendes. Com a nova
meio-campo mafrense. A equipa man- armada, a equipa apertou o adversário e
teve a ideia de jogo, apresentou algumas atingiu a tranquilidade, com um golpe de
combinações habituais, mas não revelou Bruno Tabata.
JN/MS
o mesmo entrosamento e perícia nas ligações ofensivas.

O

Marca dos 11 metros
leva águia até à final four
Encarnados empataram já nos minutos
finais, graças a um castigo máximo convertido por Pizzi, e apuraram-se para as
meias-finais da Taça da Liga no desempate por penaltis.

O

Benfica eliminou o V. Guimarães, na
Luz, e carimbou o apuramento para
a final four. Um triunfo justo, mas
sofrido e apenas conseguido no desempate
por grandes penalidades (4-1). Aí, a águia,
que já havia empatado nos últimos minutos
também na marcação de um castigo máximo, foi letal e marcou as quatro necessárias
contra apenas uma dos minhotos. André
Almeida e Poha falharam pelo Vitória.
Durante os 90 minutos, os encarnados
exerceram maior domínio, volume de
jogo ofensivo, mas sentiram dificuldade
em desequilibrar, especialmente na primeira parte. A ideia de jogo - ataque posicional - sustentada por Jorge Jesus, até
pode lá estar, mas é necessária perícia e
precisão no passe, numa dinâmica que
o conjunto ainda não apresenta. Menos
fundamentalista no passe curto na etapa
complementar, tornou-se mais perigosa e
empatou.

Os vimaranenses foram um conjunto organizado, criaram oportunidades e
marcaram num lance com muita nota artística. No entanto, sucumbiram já na fase
final - grande penalidade desnecessária
de Poha - e não tiveram serenidade nas
penalidades.
Os encarnados assumiram a iniciativa,
desfrutaram de um ligeiro ascendente,
mas sentiram dificuldade em desequilibrar a boa organização vimaranense. Os
minhotos, por sua vez, foram letais e ganharam vantagem numa fuga para a vitória de Edwards. A posição deixou o onze
de João Henriques moralizado, confortável e até teve nova oportunidade, anulada
por Helton Leite.
Jorge Jesus lançou Gilberto, Seferovic e
Pizzi nos segundos 45 minutos. A equipa
tentou jogar de forma mais simples, com
especial incidência nos flancos e a lógica
de explorar a maior presença dos avançados na área. Os encarnados tornaram-se
mais perigosos, menos agarrados à ideia
inicial de jogo e conseguiram o empate
graças a Pizzi. A festa veio, depois, da linha dos 11 metros.
JN/MS

Após o nulo ao intervalo, equipa portista melhorou e foi premiada com
dois golos. Perto do fim, pacenses reduziram e quase forçaram a ida aos
penáltis.

O

F. C. Porto apurou-se para a final
four da Taça da Liga, ao bater em
casa o Paços de Ferreira, por 2-1,
num jogo em que, após uma exibição
pouco conseguida até ao descanso, foi
melhor na segunda parte e justificou a
qualificação.
É o quarto apuramento consecutivo
dos portistas para a final four de uma
prova que o clube nunca venceu, mas
em que mais uma vez participará, no
mês que vem, certamente com o intuito de quebrar a malapata.
Frente a uma equipa que, para a Liga,
derrotara o F. C. Porto, na Capital do
Móvel, os dragões surgiram com sete
mexidas no onze, destacando-se o regresso de Pepe, após mês e meio de paragem, devido a lesão.
É verdade que Luis Díaz, nos instantes iniciais, teve uma boa ocasião para
marcar, mas Jordi evitou o golo. Esse
lance podia ter dado outro rumo ao
encontro, mas, globalmente, os campeões nacionais estiveram abaixo das

expectativas na primeira parte, sobretudo com o ataque inoperante.
Sérgio Conceição não estava satisfeito e a troca de Felipe Anderson por
Otávio deu outro andamento à equipa
portista. O Paços sentiu dificuldades,
mas foi sustendo o ímpeto contrário.
Contudo, a resistência só durou até 17
minutos do fim. Na sequência de um
lançamento, Corona meteu a bola na
área, Jordi defendeu de forma incompleta e surgiu o franco-senegalês Sarr a
inaugurar o marcador.
O F. C. Porto viveu então a melhor
fase do jogo e aproveitou para elevar
para 2-0. Nanu cruzou bem e Luis Díaz
faturou.
Mas o que parecia ser a sentença na
decisão, sofreu um revés. O Paços,
num bom remate com o pé esquerdo de
Adriano Castanheira que surpreendeu
Diogo Costa, reduziu para a margem
mínima e forçou o empate. Já nos descontos, Eustáquio rematou ao poste,
num lance que podia ter dado a igualdade e obrigado a desempate, na marcação dos penáltis. Mas não foi isso que
aconteceu. Passou e bem o F. C. Porto,
desforrando-se do desaire com os castores, para a Liga.
JN/MS

Paulinho brilha na vitória do Braga
sobre o Estoril

A

os 13 minutos Crespo fez falta sobre Ricardo Horta, o árbitro Luís
Godinho ainda mandou seguir o
lance, mas de seguida apontou para a
marca de grande penalidade, um lance
que foi confirmado pelo VAR. Na conversão do castigo máximo Paulinho permitiu a defesa a Thiago, mas na recarga
não perdoou.
Até à pausa, não houve grandes ocasiões de perigo, com o 1-0 a prevalecer.
No segundo tempo, aos 59, Paulinho
bisou, após ser servido por Ricardo Esgaio, aumentando a vantagem arsenalista para 2-0.
Cinco minutos depois, a formação
canarinha reduziu, com um golo de
André Franco, num remate de fora da
área.
No entanto, a noite era de Paulinho,
que aos 79 minutos fez o terceiro golo
para o S. C. Braga, num remate dentro
da área.
Até ao final o resultado não sofreu
mais alterações.
O S. C. Braga junta-se ao F. C. PorO avançado português Paulinho esteve de pé quente na vitória do Braga to, Benfica e Sporting na Final Four da
sobre o Estoril, por 3-1, no encontro Taça da Liga, que se realiza de 19 a 23
que encerra os quartos de final da de janeiro.
Taça da Liga, ao apontar os três golos
JN/MS
dos guerreiros.
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Simplicidade de Tiago Tomás e magia de
Tabata desenharam o caminho e Palhinha selou o triunfo. Mesmo sem Ruben
Amorim no banco, os lisboetas não deixaram o Paços sonhar.

O

Sporting venceu o Paços de Ferreira
e carimbou o apuramento para os
oitavos de final da Taça de Portugal.
Sem Pedro Gonçalves, responsável por quase 60% dos últimos golos da equipa, Ruben
Amorim, que também não esteve no banco
devido a castigo, lançou Tabata e também
Tiago Tomás, no lugar de Sporar, uma dupla
alternativa de ataque, inspirada e que abriu
o caminho para um triunfo tranquilo.

Os leões são uma equipa confiante, convicta nas suas dinâmicas e respiram uma
saúde física invejável. Independentemente das figuras lançadas, mantêm competência e um equilíbrio rigoroso.
O Paços de Ferreira esteve longe das
últimas exibições, principalmente a que
conseguiu na Luz. Os problemas postos
pelo adversário foram outros, mais complexos e deram menos espaço para os pacenses jogarem.
Leões e castores começaram por apalpar terreno e pressionar juntos às áreas.
O onze da casa revelou-se mais adaptado
ao momento, inicialmente graças às ações
de Tabata, solto e inspirado. Pedro Porro
e Coates ainda ameaçaram os pacenses
em lances individuais, antes de Tiago Tomás inaugurar o marcador. Uma jogada
simples a explorar a profundidade e com
enorme precisão de Coates e Nuno Santos,
além da frieza do jovem avançado.
Os pacenses sentiram a melhor qualidade do jogo do Sporting e estiveram sempre
hesitantes, principalmente nas saídas para
o ataque. A exceção aconteceu numa desmarcação de João Amaral, mas sem consequências. Pelo contrário, o leão conseguia facilmente chegar à zona de tiro e saiu
para o intervalo com um golaço de Tabata.
Em desvantagem, Pepa fez várias substituições, mas a equipa melhorou pouco,
apesar de aumentar a presença no meio-campo do opositor.
O leão, por sua vez, manteve a serenidade a gerir a vantagem e fechou a discussão
com um tento de Palhinha. Até ao final do
jogo, Emanuel Ferro fez descansar algumas unidades, mas Pedro Porro lesionou-se bem perto do final.
JN/MS
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Dupla alternativa leva leão
rumo aos oitavos da Taça de Portugal

Rio Ave vence Famalicão e segue em frente
O Rio Ave venceu (2-1) o Famalicão num conseguiu fazer o pontapé.
Nos minutos finais do primeiro temjogo muito equilibrado da quarta eliminatória da Taça de Portugal e avançou po, a partida voltou a equilibrar novamente, com o Famalicão a conseguir
para os oitavos de final da prova.
reagir e a chegar à baliza de Léo Vieira,
encontro, entre duas equipas do ainda que sem sucesso.
Já no segundo tempo, aos 65 minutos,
escalão principal do futebol português, começou equilibrado, a formação famalicense teve mesmo a
com os primeiros minutos a jogarem-se oportunidade de chegar à igualdade. Demuito no meio campo. No entanto, a pois de uma saída da baliza de Léo Vieira,
equipa da casa foi ganhando ritmo, con- a antecipar-se ao avançado, a bola acabou por sobrar para Bruno Jordão que,
seguindo subir no terreno.
Aos nove minutos, aconteceu a pri- de fora da área, sem ninguém na baliza,
meira oportunidade de golo, precisa- falhou o alvo por muito pouco.
Na resposta, o Rio Ave quase fazia o
mente para o Rio Ave, com Diego Lopes
a rematar forte à baliza, mas um atento segundo: Geraldes arrancou do meio
campo completamente isolado, mas no
Luiz Júnior a evitar o golo.
No entanto, dois minutos depois, o frente a frente com Luiz Júnior permitiu
guardião já nada conseguiu fazer para a defesa. Na recarga, Gelson Dala remasegurar Gelson Dala, que, após um cru- tou à malha lateral.
A equipa da casa voltaria a marcar,
zamento na direita de Carlos Mané, apareceu na área e, de cabeça, inaugurou o aos 74 minutos. Após um cruzamento
na esquerda de Pedro Amaral para a camarcador.
Seguiram-se, até à meia hora de jogo, beçada de Gelson Dala ao poste, Diego
uma série de oportunidades para o Rio Lopes surgiu oportuno e encostou para
Ave poder aumentar a vantagem: aos o segundo.
Nos minutos finais, o Famalicão redu15 minutos, Francisco Geraldes atirou
a bola que acabou por rasar o poste e, ziu com um bom golo de Gil Dias, mas
aos 31 minutos, Diego Lopes isolou-se, não foi o suficiente para evitar a elimideixando a bola para Gelson Dala que, nação da Taça de Portugal.
JN/MS
com a baliza completamente aberta, não
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F. C. Porto volta a derrotar o Tondela pela
margem mínima e segue para os oitavos
da Taça. Longe do nível da Champions,
dragões seguram o essencial.

