AGORA

GRÁTIS
até 6
6 de
de janeiro
janeiro

Ano XXIX edição nº 1514

|

11 a 17 de dezembro 2020

mileniostadium.com

A vacina
Capa: Stella Jergen

O que você
precisa saber

P28

apresentador
Manuel DaCosta
convidados
Cristina da Costa
Rita de Sousa Tavares

Preços dos alimentos
devem ter o maior
aumento de uma década
Temas em discussão

O’Toole
assinala100 dias
à frente do PC

P30

Liga Europa
Braga vence,
Benfica empata

1. Análise do editorial do Milénio Stadium
2. Ponto da situação da pandemia
3. Vacinas - que garantias temos?; quais as prioridades?;
que futuro nos garantem?

Krystle Ferreira, B.A. (Hons), LLB

Family Law & Real Estate Lawyer – Notary Public

1158 St. Clair Ave W | novalaw.ca | 647.417.6682
Ligue para marcar a sua consulta de 30 minutos GRATUITA

Advogada – falamos português

Fernando Ferreira
Sales Representative

416.528.4724 fernandoferreira.ca
avaliação grátis • free home evaluation

P50

sexta-feira às 18h

2

MILÉNIO | EDITORIAL

11 a 17 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

EDITORIAL

Previsão Meteorológica
toronto

22 de Fevereiro

Sexta-feira

2°

Sábado

1°

DOMingo

9°

Segunda-feira

-3°

Terça-feira

-7°

Quarta-feira

-6°

Quinta-feira

-5°

Ano XXIX- Edição nº 1514
11 a 17 de dezembro de 2020
Semanário. Todas as sextas-feiras, bem pertinho de si!
Propriedade de:
Milénio Stadium Inc./MDC Media Group
309 Horner Ave. Etobicoke, ON M8W 1Z5
Telefone: 416-900-6692
Direção:
Manuel DaCosta
Presidente, MDC Media Group Inc.
info@mdcmediagroup.com
Madalena Balça
Diretora, Milénio Stadium
m.balca@mdcmediagroup.com

Cartoon by Stella Jurgen

Assistente de Direção: Carlos Monteiro
c.monteiro@mdcmediagroup.com

A política das vacinas
Manuel DaCosta

Editorial

Com o comboio das vacinas para a Covid-19 a entrar em andamento, a sociedade parece respirar fundo de alívio na
esperança de que o mundo talvez possa
voltar ao normal. Tendo em conta a incerteza na distribuição e na logística da
vacinação, será este alívio garantido?

O

Canadá disponibilizou o exército
para aquela que está a ser nomeada como a maior batalha desde a
Segunda Guerra Mundial. Essa é uma reivindicação séria, considerando o planeamento e implementação necessários para
derrotar os nazis. Poderá estar em jogo alguma postura política, mas o envolvimento dos soldados na distribuição da vacina
cria algum conforto psicológico para as
pessoas, pois transmite a impressão de que
a população está a ser protegida. A conclusão a que chegamos é que enquanto os braços não forem picados com uma agulha e
a vacina surta efeito, não existirá alívio no
medo da população.
Na terça-feira (8), Margaret Keenan
tornou-se a primeira pessoa, a nível mundial, a receber a primeira dose da vacina
aprovada o que é motivo de grande cele-

bração ao acender a luz ao fim do túnel. A
Pfizer, que criou o seu legado com a criação do comprimido azul, agora precisa de
congelar vacinas a -78C - que mudança
na temperatura. Estes são os primeiros na
corrida, com outros a seguirem atrás para
conseguirem providenciar as tão esperadas vacinas. A força política e económica
ditará quem as consegue primeiro e assim,
individualmente, os países terão de decidir
quem terá prioridade na vacinação.
O Canadá anunciou que em dezembro
receberá 200,000 doses, mas teremos de
presumir que o abastecimento para o país
inteiro poderá demorar até um ano para
que a distribuição e vacinação cheguem
a todos os cidadãos. No que diz respeito a
quem deveria ser vacinado primeiro, apesar de as declarações terem sido vagas,
parece ser consensual que os primeiros
deveriam ser os lares de idosos, instalações
com doentes crónicos e de cuidados continuados, seguidos dos canadianos com
mais de 80 anos. A decisão da distribuição demográfica pode ser um julgamento
entre a vida e a morte, mas a realidade é
que precisamos de obter mais quantidades
para conter a praga que tem vindo a afetar
o mundo. A promessa da vacinação de 1%
até ao final de 2020 não é nada mais do que
um meio de apaziguar as mentes perturbadas dos canadianos.
As vacinas providenciam a imunidade
para a doença. O que não garante é a pro-

teção contra a insensatez daqueles que escolhem desobedecer às regras e ignorar as
recomendações médicas. Os anti-vacinas
e outros que se recusam a ser vacinados
não deveriam ter a proteção do nosso sistema de saúde. A sua insanidade colocará
em perigo o curso que está a ser construído
por aqueles que escolhem proteger a sociedade e, assim sendo, não merecem a proteção oferecida por aqueles que sacrificam
as suas vidas e os seus bens financeiros
para criar a imunização do mundo perante
a Covid.
Por muito que não estejamos “todos
juntos nisto”, a decisão acertada é, pelo
menos, assumir alguma da responsabilidade pelo bem-estar do mundo em que
vivemos.
Ao fim de 10 meses, a imprudência não
pode continuar a ser tolerada como desculpa. As vacinas estão a chegar. Irá demorar até que todos sejam vacinados, mas
quando o comboio chegar à sua estacão,
apanhe-o. Neste comboio não há espaço
para idiotas.
Fique bem.
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Vacina
Pfizer-BioNTech
COVID-19
Sobre
A vacina de mRNA Pfizer-BioNTech COVID-19 (Tozinameran ou BNT162b2) é usada para prevenir COVID-19. Esta doença é causada pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2). A vacina é aprovada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. A sua segurança e eficácia em menores de 16 anos ainda não foram comprovadas.

Como funciona
As vacinas de mRNA ensinam as nossas células a desenvolver uma proteína que irá desencadear uma resposta imune sem usar o vírus vivo que causa COVID-19. Uma vez acionado, o nosso corpo produz anticorpos. Esses anticorpos protegem-nos de sermos infetados se o vírus real entrar em nosso corpo no futuro.
Quando uma pessoa recebe a vacina, as suas células leem as instruções genéticas como uma receita e produzem a proteína spike. Depois que a proteína é feita, a célula quebra
as instruções e se livra delas.
A célula então exibe o pedaço de proteína na sua superfície. O nosso sistema imunológico reconhece que a proteína não pertence lá e começa a construir uma resposta imunológica e a produzir anticorpos.

Como é administrada
A vacina é administrada por injeção (0,3 mL) no músculo do braço.
Para que a vacina funcione melhor, é necessário receber 2 doses: uma dose única e uma segunda dose 21 dias depois.

Dados Health Canada

Possíveis efeitos colaterais

Revisão e autorização de vacinas

Em geral, os efeitos colaterais observados durante os ensaios clínicos são semelhantes aos que se pode ter com
outras vacinas.

O processo independente de autorização de medicamentos da Health Canada é reconhecido em todo o mundo pelos
seus altos padrões e revisão rigorosa. As decisões são baseadas apenas em evidências científicas e médicas que
mostram que as vacinas são seguras e eficazes. Os benefícios também devem superar os riscos.

Os efeitos colaterais que se seguiram à administração da
vacina em ensaios clínicos foram leves ou moderados. Incluíram coisas como dor no local da injeção, calafrios no
corpo, sensação de cansaço e febre.

A Health Canada implementou um processo de revisão acelerado para avaliar as vacinas COVID-19.
Um processo semelhante foi usado em 2009 para revisar e autorizar a vacina contra a pandemia de H1N1.