O

ito dias depois, F. C. Porto e Tondela voltaram a protagonizar uma
batalha equilibrada, que a equipa de
Sérgio Conceição ganhou, de novo, à tangente. Embora com menos golos, o jogo foi
similar ao da Liga e o resultado esteve em
aberto até ao fim. E, tal como na semana
passada, os tondelenses podiam ter empatado nos últimos minutos.
Conforme o esperado, Conceição devolveu vários habituais titulares ao onze
portista, depois das poupanças na Champions, mas os dragões não conseguiram
repetir o nível exibicional da prova europeia. O Tondela também fez muitas mexidas em relação ao jogo anterior e surgiu
com três centrais, mas novamente a jogar
de forma descomplexada e a atacar sem-

pre que possível.
Pako Ayestarán tinha pedido à equipa
beirã para, desta vez, não sofrer um golo
logo a abrir, mas até nesse pormenor o
filme se repetiu. Aos quatro minutos, o F.
C. Porto adiantou-se no marcador, num
lance feliz de Taremi, que beneficiou de
um ressalto para direcionar a bola para a
baliza.
Tal como há uma semana, parecia aberto o caminho para um triunfo tranquilo
dos portistas. Nada disso. Aos 20 minutos,
o Tondela empatou, num contra-ataque
nascido de um canto a favor dos dragões,
batidos em mais uma transição defensiva
deficiente. Diogo Costa ainda defendeu o
primeiro remate, mas a recarga de João
Mendes só parou nas redes.
O melhor do F. C. Porto no jogo foi a
reação ao golo sofrido, suficiente para
readquirir a vantagem pouco depois do
1-1. A exemplo do que aconteceu na partida do campeonato, Marega fez o gosto ao
pé e outra vez após assistência de Otávio,
um dos mais ativos na equipa da casa, a
par do lateral Zaidu, que semeou o pânico
na defesa adversária com várias arrancadas a toda velocidade.
Foi, de resto, a partir do momento em
que o nigeriano saiu lesionado, no início
da segunda parte, que o F. C. Porto praticamente deixou de ser perigoso. O Tondela apercebeu-se da inclinação portista
para trás e do interesse em defender o 2-1,
e a parte final do jogo disputou-se quase
sempre mais perto da área azul e branca.
Aos 89 minutos, Souley apareceu solto,
mas disparou um cabeceamento para a
bancada, perante o desespero do banco
visitante, que se preparava para festejar o
empate.
JN/MS
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Um filme muito parecido
mas sem a chuva de golos

Santa Clara elimina
Vitória de Guimarães
um inédito triunfo do Santa Clara numa
visita ao Estádio Dom Afonso Henriques.
Os açorianos igualaram também a sua
melhor prestação na Taça de Portugal,
repetindo a fase alcançada em 2019/20,
2017/18 e 2008/09.
JN/MS
úlio Romão, aos oito minutos, garantiu não só o apuramento dos açorianos para os oitavos de final, como

O Santa Clara qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao
impor-se ao Vitória de Guimarães com
um golo solitário de Júlio Romão, na
quarta eliminatória.

J

Estoril elimina Boavista
da Taça de Portugal
vantagem, aos 75, através de Hugo Gomes, tendo os axadrezados reduzido, aos
89, por Benguche.
O Boavista foi a terceira equipa da Liga
a cair nesta fase, mas as outras duas formações, Paços de Ferreira e Famalicão,
caíram às mãos de Sporting e Rio Ave,
equipa da linha, que lidera a Liga respetivamente, igualmente equipas do
2, adiantou-se, aos 61 minutos, primeiro escalão.
JN/MS
por Miguel Crespo e ampliou a

O Estoril Praia protagonizou, no passado sábado (12), a primeira surpresa
na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer na receção ao Boavista por 2-1, apurando-se para os oitavos de final da prova.
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Goleada em ritmo de treino
com vista para os oitavos
Águias ultrapassaram ribatejanos com
um bis de Seferovic e golos de Gonçalo
Ramos, Pizzi e Pedrinho. Marcaram três
tentos em cinco minutos antes do primeiro quarto de hora.

A

s águias selaram a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal
com uma goleada tranquila, quase em ritmo de treino, ao Vilafranquense,
por 5-0. À passagem do quarto de hora, já
venciam por três golos, concretizados em
apenas cinco minutos, prova esmagadora
da uma superioridade que se estendeu pelo
resto da partida, com mais golos e muita
nota artística.
O treinador Jorge Jesus quis dar minutos
ao menos utilizados e quase todos aproveitaram bem a oportunidade. Pedrinho
concretizou o primeiro golo ao serviço do
Benfica, num remate de excelente execução, e Gonçalo Ramos estreou-se a marcar
na temporada. Já Seferovic, que não é titular habitual, bisou e tornou-se o segundo
melhor marcador da equipa, atrás de Pizzi.
O duelo praticamente não teve história.
O treinador dos encarnados mudou sete
elementos, em comparação com a última

partida, ante o Standard Liège, mas a equipa não perdeu qualidade ofensiva. Ramos
inaugurou o marcador, após um passe rasgado de Gabriel, e Pizzi marcou logo a seguir, num pontapé cruzado de belo efeito.
Por seu lado, Seferovic festejou por duas
vezes, até chegar ao intervalo. Pelo meio,
destaque para duas boas assistências do
miúdo Nuno Tavares.
Depois do descanso, os benfiquistas levantaram o pé, mas reuniram, ainda assim, oportunidades suficientes para construir um resultado ainda mais volumoso.
Pedrinho acabou por ser o único jogador
a fazer um golo, numa partida em que o
13.º classificado da Liga 2 nunca se deu por
conformado. Aos 65 minutos, Carlos Fortes atirou, de forma violenta, ao poste.
Com o resultado mais do que garantido, Jorge Jesus fez entrar vários titulares,
como foi o caso de Darwin. O avançado
teve oportunidades para marcar o golo
da praxe, mas voltou a não acertar com a
baliza. Foi o terceiro jogo consecutivo em
que ficou em branco.

A equipa minhota apurou-se para os
oitavos de final da Taça de Portugal de
futebol, ao golear, no Estádio Nacional, em Oeiras, o Olímpico do Montijo,
por 7-0, em jogo da quarta eliminatória da competição.

N

um jogo totalmente dominado
pelo Sporting de Braga, a equipa
minhota assegurou a passagem
aos oitavos de final da Taça de Portugal,
goleando, com naturalidade, o Olímpico
do Montijo, do Campeonato de Portugal,
por 7-0, com a curiosidade de os golos
terem sido apontados por sete jogadores
diferentes.
Apesar de ter alterado quase meia
equipa, mantendo o plano de gestão do
plantel, Carlos Carvalhal cumpriu o que
prometera, com a equipa a encarar com
seriedade o jogo, frente ao 10.º classificado da série G do terceiro escalão nacional.
Os minutos iniciais mostraram bem

JN/MS
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o que se ia passar: domínio intenso do
Braga, com o Olímpico do Montijo remetido à defesa. A resistência durou
quase até à meia hora, mas depois, no
espaço de dois minutos, tudo se alterou.
Abel Ruiz desfez o nulo num bom remate e a seguir foi Paulinho, a desviar para
o 2-0.
A eliminatória estava controlada pelo
Braga que continuou a dominar e a dilatar a vantagem. Mesmo sem forçar
muito, voltou a marcar, construindo a
goleada, primeiro com Ricardo Horta a
fazer o 3-0, na sequência de um canto,
o que lhe permitiu igualar Mário, como
o terceiro melhor marcador da história
dos guerreiros do Minho.
Pouco depois, João Novais, de penálti, elevou para 4-0 e perto do fim, ainda
surgiram mais três golos. O Braga chegou à “chapa 7”, com tentos de Vítor
Tormena, Galeno e Iuri Medeiros.
JN/MS
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Braga aplica chapa sete
na Taça de Portugal

fernandoferreira.ca
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Liverpool derrota Tottenham Robinho condenado a nove
e isola-se no topo
anos de prisão por violação
O futebolista brasileiro Robinho foi
condenado pelo Tribunal de Justiça de
Milão a nove anos de prisão por participar numa violação sexual coletiva
contra uma jovem de 23 anos, em 2013.

O

JN/MS

O Liverpool é o novo líder isolado da Liga
Inglesa após ter vencido o Tottenham,
do treinador português José Mourinho,
por 2-1, em jogo da 13.ª jornada, com o
golo do triunfo a ser apontado aos 90 minutos, por Roberto Firmino.

Q

uando tudo se encaminhava para
o segundo empate consecutivo das
duas equipas, o ponta de lança brasileiro, que esta época tem estado longe da
melhor forma, desenvencilhou-se do central Alderweireld e apareceu para decidir e
corresponder, de cabeça, a um pontapé de
canto cobrado por Robertson.
Contudo, se havia equipa que merecia
sair com os três pontos de Anfield Road
era o Tottenham, mas os londrinos desperdiçaram tantas chances e acabaram
por sair derrotados de um jogo em que
começaram a perder, por culpa do golo
do egípcio Salah (26), beneficiando de um
ressalto em Alderweireld para bater Lloris.
A capacidade de contra-atacar, que tem
desfeito quase todas as defesas que enfrentam a equipa de Mourinho, veio ao de
cima, num passe de Lo Celso para Son (33)
levar a melhor sobre Alisson.

A facilidade com que as bolas eram metidas nas ‘costas’ da defensiva dos ‘reds’
anteviam novo golo dos visitantes, contudo a baliza do guardião brasileiro estava abençoada e prova disso foram os dois
remates de Bergwijn para fora e ao poste,
seguidos de uma tentativa de chapéu, um
cabeceamento a rasar o poste e um remate
cruzado, todos pelo ‘artilheiro’ Kane.
A jogar com algum público nas bancadas, o Liverpool, além do golo, o melhor
que tinha feito nos segundo 45 minutos
foi enviar uma bola à barra pelo senegalês
Mane. Os ‘reds’ são, agora, os novos líderes da Premier League, com 28, mais três
do que o segundo colocado Tottenham.
Na capital, terminou empatado a um
golo dérbi entre West Ham e Crystal Palace, assim como o Fulham-Brighton, mas
sem golos, num jogo em que Ivan Cavaleiro cumpriu os 90 minutos pelos ‘cottagers’.
Southampton e Leicester ‘tropeçaram’
perante o Arsenal(1-1) e Everton (0-2),
respetivamente, enquanto em Elland
Road, o recém-promovido Leeds bateu
Newcastle (5-2).
JN/MS

Golos portugueses dão vitória
ao Wolves sobre o Chelsea
Daniel Podence e Pedro Neto marcaram
os golos que permitiram à equipa de
Nuno Espírito Santo regressar às vitórias
na Premier League.

D

epois de duas derrotas consecutivas,
o Wolverhampton voltou a ser feliz na Premier League, graças a um
triunfo sobre o Chelsea (2-1).
Com Rui Patrício, Nélson Semedo, Rú-

ben Neves, Pedro Neto, Podence, Fábio Silva e Vitinha, os “lobos” estiveram a perder
com o Chelsea, mas reagiram ao golo de Giroud e garantiram os três pontos no último
minuto das compensações.
Daniel Podence assinou o golo do empate
e coube a Pedro Neto, após passe de Vitinha, consumar a vitória da equipa orientada por Nuno Espírito Santo.
JN/MS
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antigo avançado brasileiro do
Real Madrid e do Manchester City
atuava nos italianos AC Milan
quando terá alegadamente participado
com um amigo, Ricardo Falco, na violação a uma jovem de origem albanesa, que
festejava o aniversário numa discoteca
situada na cidade de Milão.

“Esta sentença é um exemplo de proteção à mulher e mostra que o sistema
funciona, quando necessário”, disse o
advogado da jovem, Jacopo Gnocchi, em
depoimentos recolhidos pela imprensa
italiana.
O veterano internacional brasileiro, de
36 anos, assinou contrato com o Santos
em outubro passado, mas viu o clube no
qual se formou rescindir contrato, para
se “concentrar exclusivamente na sua
defesa” no processo judicial.

Abel Ferreira: do pesadelo da
covid ao sonho da Libertadores
O Palmeiras está apurado para as meias- adversário em apenas 40% do tempo.
Na reação ao encontro, o técnico Abel
-finais da Taça Libertadores e o treinador
português revela como ultrapassou a co- Ferreira explicou o que sentiu quando
estava sob o efeito da covid-19. “Na privid-19. E conta que teve medo.
meira noite tive medo. As pessoas acham
carreira de Abel Ferreira segue de que os líderes não têm medo, mas eu
vento em popa por terras brasi- tive. O vírus têm formas diferentes de
leiras e a vitória da madrugada de reagir nos corpos. Eu não queria dormir
quarta-feira (16) confirmou o bom mo- na primeira noite. Felizmente, a partir
mento que a equipa do treinador portu- da segunda, deixei de ter febre, comecei
guês atravessa. Na primeira vez em que a ficar normal. Foram 10 dias muito trano técnico voltou ao banco do Palmeiras, quilos”, contou o treinador.
Apesar da distância física, as tecnolodepois de ter estado infetado com o novo
coronavírus, o Verdão respondeu da me- gias permitiram ao treinador acompalhor maneira e venceu, de forma categó- nhar de perto a equipa, nomeadamente
rica, o Liberdad (3-0), em casa, e garan- através de reuniões virtuais, faltando
tiu o apuramento para as meias finais da apenas “o contacto humano”, mas foi
uma situação sem efeitos para os atletas.
Taça Libertadores.
Os brasileiros dominaram a partida em “Tenho uma equipa técnica altamente
todos os aspetos e as estatísticas com- competente. Os jogadores sabem o que
provam mesmo isso. O Palmeiras teve 22 precisam fazer, há momentos no jogo
tentativas de golo contra seis do Libertad, que não precisam de um treinador para
além de ter tido 60% de posse de bola, jogar”, afirmou Abel.
JN/MS
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LIGA DOS CAMPEÕES

Associação das Ligas Europeias quer congelar verbas da Champions
A associação das Ligas Europeias de Futebol vai propor à UEFA o congelamento
das verbas pagas aos clubes pelos direitos televisivos da Liga dos Campeões no
ciclo 2021-2024, distribuindo o valor suplementar previsto por clubes de países
não participantes.

“

A nossa proposta é que os clubes da
Liga dos Campeões recebam, mais ou
menos, o mesmo valor que recebem
no ciclo atual. Consideramos que é preciso
reparar o que se fez menos bem nos ciclos
2015-2018 e 2018-2021”, afirmou o presidente das Ligas Europeias, Lars-Christer
Olsson, em conferência de imprensa.
A proposta, aprovada em assembleia geral, prevê que os clubes que participem na
Liga dos Campeões continuem a receber
1,904 mil milhões de euros (ME) por época,
no ciclo de 2021-2024, em vez de 2,044 mil
ME previstos, devendo a verba suplementar
ser distribuída através de um “fundo de solidariedade”.
A associação considera que nos últimos
anos a distribuição das verbas geradas pelos direitos televisivos, que têm vindo a
aumentar, apenas privilegia as equipas que
disputam a Liga dos Campeões.

Na temporada 2018/19, a primeira do
atual ciclo, os clubes que disputaram a
‘Champions’ receberam 1,962 mil ME, valor
superior em 40% ao distribuído três épocas
antes, enquanto os da Liga Europa tiveram
direito a uma verba de 559,2 ME, mais 30%
do que conseguido na temporada 2015/16.
A associação da Ligas Europeias entende
que a preponderância da Liga dos Campeões
gera desequilíbrios entre os países, mas
também dentro das ligas nacionais, uma vez
que, nos últimos três anos, 85% dos valores
recebidos beneficiaram apenas os três clubes mais importantes de cada país.
Esta situação é menos evidente nas cinco
principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e França), que têm
vários clubes nas competições continentais,
mas tem bastante impacto em ligas como a
portuguesa, que concentra 88% do valor em
apenas três clubes.
“Sabemos o que pensam os grandes clubes, querem o dinheiro para eles. Por isso,
o papel da UEFA na distribuição é tão importante. Nas cinco principais ligas, com
uma boa distribuição, era possível melhorar
o nível competitivo e vários clubes podiam
ganhar mais a cada ano”, afirmou Olsson.
JN/MS

As datas dos jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões
Já são conhecidas as datas dos jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O F. C.
Porto vai defrontar a Juventus no Estádio do Dragão a 18 de fevereiro. A segunda mão em
Turim está marcada para 9 de março.
Primeira mão

Segunda mão

Terça-feira, 17 fevereiro

Terça-feira, 9 de março

Leipzig - Liverpool

Juventus - F. C. Porto

Barcelona - Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund - Sevilha

Quarta-feira, 18 de fevereiro

Quarta-feira, 10 de março

F. C. Porto - Juventus

Liverpool - Leipzig

Sevilha - Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain - Barcelona

Terça-feira, 23 de fevereiro

Terça-feira, 16 de março

Lazio - Bayern Munique

Manchester City - Borussia Moenchengladbach

Atlético de Madrid - Chelsea

Real Madrid - Atalanta

Quarta-feira, 24 de fevereiro

Quarta-feira, 17 de março

Borussia Monchengladbach - Manchester City

Bayern Mounique - Lazio

Atalanta - Real Madrid

Chelsea - Atlético de Madrid

LIGA EUROPA

Roma: Paulo Fonseca regressa a uma casa que conhece bem
O Braga vai defrontar a Roma nos 16
avos de final da Liga Europa. O duelo
marca o regresso de Paulo Fonseca, que
orientou os minhotos em 2015/16.

As datas dos jogos dos 16 avos da Liga Europa
O Braga e o Benfica conheceram, esta segunda-feira (14), os adversários nos 16 avos de
final da Liga Europa. Os minhotos defrontam o Roma de Paulo Fonseca, os encarnados
o Arsenal.

Créditos: DR

É

a primeira vez que os guerreiros do
Minho vão defrontar a Roma, em sete
jogos com equipas italianas. Das três
vitórias, dois empates e duas derrotas sobressaem os apuramentos frente a Chievo
Verona (2-0 em Braga e 1-2, após prolongamento, em Itália) e Parma (1-0 em cada
mão), na primeira ronda e nos 16 avos
da edição 2006/07 da denominada Taça
UEFA.
Duas épocas depois, na fase de grupos da
mesma prova, o Sporting de Braga caiu no
tempo de compensação frente ao AC Milan
(1-0), com um pontapé de longe do brasileiro Ronaldinho, antes de somar nova qualificação europeia diante de clubes transalpinos.
Em agosto de 2012, os arsenalistas, então
comandados por José Peseiro, desempataram o play-off de acesso à fase de grupos da
Liga dos Campeões nas grandes penalidades
(5-4), na sequência de dois empates a uma
bola com a Udinese.
Nos restantes desafios da primeira ronda
de eliminatórias da Liga Europa, os ingleses
do Tottenham, de José Mourinho e Gedson,
vão encarar os austríacos do Wolfsberger e o
Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro,
joga com os israelitas do Maccabi Telavive.
O campeão da Ucrânia é uma das oito
equipas oriundas da fase principal da Liga
dos Campeões, na condição de terceiro colocado do respetivo grupo, a par dos ingle-

ses do Manchester United, de Bruno Fernandes, que defrontam os espanhóis da Real
Sociedad.
Os gregos do Olympiacos, orientados por
Pedro Martins e com José Sá, Rúben Semedo,
Rúben Vinagre, Tiago Silva, Pêpê Rodrigues
e Bruma no plantel, ficaram atrás do campeão português FC Porto e vão medir forças
com os holandeses do PSV Eindhoven.
JN/MS

Primeira mão

Segunda mão

Quinta-feira, 18 fevereiro:

Quarta-feira, 24 de fevereiro:

Wolfsberger - Tottenham, 17.55 horas

Tottenham - Wolfsberger 17 horas

Dínamo Kiev - Club Brugge, 17.55 horas

Quinta-feira, 25 de fevereiro

Real Sociedad - Manchester United, 17.55 horas

Arsenal - Benfica, 17.55 horas

Estrela Vermelha - AC Milan, 17.55 horas

Rangers - Antuérpia 17.55 horas

Slavia Praga - Leicester, 17.55 horas

Villarreal - Salzburgo 17.55 horas

Sporting de Braga - Roma, 17.55 horas

Hoffenheim - Molde, 17.55 horas

Krasnodar - Dínamo Zagreb, 17.55 horas

Nápoles - Granada, 17.55 horas

Young Boys - Bayer Leverkusen, 17.55 horas

Shakhtar Donetsk - Maccabi Telavive, 17.55 horas

Olympiacos - PSV Eindhoven, 17.55 horas

Ajax - Lille, 17.55 horas

Benfica - Arsenal, 20:00 horas

Club Brugge - Dínamo Kiev, 20 horas

Antuérpia - Rangers, 20 horas

Manchester United - Real Sociedad, 20 horas

Salzburgo - Villarreal, 20 horas

AC Milan - Estrela Vermelha, 20 horas

Molde - Hoffenheim 20 horas

Leicester - Slavia Praga, 20 horas

Granada - Nápoles, 20 horas

Roma - Sporting de Braga, 20 horas

Maccabi Telavive - Shakhtar Donetsk, 20 horas

Dínamo Zagreb - Krasnodar, 20 horas

Lille, Fra - Ajax, Hol, 20 horas

Bayer Leverkusen - Young Boys, 20 horas
PSV Eindhoven - Olympiacos, 20 horas
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Adam Care
Opinião

It’s that time of the year when we get NFL
football on Saturday. It usually happens
once a year, right before Christmas. I’m
surprised with no other sports right now;
they didn’t try to cash in on the Saturday night market throughout the season.
Saturday night is generally reserved for
NHL and NBA, where they, in turn, leave
Sunday night alone to the NFL.

S

till, two games this Saturday (19) is
pretty good, and two crucial games
at that. Buffalo, can’t take their foot
off the gas, this team could make the
Superbowl, and I kind of hope they do. It
won’t be easy in Denver; this is a game
that builds character. The second game
is Green Bay hosting Carolina. A Packers
win, and a Saints loss could cement the

18 a 24 de dezembro de 2020

#1 seed for Green Bay; the Saints may not
have Brees playing the Chiefs. Big Games
on Saturday (19) night! I’ll side with
the dogs both covering, but losing close
games. In reality, the NFL has lucked
out; usually, the #1 and #2 seeds are so
far ahead at this point, and they are the
ones battling it out. But with the #2 seed
not getting a bye anymore and the close
race in the standings, it has made things
interesting. Kansas City is in great shape
to get the #1 at this point, no way they
lose to the Saints if Brees doesn’t play.
The battle for the middle seeds is maybe
the craziest I have ever seen. The Ravens,
Superbowl favorites at one point just before the season started, are on the outside
looking in; they took care of business last
week. But they could really use a Patriots win this week to help their cause. For
the gamblers out there keep, a close eye
on players added to the COVID list you
might not hear about; it’s been happening a lot. This is a time when I’d suggest
waiting until game time to bet. For ex-

mileniostadium.com

ample, Tampa Just added their primary
running back Ronald Jones to the list on
Wednesday (16); several Houston players
may have broken league COVID protocol
as well. Just be mindful, as they are technically healthy but may not be allowed to
play. Patrick Mahomes is still out in front
of that MVP race, but honestly, I said this
two weeks ago, keep your eye on Derrick
Henry for Tennesee; he is full-on in Beast
Mode. Next week Christmas games!
In the Hot Seat:
There is no more complaining about benching players or firing coaches. Three weeks left,
those teams on the bubble better win; there
are still nine spots up for grabs, that number
should go down by half after the weekend.
The loser of the Bears / Vikings is done, I mean,
they are both done, but the winner could live
to fight another day. The Miami Dolphins currently hold the 7th seed; the Ravens are on the
outside looking in. That said, the Ravens have
a more comfortable final three games than the