Esses são efeitos colaterais comuns das vacinas e não representam risco para a saúde.

Quanto a todas as vacinas e tratamentos autorizados no Canadá são sempre revistas as evidências e os dados
científicos. Só depois surge a decisão de autorização de administração da vacina.
Esta autorização só surge quando as evidências mostram que a vacina: é seguro, eficaz e de boa qualidade e demonstra que os benefícios superam os riscos.
Essas medidas ajudarão a disponibilizar vacinas e tratamentos seguros e eficazes com mais rapidez no Canadá.

Tal como acontece com todas as vacinas, há uma chance de
que haja um efeito colateral sério, mas são raros. Um efeito
colateral sério pode ser algo como uma reação alérgica.

A Health Canada toma decisões independentes e baseadas na ciência que atendam aos melhores interesses do
público.
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Canadá vai receber
249.000 doses de vacina
até o final do ano

Ontário é a província mais populosa e por isso vai receber para já 85.000 vacinas. Créditos: Milénio Stadium

Na semana em que o Reino Unido se
tornou no primeiro país do mundo a administrar a vacina contra a COVID-19, o
primeiro-ministro canadiano anunciou
que 249.000 doses da vacina da Pfizer
vão chegar ao país antes do final do ano.
As tão aguardadas vacinas estão destinadas a utentes e funcionários de lares
de idosos e caberá a cada província decidir se pretende seguir as orientações
do NACI - o National Advisory Committee on Immunization - em relação aos
grupos prioritários. A Pfizer foi a primeira farmacêutica mundial a anunciar
a descoberta de uma vacina contra a
COVID-19. Agora já existem mais farmacêuticas com vacinas que revelaram
uma eficácia bastante elevada na terceira fase de testes, mas a Health Canada
sublinha que cada uma delas vai ter de
ser analisada e só vai poder ser administrada depois do regulador provar a sua
“segurança e eficácia”. Mas a corrida ao
ouro está a levantar desafios a nível de
distribuição e um dos problemas logísticos será o armazenamento da vacina.
Segundo o fabricante, a vacina da Pfizer
precisa de ser guardada a uma temperatura de 80 graus negativos, o que pode
revelar-se um grande obstáculo.

A

Health Canada disse na semana passada que precisava de entre sete a 10
dias para aprovar a vacina e a boa
notícia chegou na quarta-feira (9). Embora
no mesmo dia o Reino Unido tenha divulgado que duas das pessoas que tomaram a
vacina Pfizer desenvolveram uma reação
alérgica, a Health Canada reconheceu que
a vacina é segura e eficaz.
Segundo o Governo federal as vacinas
vão ser distribuídas de acordo com o número de habitantes de cada província e não
de acordo com o número de infetados, tal
como alguns Premier’s tinham sugerido
recentemente. A quantidade de vacinas
que cada província vai receber está disponível no gráfico acima e como já seria de
esperar Ontário é a província que vai receber mais vacinas.
O país está a preparar 14 centros de distribuição que vão ser equipados com refrigeração para estarem preparados para
receber as vacinas logo que elas cheguem
ao país. Cada província vai ter o seu centro e as Forças Armadas vão liderar e coordenar o plano de distribuição das vacinas.
Enquanto que a vacina da Pfizer tem de ser
armazenada a 80 graus negativos, a vacina
da Moderna não precisa de ser guardada a
uma temperatura tão baixa.

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Por outro lado, as vacinas da Johnson &
Johnson ou da Novavax podem ser armazenadas à temperatura de um frigorífico
comum, ou seja, entre dois e oito graus.
Esta é a razão pela qual alguns especialistas argumentam que embora a vacina da
Johnson & Johnson esteja mais atrasada em
relação a outras vacinas, poderá ser aquela
com maior sucesso comercial.
O anúncio das primeiras vacinas chegou
na altura em que Alberta, Manitoba, Ontário e Quebec enfrentam um novo aumento e casos e de mortes relacionadas com a
COVID-19. Na conferência de imprensa de
segunda-feira (7) o PM Justin Trudeau disse
que a logística da distribuição vai ser “incrivelmente complexa”.
O NACI disse na semana passada que as
primeiras doses das vacinas devem ser reservadas para pessoas que têm mais risco
de contrair o vírus e desenvolver sintomas
graves. Primeiro o NACI recomenda que
idosos e funcionários de lares tomem a vacina e depois deve ser a vez de pessoas com
mais de 80 anos.
Embora o primeiro lote de vacinas seja
muito pequeno, Trudeau disse que vai dar
às províncias e territórios a oportunidade
para resolverem possíveis problemas que
possam surgir na cadeia de abastecimento.

Nos primeiros três meses de 2021 o Governo federal está a prever a chegada de mais
seis milhões de doses de vacinas.
Devido à possibilidade de nem todas as
vacinas serem bem-sucedidas e autorizadas, o Canadá é o país do mundo com o
portfólio mais diverso de vacinas contra a
COVID-19. O PM sublinhou esta semana
que a Health Canada ia fazer a certificação
sem ceder a nenhum tipo de pressões. A
Pfizer disse que logo que as autoridades de
saúde canadianas aprovassem a vacina estavam em condições de enviar as primeiras
doses em 24 horas. O que leva a crer que à
hora em que o Milénio Stadium é publicado
as primeiras doses já possam ter chegado ao
Canadá.
Sondagens recentes têm revelado que
um número considerável de canadianos
não quer receber a vacina ou prefere esperar algum tempo depois das primeiras doses serem administradas. Trudeau garantiu
que os canadianos podem confiar na ciência porque “o processo de aprovação vai ser
rigoroso como sempre”.
O Major-General Dany Fortin, o comandante militar que lidera o centro nacional
de operações da Agência de Saúde Pública
do Canadá para a distribuição da vacina,
liderou esta semana o primeiro de vários

mileniostadium.com

“testes” realizados nas províncias e territórios para perceber qual a melhor maneira
de lidar com pessoas que são extremamente sensíveis à temperatura da vacina. Fortin
assegurou que depois da vacina chegar ao
país os profissionais de saúde podem começar a administrar as vacinas “um ou dois
dias depois”.
A principal responsável pela saúde pública do Canadá disse esta semana que as primeiras doses da vacina COVID-19 da Pfizer
provavelmente vão ser administradas apenas a pessoas que possam estar fisicamente
num dos 14 locais de entrega. Theresa Tam
reconheceu que talvez as primeiras vacinas
não vão chegar a muitos dos residentes dos
lares de idosos. Segundo o NACI, os utentes e os funcionários dos lares devem ser os
primeiros a receber as doses, mas Tam diz
que a maioria dos utentes não pode deslocar-se facilmente até aos centros.
O Governo dos EUA disse esta semana
que as primeiras doses da vacina da Pfizer
deveriam ser reservadas para os americanos e logo depois o Governo do Canadá
reagiu e assegurou que a decisão americana
não afeta a entrega das primeiras vacinas
ao Canadá. Os direitos canadianos foram
protegidos por contratos assinados na altura da compra das vacinas. As doses da