Dolphins do. Last year, at almost this exact
time, the Dolphins beat the Patriots to put a
wrench in their playoff plans; I look for the favor to be returned this year. Baltimore should
handle the Jaguars meaning Miami will be on
the outside looking in next week, with only
two weeks to go. There are examples like this
all over, but who could forget the NFC East?
The Cowboys are the 14th seed; forget about
being the 8th seed, we are talking 14th, and if
they win, they have a shot at winning the division and making the playoffs. The Picture will
be significantly clearer after Sunday (20).
Players of the week
Baker Mayfield, QB, Cleveland Browns
28/47, 343 YDS, 2 PASS TDs, 1 RUSH TD,
1 INT
Derrick Henry, RB, Tennessee Titans
215 YDS, 2 TDs,
Travis Kelce, TE, Kansas City Chiefs
136 YDS, 1 TD

Adam’s NFL week 15 picks (6 - 7 last week) (95 – 92– 3 Season Total)
Saturday (4:30 pm)
Buffalo Bills @ Denver Broncos
Broncos +6.0
Saturday (8:15 pm)
Carolina Panthers @ Green Bay Packers
Panthers +8.5
Sunday (1:00 pm)
IChicago Bears @ Minnesota Vikings
Vikings -3.0

Detroit Lions @ Tennessee Titans
Lions +10.5

San Francisco 49ers @ Dallas Cowboys
Cowbows +3.0

Kansas City Chiefs @ New Orleans Saints
Chiefs -3.0 *(Lock of the Week)

Houston Texans @ Indianapolis Colts
Texans +7.0

Tampa Bay Buccaneers @ Atlanta Falcons
Buccaneers -6.0

Sunday (8:30 pm)

Jacksonville Jaguars @ Baltimore Ravens
Ravens -13.0

Sunday (4:00 pm)

New England Patriots @ Miami Dolphins
Patriots +2.0
Seattle Seahawks @ Washington Football Team
Seahawks -5.0

New York Jets @ Los Angeles Rams
Jets +17.5
Philadelphia Eagles @ Arizona Cardinals
Cardinals -6.0

Cleveland Browns @ New York Giants
Browns -5.0
Monday (8:15 pm)
Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals
Steelers -12.5

Your #1 Choice to Portugal
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NBA

Raptors may struggle to generate buzz in Tampa
The Toronto Blue Jays were able to fill a
baseball void and pique additional team
interest in Buffalo by playing so-called
“home” games at Sahlen Field this year.

T

he Toronto Raptors may have their
work cut out for them to generate a
similar buzz in Tampa.
With the border still closed due to the
COVID-19 pandemic, several Canadian
teams have had to temporarily relocate to
the United States.
The MLB and MLS seasons are complete
and now it’s the Raptors’ turn. They’ll tip
off their home schedule Friday (18) night
with a pre-season game against Miami at
Amalie Arena.
“I wouldn’t say there’s a huge buzz for
it,” said John Mamola, program director at
Tampa sports radio station WDAE. “I think
there’s a little bit of interest just because
it is new. But I think it’s more of a novelty
play more than anything for residents of the
Tampa Bay community.”
Unlike the Blue Jays, the Raptors will at
least be able to play home games in front of
fans. Physically distanced seating will be in
effect with 3,800 seats available for regular-season games.
That may help generate some interest in
a sports market that has been spoiled in recent years.
Tampa, simply put, is football country.
The NFL’s Buccaneers own the sports pages,
radio call-in shows and television highlight
packs. College football’s Florida Gators get
plenty of attention too.
The Bucs appear to be playoff-bound this
season and star quarterback Tom Brady’s
arrival has ramped up interest even more.
The city is getting primed to host Super Bowl
LV at Raymond James Stadium on Feb. 7.
The Tampa Bay Lightning are the reigning NHL champions entering a 2021 season

that could begin in a few weeks. The Tampa
Bay Rays, fresh off a World Series appearance, will begin spring training in a couple
months.
A Raptors spokesperson said via email
that there has been “a lot of interest” in the
NBA team from local media members. The
Orlando Magic are a favourite among NBA
fans in the Tampa area as they’re only a
90-minute drive away.
“It kind of stinks that the (Raptors in
Tampa) news broke right in the middle of
a Buccaneers playoff run because this is the
Deep South and it is a football town,” Mamola said. “We have the best quarterback in
the history of the NFL playing in our backyard and he kind of hogs the spotlight.
“It was kind of cool when it got announced but really as far as conversation
about the (Raptors) coming to town or anything like that — not really. It’s kind of like
when the Globetrotters come to town. It’s
kind of a novelty thing.”
When the Blue Jays settled on Buffalo after exploring other American locales, they
knew a solid connection was already in
place. Normally home to their triple-A affiliate, several young Toronto stars rose to
the big leagues after playing for the Bisons.
The NFL’s Bills and NHL’s Sabres are the
big sports teams in that area with the Yankees, Mets and Blue Jays splitting interest
from fans of big-league baseball.
“I think people were definitely in tune
with what was going on,” said longtime
baseball writer Mike Harrington, a sports
columnist with The Buffalo News. “We had
a homestand in early September for a week
when the Yankees and Mets were here back
to back.

game and sometimes had more than one reporter on site.
“(Yankees GM) Brian Cashman’s big seance with his team was in that right-field
tent in Buffalo,” he said. “So there was
plenty of things to cover and keep in mind
the history of it too.
“There’s been no major-league baseball
here since the Federal League in 1915, and
really since the National League in 1885.”
While it was big news in the Queen City
when the Blue Jays confirmed their seven-week Buffalo run, Harrington said interest remained strong throughout the
campaign.
“It didn’t fade, it actually grew,” he said.
“It grew partly because the Blue Jays were
in a playoff race, but it actually grew because of the schedule.”
With MLB using an expanded playoff
model for the truncated 60-game season, Toronto snagged the eighth and final
post-season spot in the American League.
“Even though the Bills were going on,
there was a tremendous amount of anticipation for those Yankees and Mets games
(in September),” Harrington said. “I mean
the Bills only play on Sunday. So when the
Mets played here on a Sunday when there
was a Bills game, I don’t think it got a lot of
attention because there was a Bills game.
“But other than that, there was a ton of
attention.”
The three Canadian teams in Major
League Soccer all played “home” games
south of the border too.
The Vancouver Whitecaps played part of
their schedule at Providence Park, home of
the Portland Timbers. The Montreal Impact
also shared an MLS facility by playing some
games at Red Bull Arena in Harrison, N.J.,
“People were just crazed over that one.” the usual home of the New York Red Bulls.
Toronto FC, meanwhile, turned to Pratt &
Harrington said his outlet staffed every
Whitney Stadium at Rentschler Field in East

Hartford, Conn.
Sports anchor Elliott Polakoff at Hartford’s WFSB-TV said the absence of spectators for most games resulted in minimal
interest. Match recaps garnered brief local
newspaper mentions, he added, noting that
premium TV cable packages were needed to
watch games.
“They barely got any coverage on news
stations just because it felt like they were
more of a transplant than really embedded
within the community,” he said.
The University of Connecticut dominates
the local sports market. Hartford was a contender to land the Blue Jays in 2020 and Ben
Darnell, program director at 97.9 ESPN, said
a local push was made to get the Raptors too.
“Hartford got really schooled on Toronto
professional sports this summer,” he said.
“We really wanted to be your second city.”
The Raptors, meanwhile, are coming off
a second-round playoff exit last summer in
the NBA bubble near Orlando.
Mamola said his station is not planning
to do “full-on Raptors talk” the day after a
game, since the NFL and football dominate
the airwaves.
“I don’t see us breaking down key timeouts in the fourth quarter,” he said. “But if
there’s something that’s worthy, my guys
know to play the hits.”
The Raptors are tabbed to play at least
17 regular-season games in Tampa. The
second half of the schedule is to be released
in early 2021.
“Yeah it’s half of a season of NBA basketball,” Mamola said. “But at the same time
it’s kind of cool to say that an NBA team is
playing in our backyard.”
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Toby Price homenageia
Paulo Gonçalves no Dakar:
“O ‘Speedy’ correrá comigo”

BASQUETEBOL

O Benfica vai defrontar o Barreirense, nal, previstos para 28 de fevereiro.
enquanto o Sporting enfrenta a OvaEis o resultado do sorteio dos oitavos e
rense nos oitavos de final da Taça de
quartos de final da Taça de Portugal:
Portugal de basquetebol, ditou o sorteio.
Oitavos de final (12 de janeiro)

O

sorteio, que decorreu na sede da
Federação Portuguesa de Basquetebol, já incluiu nesta fase as
equipas da Liga principal, estando os jogos agendados para 12 de janeiro.
O Sporting, líder do campeonato, vai
defrontar a Ovarense, também da Liga
principal, enquanto o Benfica vai enfrentar o Barreirense, em outro duelo
entre equipas do escalão máximo da modalidade.
Já o F. C. Porto aguarda pelo vencedor
da partida entre o Ginásio Del Mar Marina e o Desp. Póvoa.
O sorteio ditou também o emparelhamento das equipas para os quartos de fi-

Jogo 1 : Galitos FC - Imortal
Jogo 2: Benfica - Barreirense
Jogo 3: Académica - Vitória de Guimarães
Jogo 4: F. C. Porto - vencedor Ginásio
Del Mar Marina/Desp. Póvoa
Jogo 5: Sporting - Ovarense
Jogo 6: Oliveirense - Lusitânia
Jogo 7: Maia Basket - CAB Madeira
Jogo8: Esgueira - vencedor Illiabum/
Sanjoanense
Quartos de final (28 de fevereiro)
Vencedor jogo 8 - Vencedor jogo 4
Vencedor jogo 1 - Vencedor jogo 7
Vencedor jogo 3 - Vencedor jogo 5
Vencedor jogo 6 - Vencedor jogo 2

Créditos: DR

Benfica e Sporting já conhecem
adversários da Taça de Portugal

O piloto australiano Toby Price (KTM) vai
disputar o próximo Rali Dakar de todo-o-terreno com um capacete de homenagem ao malogrado piloto português
Paulo ‘Speedy’ Gonçalves, que faleceu
na sequência de uma queda sofrida na
edição de 2020.

O

piloto da KTM, que já venceu a prova por duas vezes, em 2016 e 2019,
mostrou nas redes sociais os seus
“dois capacetes fresquinhos para o Dakar
de 2021”, um deles com a palavra ‘Speedy’
escrita na parte de trás, juntamente com as
bandeiras portuguesa e australiana desenhadas.
“Quis agradecer todo o apoio e carinho
que os portugueses me deram nos tempos

mais duros e, também, pelo facto de terem
perdido um dos seus heróis, o ‘Speedy’ correrá comigo”, explicou.
Recorde-se que Price, de 33 anos, foi o
primeiro a chegar junto de Paulo Gonçalves
após a queda, tendo ficado junto do piloto
portuguêscerca de uma hora e meia, mesmo
depois de o socorro chegar.
No entanto, o piloto de Esposende
acabaria por sucumbir à gravidade dos ferimentos sofridos na queda a alta velocidade
no deserto da Arábia Saudita, que em 2020
acolheu a maratona de todo-o-terreno pela
primeira vez.
A edição 2021 do Rali Dakar disputa-se
novamente naquele país do Médio Oriente,
entre os dias 03 e 15 de janeiro.
JN/MS

Dê um abraço à distância aos amigos e familiares que estão longe
Envie-lhes um

Açores
Continente
Madeira
Eco Açor Consultants
1325 St. Clair Ave West, Toronto
416.603.0842 | Toll Free 1.888.232.6323
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para chegar à segunda posição do campeonato, que ficou para Valtteri Bottas.
Já o primeiro lugar estava entregue a
Lewis Hamilton, que se sagrou campeão
mundial pela sétima vez na sua carreira,
igualando o feito conseguido apenas pelo
alemão Michael Schumacher (1994, 1995,
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004).
Hamilton fechou o ano com 347 pontos,
contra os 223 de Bottas e os 214 de Verstappen, terceiro classificado do Mundial,
terminando a prova exausto ainda devido
à infeção pelo novo coronavírus.

O piloto holandês (Red Bull) venceu a
última prova da temporada de 2020 do
Mundial, o Grande Prémio de Abu Dhabi, ao bater os dois Mercedes, de Valtteri
Bottas e Lewis Hamilton.

M

ax
Verstappen
demorou
1:36.28,645 horas a percorrer as 55
voltas ao traçado de Yas Marina,
terminando com 15,976 segundos de vantagem para Valtteri Bottas e 18,415 segundos para Lewis Hamilton, tendo dominado
desde a partida, numa corrida com pouca
história.
O australiano Daniel Ricciardo (Renault), que terminou em sétimo lugar, estabeleceu a volta mais rápida da corrida,
somando, com isso, um ponto extra para
o campeonato.
A vitória de Verstappen, a segunda da
temporada (tinha ganho em Silverstone,
no Reino Unido) e a 10.ª da carreira do piloto holandês, foi, contudo, insuficiente

“Foi uma corrida muito dura para mim.
Durante todo o ano senti-me bem fisicamente, mas hoje claramente não. Estou
contente por ter terminado”, destacou o
piloto britânico, que falhou a ronda anterior, no Bahrain, por estar com covid-19.
O mexicano Sérgio Perez, que se despediu da Racing Point, foi o único desistente
na corrida, com um problema mecânico
sofrido à saída da curva 19 (transmissão),
terminando o campeonato na quarta posição, com 125 pontos, na frente de Ricciardo, a caminho da McLaren, que somou
119.
Apenas o canadiano Nicholas Lafiti (Williams), o coreano Jack Aitken (fez
apenas uma corrida com a Williams) e o
brasileiro Pietro Fittipaldi (fez duas corridas com a Haas) não somaram qualquer
ponto.
No Mundial de construtores, a Mercedes foi campeã pela sétima vez, com 573
pontos, batendo a Red Bull, que ficou com
319. A McLaren foi terceira, com 202 pontos. A Williams foi a única equipa a ficar
em branco.
JN/MS
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Max Verstappen bateu a Mercedes
na última prova da temporada

AUTOMOBILISMO

Armindo Araújo sagra-se
campeão nacional de ralis
Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) sagrou-se campeão nacional de ralis
pela sexta vez em virtude da anulação
da última prova da temporada, o Rali
Casinos do Algarve, sucedendo a Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5).

“

Infelizmente, devido ao parecer
não favorável por parte das Autoridades de Saúde, alegando o Estado
de Emergência causado pela pandemia
do novo coronavírus, o Clube Automóvel
do Algarve vê-se forçado a cancelar a última prova do Campeonato de Portugal
de Ralis, o Rali Casinos do Algarve, previsto para os dias 17, 18 e 19 de dezembro”, anunciou a Federação Portuguesa
de Automobilismo e Karting (FPAK), em
comunicado.
Desta forma, para efeitos de classificação, passam a contar os cinco melhores resultados das seis competições
escolhidas.

Armindo Araújo soma um total de
148,26 pontos contra os 138,63 de Bruno
Magalhães (Hyundai i20) e os 106,27 de
Ricardo Teodósio.
O piloto de Santo Tirso, navegado por
Luís Ramalho, que já tinha sido campeão nacional em 2003, 2004, 2005,
2006 e 2018, venceu três provas (Fafe,
Castelo Branco e Aboboreira), sendo segundo em outras duas (Madeira e Alto
Tâmega).
“Este título é, sem dúvida, a melhor
forma de comemorar estas duas décadas nas quais procurei sempre lutar por
conquistas. Foi um ano atípico, mas fomos a equipa que mais provas venceu,
em terra e asfalto, conseguimos o maior
número de pontos e demonstrámos que
fomos os mais competitivos”, afirmou o
novo campeão nacional, em declarações
divulgadas pela assessoria de imprensa.

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU

Visit our website to order online
75 Derry Road West, Mississauga | 905-564-1920
MississaugaConvention.com

Orders required by 2 pm day prior to pickup.
Curbside pickup Thursday – Saturday between noon & 6 pm.
Delivery options available.

JN/MS

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.

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative

647.274.4809
*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.

Ontario government
provides funding for more
pre-apprenticeship programs
Ontario Minister of Labour, Training
and Skills Development Monte McNaughton and Associate Minister of
Children and Women’s Issues were at
the Labourers’ International Union of
North America (LIUNA) Local 837 in
Hamilton, Ont. recently to announce
that the government is investing an
additional $21 million in pre-apprenticeship training programs for up to
2,000 people.
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T

he programs are open to at-risk
youth, new Canadians, Indigenous people and women and aim
to help them gain hands-on experience
to pursue careers in the skilled trades.
Eligible organizations can apply for the
funding now. The call for proposals
ends Jan. 5, 2021.
Pre-apprenticeship training programs last up to one year and combines
classroom training with an eight- to
12-week work placement. Last year the
program helped train 1,800 people in 91

First Notice: Four Ontario jobsite
deaths in six days prompt alerts

Family of construction worker killed on
Toronto jobsite speaks out, seeks answers

vices being held at the same chapel in Port
Burwell, Ont. this week.
John Martens, 21, of Langton, Ont. and
Henry Harder, 26, of Tillsonburg, Ont.
died as a result of injuries suffered when
a four-storey building under construction
on Teeple Terrace off Wonderland Road in
London collapsed close to noon on Friday,
Dec. 11.
Construction worker dies at Ontario
Tech University site in Oshawa

A construction worker has died as a result
The family of the victim killed at a Toronto
of injuries suffered while working on a proconstruction site earlier this week is urging
ject at Ontario Tech University in Oshawa.
anyone with information to come forward.
The worker was said to be killed after being
Andrew Orfanakos, 48, of Newmarket,
hit by a slab of concrete during the noon hour
Ont. died Dec. 14 while working on a consyesterday, Dec. 15. A new 80,000-squaretruction site located at Widmer and Adelai-foot Academic Building is under construcde streets in the city.
tion on the site on Founders Drive.
Stakeholders mourn London, Ont. tragedy, keen for answers
Two London, Ont.-area construction workers are being remembered at funeral ser-

CC/MS
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In the wake of four deaths on construction
jobsites in the past week, advocates are
ringing alarm bells with statements issued
and expected from the Ontario General
Constractors Association, the Residential
Construction Council of Ontario, the Ministry of Labour Training and Skills Development and Chief Prevention Officer Ron
Kelusky. Watch for continuing coverage
in the Daily Commercial News. Here is a
summary of these recent jobsite deaths:

programs across the province, including 11 in Hamilton.
Training is free for participants and
always includes a paid work placement,
indicates a release, adding eligible union
and non-union training centres, colleges,
employment agencies and other community organizations are invited to submit training proposals.
LIUNA Local 837 received about
$106,000 last year to provide pre-apprenticeship training for 12 participants
in construction craft worker and cement
finishing trades, adds the release.
“Today’s announcement highlights
critical funding to continue building
a highly skilled, inclusive workforce,
while transitioning out of precarious
work and into middle-class income,”
said Joseph Mancinelli, LIUNA International vice-president and regional
manager of Central and Eastern Canada,
in a statement.
CC/MS

56

MILÉNIO | AMBIENTE

18 a 24 de dezembro de 2020

Créditos: DR

AMBIENTE

Terra Viva

Água potável – escassa
Paulo Gil Cardoso
Opinião

Apenas 3% de toda a água no planeta
é água doce, sendo potável e acessível
para consumo somente 0,02%.

P

arece-nos inacreditável que num planeta em que 75% da sua superfície seja
coberta de água e seja tão difícil ter uma
quantidade abundante bebível. Dos atuais
7,8 mil milhões de seres humanos aproximadamente 800 milhões não tem acesso a água

potável. Ásia e África são as zonas do globo
onde o acesso a água limpa para consumo
humano é mais reduzido. Os cinco países
com mais pessoas sem acesso a água potável
são: Índia 77 milhões, China 63 milhões, Nigéria 57 milhões, Etiópia 43 milhões, República Democrática do Congo 36 milhões. Este
ano já morreram mais de 800 mil pessoas por
doenças causadas por água imprópria para
consumo. Como divulgado pela Organização
Mundial de Saúde, mais de dois mil milhões
usam água contaminada com fezes.
A acrescentar à escassez do líquido vital,
a atividade humana contamina e polui uma
gigantesca quantidade de água, sendo que
cerca de 80% das águas residuais no planeta não são tratadas ou depuradas.

We offer an extensive variety of

Oferecemos uma extensa variedade
quality supplements, loose herbs & teas,
de suplementos de qualidade, ervas & chás,
as wellcomo
as personalized
consultations
assim
consultas personalizadas
that incluem
include Iridologia.
Iridology.
que

Shop online
at em
Compre
online
donvalleyhealthfood.ca

Dos 9,087 mil milhões de metros cúbicos
de água doce usada no mundo anualmente pelo Homem, 70% são para irrigação e
criação de gado, 20% são usados pela indústria e apenas 10% são para o uso das
populações. Porém se compararmos os
países desenvolvidos com os em vias de
desenvolvimento as diferenças são evidentes. Nos países desenvolvidos o consumo é
de 59% na indústria, 30% na agricultura e
pecuária e 11% no uso das populações. Nos
países menos desenvolvidos a agricultura e pecuária ficam com a fatia de 82%, a
indústria 10% e as populações consomem
apenas 8%. Estas repartições de consumo
demonstram bem as grandes diferenças estruturais entre países ricos e pobres, mas o

mileniostadium.com

mais lamentável é a diferença de consumos
totais: enquanto os E.U.A. consomem quase 600 litros por dia, por pessoa, na Etiópia
consome-se apenas 15 litros.
A extração excessiva, tanto a partir de
lagos e rios, como dos lençóis freáticos,
aliada ao aquecimento global, alterações
climáticas e poluição, estão a provocar a
escassez de água em muitas regiões do planeta. Em 2025 calcula-se que metade da
população mundial viverá em zonas com
carência água. O impacto nas economias
e nas populações provoca instabilidade e
disputas no acesso a este recurso vital. Nos
últimos 70 anos houve mais de 30 conflitos
entre países devido a recursos aquíferos.
A título de exemplo, e que convém recordar, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi
muito motivada pelo controlo da água do
rio Jordão, que atravessa o Líbano, Síria,
Israel, Cisjordânia e Jordânia. A instabilidade teve início nos anos de 1950, quando
a Jordânia avançou com a intenção de utilizar a água do principal afluente do Jordão,
o rio Yarmouk, de forma excessiva e olhando apenas aos seus interesses. Também Israel começara a construção de aquedutos
de transvase para o litoral e para o deserto
de Negev, captando água no norte do Mar
da Galileia. Somada a estas já melindrosas
ações e relações de atrito entre vizinhos, a
Liga Árabe, iniciou obras de desvio dos rios
Banias e Hasbani que levaria à diminuição
acentuado do caudal do Jordão, o que deixaria secos os aquedutos israelitas. Esta foi
a “gota de água” que levou à guerra.
Ter poder sobre as nascentes dos rios,
desviar os seus cursos ou reter as águas
com barragens, tem sido motivo de conflitos entre países vizinhos. Deter e controlar
a água é uma forma execrável de exercer
poder, utilizar a água como arma, ou como
elemento de chantagem, é tudo menos digno de um ser que se auto intitula de Sapiens
Sapiens.
A escassez da água não terá fronteiras, porque essas só existem na mente do Homem.
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Chega de
exageros!
E isso também se aplica… ao que comemos! Sim, estes tempos de confinamento
deixaram mazelas! E se nos deixarmos levar por uma época que por si só já é sinónimo de exageros… caímos em desgraça!
Sabiam que é possível ganhar mais de
dois quilos só na véspera de Natal? Isto
sem referir a má disposição nos dias seguintes...
O que me dizem então de inovarmos
e fazermos umas pequenas “trocas” na
nossa mesa de Natal? Deixo-vos algumas
sugestões!