11 a 17 de dezembro de 2020

vacina da Pfizer no Canadá devem vir de
lotes produzidos na fábrica da empresa na
Bélgica, a fábrica que produziu as primeiras
doses do Reino Unido.
A Organização Mundial de Saúde recomendou que a vacina contra a COVID-19 tivesse uma eficácia de 50% e a vacina da Pfizer revelou ter uma eficácia de 95%. No caso
da vacina contra a gripe o grau de eficácia
ronda os 50%. Existem cerca de 150 vacinas
contra a COVID-19 no mercado mundial,
mas nem todas vão ser bem-sucedidas nas
diferentes fases de desenvolvimento. Uma
dose da vacina pode não ser suficiente para
ter imunidade, a maioria dos fabricantes
está a recomendar duas doses.
Esta semana o líder Conservador Erin
O’Toole acusou o Governo de minar a
confiança nas vacinas COVID-19 por não
manter os canadianos informados sobre o
processo. O’Toole defendeu que o “o sigilo
do Governo de Trudeau está a gerar incertezas, mais confusão e falta de confiança” e
pediu ao Governo para divulgar a data em
que cada tipo de vacina vai ser administrada pela primeira vez no Canadá e a taxa de
vacinações previstas para cada mês.
Das cerca de 249.000 doses de vacinas da
Pfizer, Ontário vai receber cerca de 85.000
doses. E embora a vacina não seja obriga-

tória o Premier Doug Ford admitiu esta
semana que quem optar por não tomar a
vacina pode vir a ter algumas restrições. A
ministra da Saúde de Ontário, Christine Elliott, questionada pelos jornalistas sobre se
alguns trabalhadores de escolas e lares de
idosos podiam ser obrigados a apresentar
uma prova de que tinham sido vacinados,
disse que podem surgir restrições ao nível
de viagens e encorajou todos a tomarem a
vacina para regressarem à normalidade.
O principal médico da província, o Dr.
David Williams, também admitiu recentemente a hipótese de restrições para quem
não tomar a vacina e disse que quem não
tomar a vacina pode ser impedido de ter
acesso a lares de idosos ou hospitais. Ford
explicou que constitucionalmente acredita
que a província não pode obrigar ninguém
a tomar a vacina, mas disse que as pessoas
deviam proteger o serviço público de saúde
e a rede escolar da província.
Entretanto a província anunciou que
quem tomar a vacina vai ter uma espécie
de documento comprovativo, o documento também foi adotado no Reino Unido. O
general aposentado Rick Hillier, presidente
da task-force da vacina COVID-19 da província, disse que Ontário pode primeiro ter
que vacinar as pessoas nos grandes centros
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de vacinação pelo menos até que a vacina
da Moderna chegue ao país.
Ontário espera receber 2,4 milhões de
doses das vacinas Pfizer e Moderna nos primeiros três meses de 2021, o suficiente para
imunizar 1,2 milhões de pessoas. A primeira fase do plano de distribuição da vacina
em Ontário vai durar dois a três meses e vai
concentrar-se em profissionais de saúde,
utentes e funcionários de lares e indígenas.
Em abril, a província espera que a segunda fase do plano de distribuição comece com o objetivo de garantir que todos os
habitantes de Ontário que desejem a vacina
possam recebê-la. A terceira e última fase
passa por disponibilizar um sistema semelhante ao que existe para distribuir as vacinas contra a gripe em farmácias, consultórios médicos e unidades de saúde pública.
Em Ontário, para além dos utentes e funcionários de lares, os grupos prioritários
para receberem a vacina são os indígenas e
as pessoas que têm doenças crónicas e que
precisam de cuidados em casa.
Segundo a OMS, a imunidade de grupo só
deverá ser atingida quando 70% da população de um país estiver vacinada, algo que
no Canadá só deverá acontecer em 2021.
Joana Leal/MS
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Vacina contra a covid-19

A resposta
da ciência
e que assim ia ficar por provavelmente muito tempo. Parece que sabíamos que poderia
chegar aqui, mas os nossos corações não
queriam sentir que iria acontecer. Os meus
medos iniciais, eram a rápida disseminação
do vírus, as mortes excessivas e a perturbação social, a necessidade de me distanciar
dos outros num momento de grande stress e
a pressão sobre o sistema de saúde - e todas
essas coisas aconteceram.

A pandemia causada pela Covid-19 tem
feito, como sabemos, com que o mundo
esteja numa bolha de restrições, com muitos medos, muitos infetados, muitas perdas. Infelizmente, tem sido assim desde o
início do ano e agora, cerca de 12 meses
depois da primeira manifestação deste
vírus, surge a luz ao fundo do túnel: uma
vacina.

S

ão muitos os laboratórios, nos mais
variados países, a debruçarem-se sobre esta questão. Todos com o objetivo comum. E agora, finalmente, chegaram
as boas notícias – para eles, mas sobretudo
para nós, que temos sobrevivido neste turbilhão com tantas inseguranças e fragilidades. Há demasiada gente a morrer por não
conseguir suportar este vírus. Há também,
claro, aqueles que nem o sentiram, mas se
os outros dependem de nós, temos que nos
preocupar de forma igual. A saúde pública é,
inevitavelmente, responsabilidade pública.
Mas é absolutamente normal que existam
dúvidas, incertezas, quando ouvimos falar
de uma vacina que foi conseguida em tão
curto espaço de tempo, tendo em conta que,
por norma, a aprovação de uma vacina demora uns bons anos. Mas é por isso mesmo
que aqui estamos hoje, numa conversa com
a Dr. Lynora Saxinger, cientista e professora do departamento de medicina, divisão de
doenças infeciosas da Universidade de Alberta, Canadá, para lhe trazer as respostas a
todas essas questões que nos podem surgir,
desmistificando assim alguns mitos e também esclarecer de forma bem direta a importância desta campanha imunização.

MS: Em tempos normais, o desenvolvimento de vacinas é algo que requer muitos anos,
mas hoje com os cronogramas tão apertados pela pressão política e mediática temos
já, meses depois, várias vacinas a aguardar
autorização para começarem a ser administradas. Como investigadora, como lida com
tudo isso?

Lynora Saxinger: Lembro-me de ter visto
a notícia desta doença da China em 31 de
dezembro de 2019 e, como especialista em
doenças infeciosas, ficar muito preocupada.
Quando vi as imagens de um hospital construído numa semana em Wuhan, percebi
que estávamos perante um grande problema. Como muitos, porém, eu ainda pensava
que era algo estava a acontecer noutro lugar

Créditos: DR

Milénio Stadium: Como se sentiu ao ver a
COVID-19 espalhar-se com a velocidade que
se espalhou? O que mais temeu?

Dr. Lynora Saxinger MD FRCPC, CTropMed, Division of Infectious Diseases at University of Alberta