57

SAÚDE & BEM-ESTAR

Hidratos de carbono
Temos que fazer escolhas! Comer arroz e
batatas no mesmo prato está fora de questão, como devem calcular! Experimentem,
por exemplo, fazer um arroz com frutas
secas ou uma farofa com legumes! Opções
saudáveis e muito saborosas!
A aposta (vencedora) em carnes magras
Bem, aqui o prato tradicional está aprovado!
A carne de peru é uma das carnes mais saudáveis para a ceia de natal, já que é uma carne magra e contém alto teor de nutrientes,
como o ferro e as vitaminas do complexo B.
frio, custa ainda mais cumprir esta tarefa,
Um truque para aliviar a digestão é consumiporque é que não bebem antes um chá?
rem o peru acompanhado de frutas leves. Ah,
e se conseguirem resistir, não comam a pele!
Comer a horas
E vai acima...

Se as festas são sinónimo de bebidas alcoólicas, o melhor é apostar em vinhos e
espumantes, que são menos calóricos. Os
especialistas sugerem alternar um copo de
água com um copo de bebida. Não deixem,
Os aperitivos
no entanto, de preparar uma bebida difeEsqueçam os rissóis, os croquetes e os fo- rente… como por exemplo uma limonada
lhados de salsicha! Os frutos secos, tam- de frutos vermelhos!
bém eles típicos desta época mas muitas
vezes “desprezados” são um aperitivo na- Hidratar!
tural e muito mais saudável! Apostem em
É uma luta constante, não é? Pois, eu bem
nozes, castanhas, avelãs e amêndoas. Mas
sei que não é fácil beber a quantidade diária
atenção: nada de exagerar! É que estes alirecomendada de água… mas temos que famentos são bastante calóricos!
zer o esforço. Se nesta altura, que está mais
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Acho que já todos nós nos mentalizamos que este Natal vai ser muito diferente daquele a que estamos acostumados.
A grande diferença será que muito provavelmente vão estar menos pessoas à
volta da mesa a celebrar esta data tão
especial. No entanto, se há coisa que
percebemos ao longo deste ano é que
há sempre a possibilidade de nos adaptarmos!

MILÉNIO | SAÚDE & BEM-ESTAR

Atenção aos temperos

Uma salada pode ser muito saudável… até
que a temperamos! Basta um fio de azeite,
um pouco de vinagre e orégãos! Nada de
É muito importante não ficar mais de três ho- exageros ou de outros molhos! Se quiserem
ras sem comer - é que se o fizermos vamos mais sabor, apostem nas especiarias!
evitar andar a petiscar a cada 10 minutos!
O melhor de vários “mundos”
Longe da vista...
Se não conseguem dizer não a nenhuma
Se por norma recebe a família em sua casa, das sobremesas, o melhor será experimenum bom truque para não “cair em tenta- tar apenas um pedacinho de cada. Eu disse
ção” é tapar as entradas e as sobremesas! um pedacinho e não um pedação!
Longe da vista… longe da boca!
Dividir o mal pelas aldeias
A sopinha
No final da noite não se esqueçam de disSempre! Seja ao almoço ou ao jantar, para tribuir as sobras por toda a família. Ficam
pequenos e graúdos! É uma forma de não todos a ganhar!
Inês Barbosa
comermos tanto no prato principal, já que
nos dá uma maior sensação de saciedade!

Getting stuck

doesn’t have to be a problem

Since nobody knows what the road ahead will bring,
we are here to offer insurance solutions to protect you.

business insurance | landlord insurance
car insurance | home insurance

Wishing you a safe holiday season
Fernando Rio, Broker

339 Roncesvalles Ave, Toronto
humberviewinsurance.ca 416-531-4647
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Sorria. Crédito: Fabiane Azevedo

Toronto visto do AGO. Crédito: Inês Carpinteiro

Snowman. Crédito: Joana Leal

Mood lighting. Crédito: David Ganhão
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A BLAST FROM THE PAST

Baleia À Vista!
Armando Terra
Opinião

Havia duas fábricas de processamento
de baleias na Ilha do Pico, Açores. Uma
estava localizada em Lajes do Pico e a
outra no Cais do Pico.

N

asci na Ilha do Pico, mais especificamente na cidade de São Roque,
e vivi na paróquia da Prainha do
Norte. Tenho memórias vívidas da fábrica de processamento de baleias em
São Roque, que foi originalmente aberta
a 29 de agosto de 1942. Era um edifício
comprido de um andar, completamente
branco, feito de pedra com marcações
escritas nas suas paredes, “Vitaminas,
Óleos, Farinhas, Adubos, Armações, Baleeiras, Reunidas LDA”. Os escritos estendiam-se pelo comprimento total do
edifício. Portas de altura completa de
madeira, janelas com parapeito de pedra
de lava, material de operação das portas
completamente visível e um tipo de dobradiça de cinto. Havia uma rampa que

vinha diretamente do oceano até às duas
portas primárias, diretamente à área de
esfolação. De cada lado das portas existia
um sistema de guincho que funcionava a
diesel, balançava e fazia barulho quando
a baleia estava a ser movida pela rampa
acima. Cabos de ferro eram amarrados
e envoltos à cauda da baleia. Devagar,
o mamífero enorme seria arrastado até
que chegasse à área de esfolação. A área
conhecida como a área de esfolação e escorregador era oleosa com o sangue e os
restos da baleia anteriormente processada. Eventualmente, as ondas do mar
limpavam a rampa. Uma vez na área de
esfolação, a abertura da baleia iniciava-se separando a cabeça do corpo; que geralmente era feita primeiro usando uma
espada cortante. Os motores a diesel e o
sistema de ancoramento foram equipamentos reutilizados de um navio inglês,
destruído quando entrou costa adentro
a sul da Ilha de São Jorge, em meados de
1948. Após cortarem a criatura enorme
em secções, a sua coluna gigante e os seus
dentes eram expostos. Os dentes eram
muito valiosos e eram subsequentemente
divididos por quem estivesse na equipa
da morte. Os dentes eram normalmente

enterrados no solo, de modo a que o sangue restante, a carne ou as raízes fossem
comidos e dissolvidos por quaisquer microrganismos presentes no solo. Cada enterro era mantido de forma confidencial
e não era revelado entre cada membro.
Assumo que assim se evitava a redução
do próprio stock.
Eu visitei a fábrica em diversas ocasiões
enquanto ainda estava em operação, para
ir buscar pele negra de isco, bom para a
pesca. O isco era muito pungente e incluía
bocados de gordura e carne da baleia. Se
grandes quantidades sobrassem, estas seriam conservadas em sal para uso futuro.
Este artigo não descreve a perseguição e
a morte pois eu acho que é óbvio e não precisa de uma descrição gráfica. A morte era
feita com um arpão, que está incluído na
secção de fotografias a seguir com os artefactos adicionais.
Alguns dos itens a seguir fazem parte da
minha coleção privada:
1. Arpão, aproximadamente 32” de comprimento – Recuperado da Adega na Ilha
do Pico. Marcações escritas apresentam
“JML”. Também conhecido como Temple’s Toggle, nomeado em homenagem

ao seu fundador, Lewis Temple de New
Bedford, Massachusetts em 1848.
2. Arpão, aproximadamente com 30” de
comprimento – Recuperado da Adega
da Ilha do Pico. Sem marcações visíveis e
mais reto em desenho do que no exemplo
anterior. Também conhecido como o Arpão de Aço ou Arpão Alternador de Aço.
3. Vértebra de um cachalote, aproximadamente 12” x 14” – Um cachalote tem
um total de 184 ossos. É a maior espécie
de baleia com dentes, também o maior
predador com dentes.
4. Vários dentes de cachalote, de 18 a 26
dentes, que pertenciam à mandíbula
inferior. Os dentes mais baixos encaixam
em “bolsos” da mandíbula superior.
Tamanhos diferentes.
5. Dente de cachalote – Foi esculpido com
obras de arte retratando um tema marítimo. Aproximadamente 5” de comprimento.
Se pretende receber mais informações ou
tem uma coleção a partilhar, ou até peças
para vender, pode contactar-me por email
em: armando@oxfordglass.com
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3

4

5

Baleia À Vista!
There were two whale processing plants
on Pico Island, Azores. One was çocated
in Lajes Do Pico and the other in Cais Do
Pico.

I

was born on the Island of Pico, specifically the Town of São Roque and lived in
the Parish of Prainha Do Norte. I have
vivid memories of the processing plant in São
Roque, which originally opened on the 29th
of August, 1942. It was a long whitewashed
single-story building, stone faced with the
following wording chiseled onto the stone
walls, “Vitamins, Oleos, Farinhas, Adubos
Armacoes Baleeiras Reunidas LDA”. The
wording extended along the entire length of
the building. Full height wooden barn doors,
windows with stone lava rock windowsills,
and exposed door hardware with strap hinge
type of hardware. There was a cobblestone
lined ramp leading up from the ocean to the
processing plant’s two main doors, directly in front of the flensing area. At each door
there was a diesel-powered winching system that clanked and wheezed as the heavy

steel cabling wrapped and tackled around
the whale’s tail. Slowly, the enormous mammal would be drawn up the slip, and finally
arriving at the flensing area. The area known
as the slip and flensing area were oily with
the blood and remains of the whale previously processed. Eventually the waves of sea
water waves would wash the ramp clean.
Once on the flensing area, the dismantling of
the whale would commence. Separating the
head from the trunk was usually performed
first, using a cutting spade. The diesel motors
and winching system were equipment that
had been salvaged from a British ship destroyed when it ran ashore off the south coast
of São Jorge Island around 1948. Once the
enormous creature had been cut into section,
it’s oversized vertebrae and ivory teeth were
exposed. The teeth were very valuable and
were subsequently divided amongst the killing crew. The teeth were typically buried in
inground, so the remaining blood, attached
flesh, or roots were eaten and dissolved by
any micro-organisms readily available in the
soil. Each burial location was kept confiden-

tial and undisclosed amongst each member. I
assume it prevented shrinkage of one’s own
stash! .
I visited the plant on several occasions
while it was still in operation to pick up
black skin bait used for fishing. The bait was
very pungent and included bits of whale
blubber and meats. If larger amounts were
carried away they would be preserved in
salting vats for future use.
This article does not describe the
chase and kill as I feel that it is obvious and
does not require a graphic description. The
kill was carried out with a toggle harpoon,
which is included in the photo section
along with a few additional artifacts.
The following are from my personal collection:

2. Toggle Harpoon, Approximately 30”
long - Recovered from Adega On Pico
Island. No visible markings and more
blunt in design than first example. Also
known as the Iron Toggle or Toggle Iron
Harpoon.
3. Sperm Whale Vertebrae, Approximately
12” x 14” - A sperm whale (Cachalote)
has a total of 184 bones. It is the largest
species of toothed whales, ultimately
also the largest predator with teeth.
4. Several of a Sperm Whale’s 18 to 26 teeth
- From each side of its lower jaw. The
lower teeth fit into sockets in the upper
jaw. Various lengths.
5. Sperm Whale Tooth - Has been carved
with artwork depicting a maritime
theme. Approximately 5” in length.