LS: Acho que o desenvolvimento de vacinas em menos de um ano é realmente uma
conquista incrível. Acho que as pessoas precisam saber é que a maioria das vacinas já
foi desenvolvida, pelo menos parcialmente,
e testada para outras doenças, como outros
coronavírus epidémicos (vírus SARS ou
MERS) ou, no caso das vacinas de mRNA,
para outras condições inteiramente. As vacinas de mRNA são as primeiras que temos.
Eles são interessantes porque fornecem uma
receita limitada no tempo para que suas próprias células produzam uma pequena porção
do vírus, para ensinar o seu sistema imunológico a reconhecê-lo e derrotá-lo. O sistema de entrega do mRNA é muito importante
- e a única coisa que precisa ser mudada é a
“receita” a ser entregue. Portanto, as vacinas de mRNA que estavam bem adiantadas
poderiam ser adaptadas rapidamente para
fornecer essa receita diferente. Então a ciência não partia do nada, havia uma boa base. A
etapa seguinte é que normalmente leva pelo
menos alguns anos para fazer - toda a papelada regulatória e obter financiamento para
os testes. Como esta doença estava a funcionar como uma bomba-relógio pelo mundo
e matando tantas pessoas, havia muito financiamento e apoio para reduzir a lentidão
dos processos burocráticos. A última coisa
que é importante sublinhar é a velocidade
dos resultados. Em estudos de vacinas, eles
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decidem com antecedência quantas pessoas
precisam receber a vacina ou o placebo e, em
seguida, quantas infeções precisam observar
para ver se a injeção protege as pessoas. O
último grande relatório de estudo de vacina de que me lembro tinha 30.000 pessoas
e levou mais de quatro anos para completar
o teste porque demorou muito tempo para
inscrever os pacientes e observar o resultado: desenvolver infeção de herpes zoster ou
não. Demorou provavelmente 10 anos desde
o início do processo. Devido ao alto número
de casos diários de COVID-19, esses estudos
chegaram a números muito altos com extrema rapidez. Não se economizou relativamente aos tipos de estudos necessários para
mostrar a segurança, o número de pessoas
estudadas ou o desenvolvimento científico.
Foi possível reduzir o tempo de obtenção de
casos COVID suficientes para observar e reduziram os processos burocráticos e a obtenção de fundos. Perguntas sobre se as vacinas
de mRNA evitam ou não completamente as
pessoas de transportar o vírus são importantes porque, se isso não impedir o transporte do vírus após o contato, as pessoas ainda
podem transmiti-lo. Além disso, não temos
dados de segurança de longo prazo. O tipo de
vacina e o facto de que o mRNA permanecer
no corpo por um período muito curto e não
se poder tornar realmente parte do corpo é
muito reconfortante, pois os efeitos colaterais de longo prazo não parecem prováveis.
Porém, ainda precisamos de acompanhar
atentamente todos os que o receberam para
procurar sinais de algum problema.
MS: Apesar da rapidez, com o conhecimento
que tem do trabalho que tem sido desenvolvido, acha que podemos confiar na eficácia das
vacinas que estão a ser agora apresentadas?
LS: As empresas forneceram dados muito
detalhados e completos dos ensaios às agências reguladoras. Todos estão a olhar para
isso com muito cuidado e atenção, porque
as apostas são muito altas. Alguns desses
documentos acabaram de ser disponibilizados ao público e, pessoalmente, estou muito
impressionada com a forma como os testes
foram planeados e realizados. Acho que os
resultados parecem ser genuinamente exce-

lentes e eu não poderia estar mais animada
por finalmente termos uma arma tão útil na
nossa luta contra esta doença. Acho que o
risco da doença é muito maior do que o risco
de um problema com essas vacinas. Eles são
altamente eficazes (cerca de 95%) na prevenção da doença COVID-19, especialmente
oferecendo proteção quase completa contra
doenças graves. Isso é muito bom.
MS: O que pensa da posição de quem afirma
que não receberá a vacina, pelo menos, não
numa fase inicial?
LS: Posso compreender que as pessoas
achem que as vacinas podem parecer ter
chegado rápido demais. Mas, como acabei
de explicar, acho que podemos tranquilizar
as pessoas de que essas vacinas atenderam a
um padrão muito alto de segurança para vacinas. Pensando nas pessoas que estão inclinadas a recusar completamente as vacinas,
devo dizer que há muitas informações muito
tolas e erradas a espalharem-se por aí por razões que, honestamente, não são claras para
mim. No entanto, a Internet dá uma grande
voz às pessoas com crenças incomuns e incorretas, infelizmente! Acho que as pessoas
que apenas se sentem cautelosas provavelmente ficarão mais tranquilas com o encerramento do acompanhamento e os dados
do relatório, à medida que mais pessoas receberem a vacina. Noutros países, já iniciaram campanhas de vacinas e todos estarão
a procurar atentamente por qualquer sinal
de que há um problema de segurança para
qualquer grupo específico de pacientes. No
final do dia, acho que a maioria das pessoas
veria a promessa de viver numa sociedade
livre do medo dessa infeção como valendo a
pena tomar a vacina. Sinceridade, comunicação aberta e incentivo seriam as primeiras
coisas a fazer para ajudar as pessoas nas suas
decisões sobre vacinas. Se realmente se verificasse um número perigosamente alto de
pessoas que se recusam a tomar a vacina,
suponho que a nossa atenção teria que ser
colocada no que fazer para resolver as suas
preocupações. Estou feliz por arregaçar as
mangas em público para mostrar que confio
neste processo e realmente acho que as vacinas serão boas.

pode ser retirada de locais centralizados. No
entanto, o Canadá tem se saído muito bem
Não se economizou relativamente no estágio de vacinas, proporcionando-nos
acesso a um cardápio potencialmente comaos tipos de estudos necessários pleto de vacinas que serão muito úteis nos
para mostrar a segurança, o núme- próximos meses.

ro de pessoas estudadas ou o
desenvolvimento científico.
Foi possível reduzir o tempo de obtenção de casos COVID suficientes
para observar e reduziram os
processos burocráticos e a obtenção de fundos.
• Dr. Lynora Saxinger MD FRCPC

MS: Acha que alguma das vacinas anunciadas será capaz de dar imunidade duradoura?
LS: Em relação à duração da imunidade, por
quanto tempo as vacinas nos protegerão não se sabe, é claro, mas o trabalho até agora
é promissor para mim. Essas vacinas parecem ser capazes de criar uma resposta imune
bem adaptada e balanceada a um minúsculo
pedaço de proteína viral que é muito importante para o vírus se ligar às células. Embora
seja possível que doses de reforço ou injeções
repetidas possam ser necessárias, há outras
doenças em que uma única injeção pode dar
uma imunidade duradoura e espero que esta
seja uma delas. Eu ainda prefiro ter uma injeção de reforço, se necessário, do que COVID-19!
MS: Quer a Europa, quer os EUA já anunciaram que antes do final do ano começarão a
ser administradas vacinas para as populações consideradas de risco. O que pensa da
situação atual no Canadá?
LS: As vacinas chegaram mais rápido do que
eu ousava esperar, embora a primeira vacina que temos seja um pouco difícil porque
precisa ser mantida em temperaturas muito
frias, então existem protocolos rígidos para
poder aplicá-la adequadamente, e ainda não

MS: Na sua opinião, que critérios devem ser
adotados na distribuição e administração da
vacina? Quais os grupos que devem ser considerados prioritários?
LS: Acho que todos podemos concordar
com os primeiros princípios usados no planeamento de vacinas, que são: aqueles com
maior risco de morte e aqueles com alto risco
de infeção em virtude do trabalho em saúde devem ser os primeiros. Esta doença é
muito mais fatal em pessoas idosas (10 a 25%
das pessoas idosas com COVID-19 morrem),
portanto, é muito importante proteger primeiro os cuidados de longo prazo e os ambientes de convivência, e os idosos na comunidade. Indivíduos que são trabalhadores
essenciais e têm condições médicas que
podem resultar em risco extra de doença seriam os próximos. Será importante também
olhar para as estratégias e experiências noutros lugares à medida que avançamos, já que
a melhor distribuição da vacina deve reduzir
o risco de infeção da comunidade, mesmo
para aqueles que ainda não tomaram a vacina. Em qualquer caso, provavelmente ainda
vamos continuar a usar máscara, a distanciar-nos e a lavar as mãos durante o próximo
verão, à medida que a vacina é administrada a um número maior de pessoas. Embora
essas medidas e restrições sejam bastante
cansativas, eu realmente acho que elas serão mais fáceis de suportar na saída disto do
que no caminho que tivemos que enfrentar
quando tudo estava a começar, pois todos
estaremos ansiosos para que as coisas se tornem muito mais normais, à medida que reconstruímos nosso viver e planeamos como
as coisas podem ser após a COVID-19.
Catarina Balça/MS
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“V-day”

em Ontário

cidade de testes para um número histórico,
cerca de 62.000 testes diários.
Toronto e Peel, as duas regiões em confinamento em Ontário, tinham na quinta
feira (10), 515 casos e 496 casos, respetivamente. O gabinete do Premier Doug Ford
anunciou esta semana que vai deixar de
realizar conferencias de imprensa diárias.
A partir de agora o Premier só vai realizar
briefings quando surgir alguma atualização
que seja importante para transmitir aos habitantes de Ontário.
A primeira fase do plano de distribuição
da vacina em Ontário vai durar dois a três
meses e vai concentrar-se em profissionais
Premier Doug Ford informou esta de saúde e utentes e funcionários de lares.
semana que a província começou Em abril, a província espera que a segunda
negociações com vários produtores fase do plano de distribuição comece com
de vacinas para perceber como pode criar o objetivo de garantir que todos os habiuma estratégia bem-sucedida de distri- tantes de Ontário que desejem a vacina
buição. Vários funcionários do Governo de possam recebê-la. A terceira e última fase
Ontário deslocaram-se aos EUA para per- passa por disponibilizar um sistema seceber no terreno o que funciona e o que não melhante ao que distribui vacinas contra a
funciona para que logo que as doses che- gripe em farmácias, consultórios médicos e
unidades de saúde pública.
guem a Ontário o plano seja um sucesso.
Com a proximidade do fim do confinamento, a 21 de dezembro, a autarquia de Milénio Stadium: O PM Justin Trudeau
Toronto assumiu esta semana que este era anunciou esta semana que mais de 200.000
o timing para discutir se Toronto vai esten- vacinas da Pfizer contra a COVID-19 iam
der o confinamento ou não. Os números de estar disponíveis no Canadá até ao final
quinta-feira (10), cerca de 1.983 casos em de dezembro. Desta primeira encomenda,
Ontário, são um novo recorde e se por um quantas vacinas é que Ontário vai receber?
lado, trazem preocupação, também reveMinistério de Saúde Ontário: O Goverlam que a província aumentou a sua capa-

Um dia depois de Ontário registar um
novo histórico no número de casos diários de COVID-19, o Milénio Stadium publica uma entrevista com o Ministério de
Saúde de Ontário. Esta semana ficámos
a saber através do PM Justin Trudeau
que Ontário vai receber 85.000 doses da
vacina Pfizer, é a província do país que
tem direito a mais vacinas do primeiro
lote de 249.000 vacinas. Para que o leitor não fique confuso, na altura em que
a entrevista foi conduzida a informação
ainda não tinha chegado ao Ministério
de Saúde de Ontário.

Créditos: Facebook FordNation.
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no federal é responsável pela aprovação e
aquisição da vacina e ainda não nos forneceu um número específico de vacinas neste
momento. Continuamos a pedir maior clareza ao Governo federal, mas temos expectativas que o Governo federal aloque vacinas de acordo com o número de habitantes.

conselhos e recomendações sobre a execução oportuna e eficiente do programa
de imunidade COVID-19 de Ontário. Só
assim vamos garantir que a província pode
imunizar as pessoas da forma mais rápida e
segura possível, logo que as várias vacinas
estejam disponíveis.

MS: Na semana passada o Governo de Ontário anunciou que estava em conversações
diretas com os produtores de vacinas contra a COVID-19. Porque é a província tomou esta decisão e não esperou por Otava?

MS: A vacina não vai ser obrigatória, mas
as pessoas que trabalham em serviços públicos como por exemplo escolas, vão ter
de provar que foram vacinadas contra a
COVID-19?

MSO: O nosso Governo está a aproveitar
a experiência e os recursos dos principais
parceiros da indústria para garantir que
Ontário está pronto para o lançamento
seguro e eficiente das vacinas COVID-19
em toda a província. A província vai receber apoio logístico inicial de fabricantes
de vacinas como é o caso da Pfizer devido
aos requisitos técnicos específicos das suas
vacinas.

MSO: A vacina contra a COVID-19 não vai
ser obrigatória para os habitantes de Ontário, mas sugerimos fortemente que as
pessoas aproveitem a oportunidade assim
que a vacina for disponibilizada. Estamos
nos primeiros dias da primeira fase de entrega da vacina e as opções para o possível
rastreamento e vigilância das vacinas estão
a ser consideradas. Isso inclui explorar o
desenvolvimento de soluções baseadas em
tecnologia e, ao mesmo tempo, fornecer
opções alternativas para garantir o acesso
equitativo a qualquer potencial “passaporte de imunidade”. Estamos no início, mas
esperamos ter mais a dizer nas próximas
semanas, à medida que as vacinas são disponibilizadas para mais pessoas.

MS: Qual é o papel da Task-force da distribuição de vacinas COVID-19 de Ontário?
MSO: Os membros da Task-force de Distribuição de Vacinas COVID-19 incluem
representação governamental e externa
com experiência diversificada em operações e logística, relações federais-provinciais, saúde e domínios clínicos, saúde
pública e imunidade, ética e tecnologia da
informação e dados. A Task-force fornece

Joana Leal /MS

Créditos: Facebook FordNation.
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Universal, gratuita e facultativa:

assim será a vacina da Covid-19 em Portugal
Não foi preciso sequer um ano para a
vacina contra a Covid-19 estar pronta…
e com uma eficácia acima dos 90%. No
entanto, em Portugal, o medo deste vírus que nos ameaça a saúde e a vida,
parece não ser o suficiente para aceitar, sem pensar duas vezes, recebê-la.
De facto, grande parte dos portugueses
assume que não irá tomar a vacina mal
esta esteja disponível. A razão para tal
parece estar relacionada com o receio
dos efeitos secundários que esta pode,
eventualmente, provocar.

N

um inquérito realizado pela Escola
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, onde foram inquiridas 1691 pessoas, 28% admitem
tomar a vacina mal esta esteja pronta a ser
administrada, 62% prefere esperar “algum” ou “muito” tempo e 10% afirmam
não a querer tomar.
A vacinação dos portugueses tem como
intuito reduzir a mortalidade e o número
de internamentos em cuidados intensivos,
controlar surtos e minimizar o impacto
não só no SNS (Sistema Nacional de Saúde) como também na economia do país.
Ainda que ainda sejam necessários alguns
“ajustes” ao plano de vacinação contra a
Covid-19 em Portugal, foram divulgadas
recentemente algumas diretrizes importantes e já tidas como certas.
O acordo
Todo o processo de aquisição e avaliação das vacinas tem por base uma estratégia
coordenada no âmbito da União Europeia:
ora segundo Rui Ivo, presidente do Infarmed, existem já seis acórdãos concluídos
pela Comissão Europeia. Assim, espera-se
que a Portugal cheguem 6,9 milhões de
doses da vacina desenvolvida pela Astrazeneca, 4,5 milhões de doses da Johnson &
Johnson e outros tantos da vacina da Pfizer/
BioNTech. Já da Moderna poderão chegar
1,8 milhões de doses e da CureVac, a que es-

tará mais atrasada no seu desenvolvimento,
Portugal estima receber quatro a cinco milhões de doses. Para a Sanofi/GSK ainda não
estão definidas as quantidades de doses.
Susana Castro Marques, diretora médica da Pfizer Portugal, assumiu que, no
caso de ser aprovada, a primeira vacina a
“aterrar” em solo luso será a da farmacêutica que desenvolveu o famoso “comprimido azul” - mais precisamente três dias
após a “luz verde” da Agência Europeia do
Medicamento, ou seja, no primeiro dia de
janeiro de 2021. Estarão asseguradas todas
as etapas do transporte e distribuição da
vacina e haverá lugar a uma “componente de distribuição aérea para alguns pontos
fulcrais do país ou da região e depois uma
rede de transporte terrestre para fazer depois, a partir desses centros, a distribuição
para outros locais que sejam designados”,
segundo a diretora. A primeira tranche poderá servir para vacinar 300 mil pessoas.
Os grupos prioritários

Quando?
“As vacinas não chegam todas no primeiro dia, mas vão chegando gradualmente ao longo de todo o ano”, explicou o primeiro-ministro português, António Costa.
Ainda que com chegada prevista para o
início de 2021, é importante lembrar que
todo o processo depende dos resultados da
terceira fase de testes à eficácia da vacina,
bem como da aprovação da Agência Europeia do Medicamento.
Assumindo que “há muitas incertezas”,
Marta Temido, ministra da Saúde, ressaltou
que os ensaios clínicos já publicados incidem sobretudo na população entre os 18 e
65 anos, não se conhecendo “a duração da
vacina e não estão incluídas crianças e grávidas” e não lhes sendo, portanto, recomendada a imunização, pelo menos para já.

cerca de quatro milhões de doses de vacinas, no segundo trimestre à volta de 7,5
milhões, e no terceiro quase oito milhões.
Finalmente no último trimestre de 2020
chegará nova remessa de dois milhões de
doses e no primeiro trimestre de 2022 mais
cerca de 1,5 milhões.
Onde?