1. Toggle Harpoon, Approximately 32”
long - Recovered from Adega On Pico If you want to receive more information, have a
Island. Markings stamped “JML”. Also collection to share or pieces to sell, you can conknown as Temple’s Toggle, named after tact me by email: armando@oxfordglass.com
founder, Lewis Temple of New Bedford,
Massachusetts in 1848.
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Rory começou a treinar com apenas cinco anos após ser observada numa aula de ginástica. Ela foi coroada, na semana passada, como campeã nacional juvenil de halterofilismo
nos Estados Unidos, na categoria 30 kg entre atletas sub-11 e sub-13. Ela é a campeã mais
jovem da história do país na categoria.

FYI
-Kika

“Gosto de ficar mais forte. Ser mais forte permite-me fazer mais e ficar melhor em tudo
que tento. Não penso no que veio antes ou no que virá depois. Não penso em nada. Eu
apenas limpo a minha mente e faço”, diz Rory.
A menina gosta de usar tatuagens falsas no braço durante as competições. “Eu uso tatuagens porque gosto delas. Eu acho que são fixes”.
Cavan van Ulft, pai da criança, acredita que ela não é apenas a menina mais forte do mundo. “Ela também é provavelmente a criança (menina ou menino) de sete anos mais forte
que já viveu. Existem resultados verificáveis de competições”.
Rory quer ser ginasta e treina nove horas por semana para isso, além de quatro horas
semanais reservadas para o levantamento de peso. A menina vive com a sua família no
Canadá, mas compete nos Estados Unidos, porque não existe um campeonato nacional
juvenil canadiano para levantamento de peso olímpico.

Créditos: DR

Cavan garante que a filha é acompanhada por treinadores experientes, além de um médico de família e um pediatra de medicina desportiva. “A segurança dela é a prioridade de
todos. Ela progride no seu treino nos dois desportos (ginástica e levantamento de peso) de
forma cuidadosa e metódica”, afirmou o pai da criança.

A CRIANÇA MAIS FORTE DO MUNDO

Créditos: DR

A pequena Rory van Ulft mostra que as aparências realmente podem enganar. A
menina de Otava, Canadá, com pouco mais de um metro de altura, é a criança de
sete anos mais forte do mundo. Ela consegue levantar 80 kg no levantamento terra,
usando para isso uma barra olímpica feminina; 32 kg na categoria snatch; 42 kg na
categoria clean and jerk (arremesso) e 61 kg no agachamento.

OBRIGADA OU OBRIGADO,
COM O SUJEITO FEMININO
Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• No ano passado, recebi algo muito especial. Um postal.
Mais especificamente, um postal no qual está registado
que nenhuma borracha conseguirá apagar as boas memórias
deixadas por um bom professor.
Ora, este postal foi-me oferecido por um aluno.
Em situações como esta, devo dizer-lhe «obrigada» ou «obrigado»?
E se tivesse sido dado por uma aluna?
Será que o meu agradecimento deveria ser diferente?

Análise:
• Se a pessoa que agradece for uma mulher, deve agradecer dizendo «obrigada», em ambos os casos, porque
esta fórmula de agradecimento varia de acordo com o género e o número da pessoa que a diz e não de acordo
com a pessoa a quem é dirigido o agradecimento.
• De forma resumida:
- «obrigado»: quando o agradecimento é feito por um homem;
- e «obrigada»: quando o agradecimento é feito por uma mulher.
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Kika

SERÁ?

BARRACO E COM RAZÃO!

Sem usar qualquer outra peça de joalharia,
todas as atenções voltaram-se para este
anel e para o que pode simbolizar. Até ao
momento, os representantes de Chris Martin e os de Dakota Johnson ainda não se
pronunciaram sobre este assunto.

Créditos: DR

PAULO CÉSAR SANTOS

O cantor Paulo César Santos, vocalista da
banda brasileira Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira, dia 14. Tinha 68 anos.

Tom Cruise mostra algum desgaste pelo esforço que tem feito nesta retoma ao
trabalho em tempos de covid: “Todos os dias estou ao telefone com estúdios,
companhias de seguros, produtores. Estamos a criar centenas de empregos.
Não quero voltar a ver este género de coisas, não há desculpas”.
No final, o ator deixa um aviso: “Lamento não querer as vossas desculpas. Se
não cumprem as regras, estão fora”. É caso para dizer que existe tolerância
zero na produção do próximo “Missão Impossível” no que toca às regras de
segurança de toda a equipa.

NOIVA!

Créditos: DR

Correm rumores de que Chris Martin, 43
anos, e Dakota Johnson, 31, podem estar a
preparar-se para subir ao altar. Esta semana, a atriz foi vista a dar um passeio e a usar
no dedo anelar da mão direita um anel com
uma grande pedra preciosa verde.

“Se fazem isso outra vez, já foram embora”, grita Tom Cruise, ameaçando de
despedimentos a quem quebrar as regras. “E se alguém nesta equipa o fizer,
acontece-lhes o mesmo”, continua, exaltado. “A única razão pela qual voltaram a fazer filmes em Hollywood somos nós”, diz, referindo que a paragem
nos estúdios devido à pandemia e enaltecendo o facto de esta ser uma das primeiras produções a ter início nesta fase.

MONTY

Tudo indica que Lana del Rey prepara-se para subir ao altar. Segundo a imprensa norte-americana, a cantora de 35
anos foi pedida em casamento por Clayton Johnson, de 31.
Os rumores ganharam ainda mais força quando, na segunda-feira, dia 14, a artista surgiu no programa “The Tonight
Show with Jimmy Fallon” a exibir um anel de diamantes no
dedo anelar da mão direita.
Apesar de nenhum dos músicos ter confirmado a notícia, a
revista People garante ter confirmado junto de fontes próximas do casal de que o pedido aconteceu recentemente.
Os dois conheceram-se em 2019 através de uma aplicação
de encontros e começaram a namorar. Agora, estarão a
preparar o próximo passo na relação.

O cantor estava na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Copa D’Or, no Rio de
Janeiro, depois de ter sido internado com
Covid-19. Dois meses antes, em setembro, o
músico já tinha estado internado, depois de
se ter submetido a um transplante de medula para tratar um linfoma.

Créditos: DR

Créditos: DR

A trabalhar no novo filme da saga “Missão Impossível”, Tom Cruise foi gravado num momento de fortes emoções. Nos bastidores da produção, foi captado
um áudio em que o ator de 58 anos gritava com a equipa de produção. Em causa estaria o facto de duas pessoas terem ignorado o protocolo estabelecido para
garantir a segurança de todos durante a pandemia.

Através das redes sociais, Manuel Luís Goucha deu a conhecer
que recebeu um presente de Natal e de aniversário antecipado.
Afinal, o apresentador da TVI celebrará mais um ano de vida a
25 de dezembro. Mas antes da data especial, foi surpreendido
pelo companheiro, Rui Oliveira, que lhe ofereceu um cachorrinho.
Créditos: DR

Paulo César Santos nasceu a 6 de setembro
de 1952, no Rio de Janeiro. Fazia parte da
banda Roupa Nova desde a sua formação,
em 1980. Nas redes sociais, o grupo partilhou uma fotografia do cantor, prestando-lhe uma sentida homenagem.

RIO

“Surpresa ao almoço! Mais um!“, escreveu Goucha, encantado
com o Jack Russel Terrier de cerca de dois meses de idade. Um
novo companheiro que irá residir no monte que a estrela da estação de Queluz tem no Alentejo.
Quanto ao nome dado ao cachorrinho, houve alguma indecisão. Mas escolha acabou por ser revelada: “Monty (está decidido!) a caminho do monte. Esta tarde!“

Na descrição, Andreia Rodrigues diz que Rio,
o cachorrinho, chegou numa altura de mudanças. Afinal, a apresentadora está grávida
da segunda filha.

Recentemente, Shawn Mendes admitiu ter “sofrido muito” com tudo o
que já se disse sobre o assunto. O cantor diz que não só as afirmações sobre a sua suposta homossexualidade são falsas como podem estar a magoar quem tem essa orientação. “É muito frustrante, pois tenho pessoas
próximas que são homossexuais, mas que ainda não o tinham admitido,
e sentia que isso os magoava”, disse no podcast Armschair Expert, de
Dax Shepard. “É uma situação complicada. Queria dizer: ‘Não, não sou
gay, mas mesmo se fosse não haveria problema’. Mas é complicado responder a esta situação”.
“Desde os 15 anos que as pessoas dizem que eu sou gay. Porque sempre
cruzei as pernas e me sentei numa posição considerada feminina. E sofri
muito por isso”.
A namorar com Camila Cabello desde 2019, nem assim Shawn Mendes
se livrou da especulação. Muitos afirmaram que a relação seria uma fachada, o que também magoou o cantor. Mas foi na amada que o jovem
encontrou um forte apoio e uma confidente que o ajudou a lidar com a
frustração e a melhor responder a este assunto. Ao falar com a namorada
sobre o que o magoava, o cantor acabou por arranjar ferramentas para
não ser tão explosivo na forma como reagia aos rumores. “Tenho um relacionamento perfeito”, diz o jovem, apaixonado.

Créditos: DR

Andreia Rodrigues usou as redes sociais para
apresentar o novo elemento da família. Através de algumas fotografias em que surge em
frente a decorações de Natal, a mulher de Daniel Oliveira mostra Rio, o novo cachorro que
o casal adotou. Numa das imagens, Andreia
surge com o novo elemento e ainda com a filha, Alice, de dois anos, e a cadelinha Roma.

SHAWN MENDES

Créditos: DR

Aos 22 anos, Shawn Mendes já tem uma carreira consolidada na indústria
da música. Faz sucesso a nível mundial e conquistou diversos galardões.
Contudo, não é só o trabalho do jovem do Canadá e luso-descendente
que dá que falar. É que, desde cedo, o cantor se depara com especulações relativamente à orientação sexual. Como tal, sentiu necessidade de
abordar o assunto.