Marta Temido explicou que as vacinas
serão administradas no Serviço Nacional de
Saúde, em mais de 1.200 centros de saúde,
sob marcação. Existirá uma capacidade de
cerca de 300 mil vacinas por semana numa
fase inicial.
No caso dos lares e das unidades de cuidados continuados as respetivas equipas
de enfermagem poderão administrá-las na
própria instituição ou a equipa do Agrupamento dos Centros de Saúde deslocar-se-á
Primeira fase - no melhor dos cenários seao local.
rão vacinadas 950 mil pessoas até ao final
Numa terceira fase, prevê-se uma extende fevereiro (em média, 16 mil pessoas por
são dos pontos de vacinação.
dia). Numa perspetiva mais pessimista,
esta primeira operação poderá prolongarComo?
-se até abril.
Cada pessoa deverá tomar duas doses da
Segunda fase - acredita-se que aqui a tarefa
vacina. Em situação normal terá que, deseja mais difícil, já que terão de ser admipois de feita a marcação, deslocar-se à uninistradas mais de cinco milhões de doses
dade de saúde para a toma da vacina, sendo
e as convocatórias e marcações terão que
informado, no fim do processo, da data da
ser feitas pelos centros de saúde. Assim,
segunda dose.
espera-se que esta segunda fase aconteça
A execução do Plano de Vacinação Cono segundo trimestre de 2021, podendo esvid-19 e a taxa de imunização comunitária
tender-se até julho, consoante o ritmo de
serão monitorizadas por uma rede nacional a
abastecimento das vacinas.
ser criada. Existirá ainda um sistema de moTerceira fase - finalizadas as duas primei- nitorização de eventuais reações adversas.
ras fases, começará a vacinação da restante população, caso não haja alteração dos Quanto?
prazos de entrega previstos. No entanto,
Portugal terá adquirido cerca de 22 mise tal acontecer, definir-se-ão um terceiro
lhões de doses, o que perfaz um total que
e quarto grupos prioritários. Esta fase tem
rondará os 180 a 200 milhões de euros.
início previsto para o mês de julho.

Existem três, divididos em “fases”. Na
primeira estão as pessoas com 50 ou mais
anos que possuam patologias graves (insuficiência cardíaca e/ou renal, doença
coronária, Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica ou doença respiratória crónica sob
suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia
de longa duração) e os profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados,
profissionais das Forças Armadas, de segurança e serviços críticos.
Para além destes, estão também incluídos neste primeiro grupo os residentes em
lares ou similares, os internados em cuidados continuados e respetivos profissionais.
Já na segunda fase estão as pessoas com
mais de 65 anos sem qualquer patologia associada e aquelas que tenham entre 50 e 64
anos e que apresentem um vasto leque de
Em relação ao abastecimento das vacidoenças pré-existentes, tais como diabenas, e de acordo um documento recentetes, hipertensão e/ou obesidade.
Por último, na terceira fase encontra-se “o mente divulgado, espera-se que os primeiresto da população” residente em Portugal. ros três meses do próximo ano cheguem

Inês Barbosa/MS
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Movimento anti vacinas

O que defendem?
A Vaccine Choice Canada é a maior organização no país do movimento anti
vacinas. Ted Kuntz, o presidente desta
associação, é psicoterapeuta há mais 25
anos, conselheiro e autor de vários best-sellers.

N

esta edição do jornal Milénio Stadium tivemos a oportunidade de
o ouvir, tentando assim entender
a perspetiva daqueles que se opõem veementemente à vacinação para fazer frente
à pandemia que atacou o mundo este ano:
Covid-19.
Ted Kuntz explica-nos de forma categórica a sua posição contra a eventual obrigatoriedade desta vacina – acredita que não
houve tempo suficiente para que ela fosse
devidamente testada, afirmando que não
sabemos as consequências que esta nos trará no futuro.
Quando questionado se o preocupava o
facto de a rejeição desta vacina poder colocar em jogo a vida de milhões de pessoas
em todo o mundo, Ted Kuntz defende que
esta imunização não evitará a transmissão
do vírus, mas sim apaziguará os sintomas
severos e por isso Ted considera que a saúde pública não está em risco.
Por fim, quisemos perceber até que ponto a liberdade de alguém se negar a uma
vacina - que a ciência diz surgir para nos
ajudar a travar este vírus mundial – põe em
causa a liberdade do outro, que quer poder
viver sem ser infetado. A resposta de Ted
está na última pergunta.
Há muito mais nesta entrevista, onde encontramos as teorias defendidas por quem
é contra as vacinas.

that of their children. Instead, industry
and unelected government agents would
have the authority to impose medical interventions upon healthy citizens. This
action would establish a very dangerous
precedent.

Freedoms.
Our current medical ethics support the
right that no one should be forced to undergo an invasive medical procedure without his or her informed consent. We
condemned the forced sterilization of individuals with developmental disabilities,
and Nazi practices that included involuntary euthanasia, experimentation and sterilization. We’ve also condemned ideological policies such as residential schools for
our First Nations.

While the context of the current debate is
about a COVID vaccine, the potential impact goes well beyond this. Such policies
would extinguish the right of Canadians
to decide what goes into one’s body and
the bodies of our children. If you cannot
voluntarily decide life altering matters,
In spite of these experiences, the pharmayou are being deprived of your inalienable
ceutical lobby is once again encouraging
right to life and liberty, rights guaranteed
legislators to impose regulations and resunder the Canadian Charter of Rights and

MS: Does it concern you if the rejection
of this vaccine contributes to the continuation of the pandemic, with millions of
people infected and millions dying from it
around the world?
TK: What many people are not aware of is
that the COVID vaccines currently under
development are not required to prevent
either infection or transmission of the COVID virus. The vaccine is only intended to
reduce the severity of symptoms should an
infection occur. Therefore, being vaccinated for COVID would not alter the safety of
public spaces.
Further, given COVID - 19 has mild or no
symptoms in over 80% of individuals who
test positive for COVID, there is no benefit to these individuals receiving a COVID
vaccine. What is disconcerting is that the
only option being promoted by our governments and pharmaceutical industry is the
injection of foreign toxins and genetically
manufactured mRNA, a never before utilized technology with unknown and potential life-altering consequences.
Further, the question overstates the risk of
mortality of COVID. According to the latest
CDC data, COVID – 19 is a low lethality illness. The overall lethality of COVID-19 is
about 0.1% and thus in the range of a moderate seasonal influenza. What is also not
being acknowledged is that safe and effective treatments for COVID are now available. Based on CDC data, the survivability of
COVID -19 is:

Créditos: DR

Milénio Stadium: Vaccine Choice Canada
is based on a principle: Citizens must be
properly informed and make decisions regarding their health care. This includes, in
your perspective, whether or not to take
vaccines. In the case of the anti-covid-19
vaccine, do you maintain this position?
Ted Kuntz: Informed consent is not just a
principle, it is a human and Charter right
and the foundation of modern ethical medicine. Coercive vaccine policies would
mean that individuals no longer have self-determination over their own body or

trictions that would eliminate our fundamental right to voluntary and informed
consent.

Ted Kuntz, presidente da organização Vaccine Choice Canada

0 - 19 years

99.997%

20 - 49 years

99.98%

50 - 69 years

99.5%

According to a report recently published
by the Justice Centre for Constitutional
Freedoms – “Only 3.3 per cent of Canada’s
deaths attributed to COVID-19 have been
of people under the age of 60, which is 374
people in a population of 37.5 million.”
Such a condition does not warrant the indiscriminate mandating of a vaccine and
the subsequent violation of charter rights
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products. This is not the case. The safety
testing of the COVID vaccine products
MS: Do you believe scientific information
under development is less rigorous, inand the guarantees given by scientists
complete, and protocols have been intenare not enough?
tionally designed to prevent identifying
long-term adverse effects.
TK: Scientific data is absolutely critical to
making an informed decision. Unfortuna- Vaccines are not benign medical products.
tely, ideology rather than evidence is dri- Vaccination is an invasive medical procedure that delivers complex biochemical
ving the COVID vaccine agenda.
drugs by injection.
Any guarantee offered by a scientist is of no
value as these individuals would experien- The normal timeline for the development
ce no consequence for being wrong. Fur- of a vaccine product is 5 – 10 years. It is
ther, COVID vaccine manufacturers have impossible to know the efficacy and safety
been granted immunity by governments profile of a new vaccine using never before
and therefore will not be legally or finan- utilized technology in 10 months.
cially liable for any harm or deaths caused
Any guarantees of scientists would be speby their products.
culative rather than based on substantiThe result of this legal immunity is that ve data. This brief period of pre-licensing
no one would be held accountable when monitoring is not long enough to reveal
injuries and deaths occur. A consequence whether the COVID vaccine will cause auof this legal immunity is that there is no toimmune, neurological or developmental
legal or financial incentive for the vacci- disorders, life threatening allergies, inferne industry to make their products as safe tility, cancer, and other serious disorders.
as possible. Combine this reality with the These disorders will only become apparent
growing effort to take away the right of in- after a few years.
dividuals to voluntary and informed conNormal safety protocols for vaccines insent and you have a very dangerous situavolve testing in animals prior to human
tion. Unfortunately, this is the state of the
testing. With the COVID vaccine, manuworld today.
facturers have been permitted to bypass
MS: If COVID vaccines are as safe as clai- prior animal testing. This means the COmed, why would COVID vaccine manufac- VID vaccine testing is effectively human
experimentation.
turers require immunity?
and freedoms.

TK: It is also important to recognize that
Health Canada does not conduct its own
clinical trials to determine vaccine safety
and efficacy. Instead, Health Canada relies
on the data provided by the vaccine manufacturers.
There is no evidence that the COVID vaccines will be tested for mutagenicity and
carcinogenicity. Health Canada also holds
the opinion that it is not necessary to test
a COVID vaccine against a neutral placebo
prior to bringing these products to market.
The lack of a neutral placebo undermines
confidence in the safety of the product.
Given that vaccines are products given to
healthy individuals, the level of safety testing ought to be even more rigorous than
is required with all other pharmaceutical

body without intellectual or financial conflicts of interest demonstrates a strong pro-science attitude, as well as being characteristic of responsible parents and health
consumers.
The arguments used to legitimize, legalize
and implement COVID vaccination mandates are ideological constructs and not
evidence-based medicine. What is missing
in such decisions is a robust risk-benefit
analysis for each individual patient. A one-size-fits-all policy is ideology rather than
individualized medicine.

In no case should a collective community
agreement or the consent of a community
leader or other authority substitute for an
individual’s informed consent.”
This means that consent must be voluntary, free and informed, and that the consent can be withdrawn at any time without
disadvantage or prejudice.
According to the Nuremberg Code, informed voluntary consent means that:

“the person involved… should be able to
exercise free power of choice, without the
intervention of any element of force, fraud,
Indeed, the failure of the vaccine industry
deceit, duress, over-reaching, or other ulto provide clinical and biological evidence
terior form of constraint or coercion.”
of long-term vaccine safety and efficacy is
fundamentally anti-science. Saying that Any coercive measures as restrictions on
there is no need to conduct long-term sa- travel, access to businesses or services
fety trials with inert placebos prior to li- would be a clear violation of the Universal
censure is irresponsible, dangerous, and Declaration of Bioethics and Human Rights
and the Nuremberg Code, developed in
unethical.
response to the violations of the Nazi regiMS: Although nothing is defined yet, theme in Germany.
re are several speculations saying we may
need to show proof of vaccination to travel MS: To what extent does the freedom from
or go to the movies next year, for example. not taking this vaccine conflict with the
What do you think about these possibili- freedom of those who do not want to be
infected?
ties?

TK: These are egregious violations of our
Canadian Charter of Rights and Freedoms
as well as violations of international agreements including the Nuremberg Code and
the Universal Declaration of Bioethics and
Human Rights. These violations should be
It is also important to recognize that Canavigorously opposed.
da is one of only two G20 Nations (the other
is Russia) without a national vaccine injury Public Health officials and those advocacompensation program. This means that if ting for mandates or coercive measures do
you are injured or killed by a COVID vac- not fully understand they are supporting
polices that undermine our rights and freecine in Canada, there is no compensation.
doms. Canada is a signatory to ‘The UniMS: What can make someone not want to
versal Declaration of Bioethics and Human
follow the World Health Organization’s
Rights.’ Article 6 describes consent as:
guidelines?
“Any preventive, diagnostic and therapeuTK: Scientific evidence. Critical thinking.
tic medical intervention is only to be carInformed consent.
ried out with the prior, free and informed
Questioning the claims of the World Health consent of the person concerned, based on
Organization, an organization whose lar- adequate information. The consent should,
gest funder is Bill Gates, an investor with where appropriate, be expressed and may
significant financial conflicts of interest, is be withdrawn by the person concerned at
not anti-science. Rather, questioning and any time and for any reason without disaddemanding clinical evidence of vaccine vantage or prejudice.
safety and effectiveness by an independent

TK: It is impossible to avoid exposure to viruses and bacteria. The human being is in
a co-creative symbiotic relationship with
viruses and bacteria at all times.
The COVID vaccines under development
will not prevent infection or transmission
of the virus. Therefore, being vaccinated
for COVID would not alter the safety of
public spaces.
Vaccination is an invasive medical procedure. We hold the principle that where
there is risk, there must be choice.
What is being encouraged by vaccine mandates advocates is the elimination of choice, which is essential to freedom.
What is central to your question is whether
or not we wish to live in a free society. To
deny choice is effectively to deny freedom.
I choose freedom.
Catarina Balça/MS
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VOXPOP
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, que colocou o mundo de cabeça para baixo, muitos já acreditavam, que a luz no fim do túnel, e a retomada da vida
“normal”, ou o mais próximo possível disso, se daria a partir da criação de uma vacina contra a doença. Cientistas e laboratórios farmacêuticos de diferentes países
correram contra o tempo, e antes mesmo do final deste ano, veio a notícia: a vacinação já arrancou no Reino Unido. Entretanto, agora que as vacinas saíram do imaginário popular e começaram a ser testadas pelas autoridades de saúde, para de facto, chegarem à população, parte dela, ainda tem muitas dúvidas. Embora os testes
estejam apontando altos índices de eficácia de diferentes marcas de vacinas, algumas pessoas ainda estão inseguras e incertas em relação à imunização. Uma recente
pesquisa conduzida pelo Angus Reid Institute, no Canadá, mostrou que 40% dos canadianos disseram estar dispostos a tomar a vacina assim que esta estiver possível,
enquanto 36% preferem esperar por resultados iniciais, para então serem imunizados. 15% dos entrevistados afirmou que não pretende se vacinar e 9% se disseram
indecisos. Nessa edição, nossa equipa consultou alguns moradores do Canadá para saber a opinião deles sobre alguns temas relacionados à vacina contra a Covid-19.
Lizandra Ongaratto/MS
Juliana de Azevedo Ferreira Machado, 37 anos, administradora
1)Você confia na vacina contra a Covid-19? Pretende se vacinar assim que for possível?