62

MILÉNIO | PASSATEMPOS

18 a 24 de dezembro de 2020

Palavras cruzadas

mileniostadium.com

Sudoku

14
3
11

6

5

4

3

9

4

13
7

10

3

2

9
1

3

9

12

8

7

8

6
8

6

1

15

5

1

6

9

7

9
5

4

9
8

5

7
1

2

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

1

8

Culinária por Rosa Bandeira

6
1. Mostrar ou manifestar gratidão, render
graças; reconhecer
2. Que é constante ou muito frequente;
usual, costumeiro, rotineiro
3. Livre de tensões mentais ou musculares;
descansado, descontraído
4. Que ou quem não tem finura de maneiras; cafona
5. Utensílio de mesa, de três ou quatro
dentes em uma das extremidades
6. Animal que ainda não foi domesticado
7. Algo que oferece proteção ou refúgio
contra exposição, dano físico, ataque,
perigo etc
8. Aquele que não crê em Deus ou nos
deuses

9. Especialidade odontológica que corrige
anormalidades no alinhamento dos dentes
10. Aquilo que possui baixa temperatura
11. Periférico que imprime em papel os textos e imagens gerados por computador
12. Matéria mineral sólida, dura, da natureza das rochas
13. O que é objeto da nossa mais alta aspiração; a solução perfeita
14. Aquele que tem pouca ou nenhuma gordura
15. Que existe há muito tempo

Peru recheado
Ingredientes
1 peru com aproximadamente 4kg
500 gr de carne de vaca
1 chouriço
2kg de batatinhas
150 g de miolo de pão
150 de azeitonas laminadas
2 cenouras grandes
1 cebola
3 dentes de alho
1 dl de azeite

60 gr de margarina
1 ovo
3 laranjas
3 limões
3 folhas de louro
1 ramo de salsa
1 colher de chá de pimenta em grão
Sal q.b.
Fio de cozinha

Modo de preparação:

Jogo das 10 diferenças

Arranjar o peru e reservar os miúdos. Lavar e cortar as laranjas e os limões em pedaços e
deitar espremidos para um alguidar com água.
Juntar as folhas de louro, os grãos de pimenta e o peru de modo a que fique totalmente
coberto e deixar marinar de um dia para o outro.
No dia arranjar os miúdos e a carne e levar a cozer, juntamente com o chouriço num tacho com 5 dl de água temperada com sal. Depois picar e deitar para uma tigela. Juntar
as cenouras descascadas e raspadas, a cebola, os alhos picados, as azeitona laminadas, o
miolo de pão triturado e um pouco de salsa e misturar.
Adicionar depois o ovo e misturar novamente muito bem.
Escorrer o peru, rechear com a mistura, atar as pernas com fio de cozinha e colocar num
tabuleiro.
Regar com a marinada e o azeite, dispor a margarina por cima em pedaços e levar ao forno durante 30 minutos. Descascar e lavar as batatinhas, juntar ao tabuleiro, envolver no
molho e deixar assar mais 45 minutos ou até ficar assado. Servir e decorar a gosto.
Caça palavras
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BARRIGA
FAROFA
ESPETINHO
CUPIM
CARVÃO
ALCATRA
COSTELINHA
COXA
BISTECA
MAMINHA
LÍNGUA
JOELHO
CHULETA
LAGARTO
LOMBO
PERNIL
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
A Lua Nova em Sagitário estará
bem conectada na segunda-feira
(21), tratar-se-á também de um eclipse
solar que lhe dará grande impulso durante
toda a semana. Isso encorajá-lo/a-á a experimentar algo novo. Atreva-se! Vénus
ocupar-se-á de si e aquecerá a sua vida
amorosa. Há alguém interessante ao seu
redor? Não se prive em viver mais intensamente.

A Lua Nova irá influenciá-lo/a e deA Lua Nova em Sagitário acompaverá semear algo de positivo porque
nhada de um eclipse total do Sol, pedir-lhe-á para “plantar” muitas coisas boas as suas ações influenciarão os meses vindouros. Aproveite esta oportunidade para aupara aumentar as suas chances de sucesso.
mentar as ondas positivas que irradiam à sua
Entre os dias 15 e 19, a sua vida amorosa re- volta.
vestir-se-á da cor vermelho paixão, os seus
laços amorosos fortalecer-se-ão. Desfrutará Vénus e Saturno irão fortalecer os seus laços
emocionais, estabilizarão as suas relações
de momentos de carinho.
numa bela concordância.
VIRGEM 23/08 A 22/09

TOURO 21/04 A 20/05
Marte não o/a apoiará. Se possível,
tente não sobrecarregar a semana,
embora assuma as suas responsabilidades,
cansar-se-á mais rapidamente no final do
ano. Ouça-se a si próprio/a!
Tudo será possível sentimentalmente. Vénus,
Júpiter e Saturno fortalecerão as suas relações
e dar-lhe-ão vontade de casar ou a possibilidade de viver uma segunda lua-de-mel.

Canalizará a sua energia naturalmente, o que lhe permitirá aguentar-se melhor do que outros no final do ano.
O inverno não o/a assustará, ficará muito
mais motivado/a. Vénus chamar-lhe-á a
atenção para a sua família. Precisará de cuidar dos seus entes queridos. Aproveite esta
oportunidade para pedir notícias de alguém
que esteja geograficamente mais distante.
BALANÇA 23/09 A 22/10

GÉMEOS 21/05 A 20/06
O regresso de Saturno a Aquário
na e de Júpiter trarão excelentes
notícias. Um contrato profissional poderá
melhorar significativamente a sua situação.
Esteja atento/a! Vénus, o Sol e Mercúrio
poderão oferecer-lhe um encontro sincero caso ainda esteja solteiro/a. Confie! Terá
uma cumplicidade invejável com a sua cara-metade.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Terá de se adaptar a uma situação
complexa, mas terá o apoio de pessoas influentes ou a ajuda de colegas atenciosos. O mundo não é assim tão mau, não
acha? Saturno e Júpiter intervirão nos seus
assuntos amorosos. Anunciar-se-ão planos
de vida em comum, planos com a sua alma-gémea ou casamento. Não haverá mais
nada que o/a assuste.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
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AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Júpiter e Saturno melhorarão a sua
A Lua Nova de segunda-feira (21)
situação. Graças ao seu trabalho
ajudá-lo/a-á no seu negócio. Poderá portanto esperar uma estabilização ou metódico, as portas abrir-se-ão num setor
uma melhora das suas economias. Aja con- inesperado.
forme o caso!
Vénus e Saturno estabilizarão as suas relaVénus e Júpiter trar-lhe-ão sensações mais ções amorosas e até lhe oferecerão planos de
leves. Para si, o amor será uma comemora- casamento. Solteiro/a, não hesite em escreção. Saturno, que interferirá, poderá pro- ver um novo capítulo da sua vida amorosa.
vocar um encontro crucial se for solteiro/a.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Júpiter estimulá-lo/a-á de uma
perspectiva prática de forma a reforçar o seu profissionalismo. Na segunda-feira (21), o Sol e a Lua dar-lhe-ão uma
nova pista relativa ao seu futuro profissional. Estude-a! Já se encontrava num ambiente acolhedor; assim sendo, reforçará os
laços já existentes mais concretamente. Solteiro/a, terá uma excelente oportunidade de
se soltar.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
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PEIXES 20/02 A 20/03

Pensará demasiado. AproveiA sua boa reputação será evidente
te o eclipse de segunda-feira (21)
e atuará no seu inconsciente: desfrutará de paz interior e sossego. A sua auto- para recarregar as suas baterias através do
yoga, da meditação, da sofrologia…
-confiança será óbvia.
Vénus continuará a ajudá-lo/a. O amor estará sempre no ar. Não hesite em rodear-se
dos seus entes queridos: o amor é a força
motriz.

Precisará de agradar. Vénus empurrá-lo/a-á para fora de si mesmo se for tímido/a e caso não o seja, não hesite em seduzir.

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.

Feliz Natal!
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30

domingo das 09h30 às 10h30

sexta das 18h00 às 19h00

domingo das 11h00 às 12h00

domingo
quinta das
das19h00
09h30àsàs21h00
10h30

domingo das 12h00 às 13h00

domingo das 17h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda
segunda aa sexta
sexta
das
21h00
à
01h00
das 21h00 às 5h00

sábado das 19h00 às 20h00

sábado das 20h00 às 21h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

terça das 17h00 às 18h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

sábado e domingo
das 13h00 às 17h00

A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

18 a 24 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

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.
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MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão
Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com
Construção
Precisa-se Brickayer / Labourer (ajudante).
Contact: 416 898 3719 / 416 455 9515
Araújo Custom Stone

Ajude-nos a ajudar!

A ACS está à procura de mestre de obras e
operários com experiência nos vários ramos da construção civil. Para mais informação, enviar currículo ou telefonar para
os meios de contacto abaixo identificados.
Contacto: 647-281-2009
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
Leão D’Ouro
920A Dundas Street West in Mississauga
Restaurante português procura empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is looking for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326
Empresa de jardinagem precisa de pessoas,
com e sem experiência, para instalação de
pedra natural e interlock.
Contacte Carlos: 416-821-2698

Cuidadora
Procura-se uma senhora para cuidar de
uma senhora idosa aos domingos. Preparar
comida e assistir no cuidado pessoal. É necessário falar português.
Contacto: 416.939.8199

Aluga-se quarto com renda reduzida a pessoa que tenha tempo para fazer companhia
a um senhor idoso.
Contacte: 416-704-2843
Tavora Foods
1625 St Clair Ave, Toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar no
talho, na caixa, condutores, ajuda no serviço regular do supermercado e de expedição
de produtos
We are looking to fill various full-time positions. We require butchers, cashiers, drivers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 / stclair@tavora.ca

AMI GU DI M AC AU C LU B
(T ORO N T O)

Full-time Job

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

Precisa-se de empregada, ajudante de cozinha e balcão, full-time para a Churrasqueira do Sardinha, 707 College St.
Contato Augusto Sardinha: 416.531.1120

Feliz
Natal
e um bom
2021

Na Applewood, a nossa gerência e funcionários sempre teve orgulho
no apoio e lealdade da comunidade luso canadiana. Esse apoio tem
sido evidente durante estes tempos de mudança. É neste momento que
nós, na Applewood, oferecemos palavras de coragem, acolhimento
e fazemos votos de saúde, segurança e prosperidade durante esta
época de festividades. Que a sua família e amigos tenham força,
esperança e continuem a partilhar as bênçãos com todos ao seu redor.

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

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Leaside 416-487–5131 | 1739 Bayview Ave (at Eglinton)
Trinity-Bellwoods 416-530-1080 | 836 Dundas St W (at Dovercourt)
Corso Italia 416-656-3500 | 1192 St Clair Ave W (at Dufferin)
remaxultimate.com

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

Eglinton & Dufferin

Brampton

Casa em Woodbridge

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

Asking $75,000. Great opportunity to
own over 1 acre on a treed lot street private 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.

Preço: $839,900
Linda Moradia Isolada com 3 + 1 Quartos, 4 Casas de Banho, Cave com Sala
de Rec. Hwy 410 e Williams Park Way.

JUST LISTED!
Jane & Sheppard
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Asking
$ $788,000. 20 Snowood Court.
Nested on a quiet street. Great opportunity 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 laundry. Lower level has separate entrance
with over-sized family room, high ceilings
and 2 bedroom with laminate throughout.

7 Apartamentos – todos alugados. Perto do subway. Bom rendimento. Gas e
electricidade separados.

Scarlett & Eglinton

Apartamento para aluguer
Preço: $789,888
Casa geminada muito bem conservada com 3 quartos e 2 casas de banho.
Fácil acesso à Hwy 400/401 e perto de
todas as comodidades.

Alliance & Rockcliffe

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.
Pedem $2100

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

2,0
$6location
Great

Propriedade de investimento

Detached bungalow on a 25 foot lot,
great for investment or to renovate.
Two bedrooms on a premium lot.

Extras: All existing electrical light ﬁxtures,
window coverings, 2 fridges, 2 stoves,
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in
backyard, home inspection, report available upon request, furnace, air conditioner and water tank owned.
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Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½
casas de banho. Cave acabada. Muito
bom estado. Pedem $899 000.

Weston Road & Sheppard

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

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
that is fully renovated from top to bottom.
perfect starter home lot Three bedrooms with a basement apartfrontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat ment and a detached double car garage.
in kitchen with walk out to yard. Lower level has over-sized rec area with pot lights, Please call me for more info or to schedule
a private viewing.
open concept.

fernandoferreira.ca
416-528-4724

Casa em Mississauga

Preço: $899,000
Apartamento de 3 quartos totalmente reformado com entrada separada
para o apartamento na cave. Localizado perto de todas as comodidades e 4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de
Black Creek.
banho. Moderna. Bom lote

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro
style kitchen, ﬁreplace in living room,
ﬁnish basement, 5 underground parking
spots, private terrace, close to restaurants, malls, transit, churches, minutes
away from highway.. **** Extras **** included in price, all electrical light ﬁxtures,
kitchen appliances, washer and dryer,
all furnishings security monitor ($25 per
month) a must see!