2) Existem pessoas que não querem se vacinar. Acredita que essa postura pode afetar, e
prejudicar, a saúde coletiva?
Sim, considero.

Sim, confio nos testes que estão sendo realizados e na aprovação pelo Health Canada. 3)Achas que a vacina deveria ser obrigatória?
Sim, pretendo me vacinar assim que possível.
Sinceramente, não sei. Não tenho uma opinião formada.

É direito delas não tomar. Cada um sabe o que é melhor pra si.

Elizabeti Fagundes, 62 anos, empresária
1)Você confia na vacina contra a Covid-19? Pretende se vacinar assim que for possível?
Concordo em tomar se for uma vacina com comprovação científica e não política.
2)Existem pessoas que não querem se vacinar. Acredita que essa postura pode afetar, e
prejudicar, a saúde coletiva?

3) Achas que a vacina deveria ser obrigatória?
Jamais deveria ser obrigatório tomar a vacina. Toma quem quiser, e caso a pessoa não
queira, ela não pode sofrer represálias porque não quis. Esse é um direito de escolha que
todos têm.

2) Not everybody is willing to take the vaccine. Do you believe that by doing that they
might be exposing others to risk?

Daniel Gama, 43 anos, Sound Engineer

1)Do you trust in the Covid-19 vaccine effectiveness? Do you intend to get one when it No. Because it’s a matter of choice, if you want to get vaccinate you do, or just don’t.
becomes available?
3) Do you support mandatory vaccination?
No. I don’t like medication. I don’t like the idea that my body has to relay on medications
No, because everybody has the right to decide what to do with their bodies and lives.
every time that something is wrong, I believe it can heal for its own.

prejudicar, a saúde coletiva?

Miguel Machado, 39 anos, professor de música
1)Você confia na vacina contra a Covid-19? Pretende se vacinar assim que for possível?

Acho que pode repercutir negativamente na formação de uma futura “imunidade de rebanho”, uma vez que tenham pessoas não imunizadas. Portanto, afetaria a saúde coletiva, sim.

Confio desconfiando. Como não estou no grupo que se vacinará primeiro, verei como
3)Achas que a vacina deveria ser obrigatória?
serão as repercussões dessas primeiras pessoas vacinadas e pretendo me vacinar assim
que possível (caso ela seja de facto eficaz).
Sim.
2)Existem pessoas que não querem se vacinar. Acredita que essa postura pode afetar, e

Grande variedade de queijos portugueses,
cabrito, leitão, lombo de porco recheado
e toda a variedade de marisco.
416.535.2886 546 Rogers Road, Toronto
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2)Existem pessoas que não querem se vacinar. Acredita que essa postura pode afetar, e
prejudicar, a saúde coletiva?

Paula Duarte, 48 years, Administradora
1)Você confia na vacina contra a Covid-19? Pretende se vacinar assim que for possível?

Sim vou ser vacinada, mas respondendo a pergunta seguinte, acho importante as pessoas
começarem a pensar no coletivo ou senão não iremos acabar com a contaminação.

Confio. Temos cientistas trabalhando 24 horas em pesquisas e as percentagens de eficácia
anunciadas pelos laboratórios são excelentes. Porém prefiro as vacinas dos laboratórios 3)Achas que a vacina deveria ser obrigatória?
europeus ou norte-americanos por terem nomes reconhecidos mundialmente no avanço
Tudo o que é “obrigatório” não funciona bem, ao meu ver. Educar as pessoas, informar a
científico.
eficácia, mostrar resultados, coisas deste tipo, acho que seria um caminho melhor.

prejudicar, a saúde coletiva?

Hélio Lora, 60 years, empresário
1)Você confia na vacina contra a Covid-19? Pretende se vacinar assim que for possível?
Muito cedo para dizer. Ainda não tenho opinião formada.
2)Existem pessoas que não querem se vacinar. Acredita que essa postura pode afetar, e

Irei me vacinar assim que vir resultados positivos e seguros.
3)Achas que a vacina deveria ser obrigatória?
Se tiver resultados positivos e satisfatórios, sim.

might be exposing others to risk?

Andrew Robinson, 52 years, social workers

As with all vaccines the more people who get them the more effective they are for society, that being said I believe that people should be allowed the freedom of choice on
1)Do you trust in the Covid-19 vaccine effectiveness? Do you intend to get one when it
what they put in their body.
becomes available?
3) Do you support mandatory vaccination?
I’m pretty sure I will get the vaccine, although I do have concerns about the effectiveness, and side effects.
I absolutely do not support mandatory anything by the government.
2) Not everybody is willing to take the vaccine. Do you believe that by doing that they

pode ser mutável... Então, acredito que mesmo que as variações da vacina não sejam
100% eficazes, pode ser que no futuro com mais tempo as empresas farmacêuticas possam desenvolver uma versão de dose unitária e com maior segurança. Li que a estrutura
1)Você confia na vacina contra a Covid-19? Pretende se vacinar assim que for possível?
da vacina criada usou uma tecnologia diferente que pode ter mutação genética ao usar a
Sim, confio. De acordo com as reportagens que li, a percentagem de sucesso nas diferen- remodelação ribonucleica, então ainda não sei dizer se esse tipo de vacina seria o mais
tes vacinas criadas pelas diferentes farmacêuticas é superior a 90%. Com maior eficiência adequado em comparação ao vírus inativo, mas se apresenta percentagem maior do que
na segunda dose. Entretanto, já li que apenas com duas doses ainda não se atinge o re- 90% já traz uma segurança maior. Outro fator a ser considerado são os testes da vacina
sultado esperado, devendo ter uma terceira dose de reforço. Pretendo me vacinar assim em humanos, que ainda estão no início da terceira fase de experimentação, para se tirar
uma conclusão assertiva dos efeitos colaterais que a vacina pode causar.
que for possível.
Juliano Viudes Moraes, 32 anos, fisioterapeuta

2)Existem pessoas que não querem se vacinar. Acredita que essa postura pode afetar, e 3)Achas que a vacina deveria ser obrigatória?
prejudicar, a saúde coletiva?
Não acho que a vacina deve ser obrigatória. Todos têm o direito do livre arbítrio, de poder
A razão principal de tomar a vacina é proteção. Com a vacina temos a possibilidade de decidir o que é melhor para si. Assim como outras vacinas, como por exemplo a da Incriar anticorpos caso sejamos afetados pelo vírus. Acredito que essa postura possa ajudar fluenza, os governos devem estimular e conscientizar a população dos benefícios e posna saúde coletiva e não prejudicar. Com menos casos de Covid-19 há menor proporção síveis efeitos colaterais, mas não obrigar a população a se submeter a um tratamento que
de contaminação e com menor alastramento temos a contenção viral, entretanto, o vírus ainda não é 100% eficaz.
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Covid-19 vaccine

Science’s
answers
English version

The Covid-19 pandemic has forced the
world into a bubble of restrictions, with
many fears, many infected and many losses. Unfortunately, it has been like this since
the beginning of the year and now, approximately 12 months after the first manifestation of the virus, it seems like there’s
light at the end of the tunnel: a vaccine.
There are many laboratories globally, dealing with this issue, all with a common goal.
Finally, the good news has arrived - for them,
but above all for us, who have survived in
this turmoil with so many insecurities and
fragilities. Too many people are dying because they’re not able to combat this virus.
There are also, those who have not been
affected, but since others depend on us,
we have to be equally concerned. Public
health is, inevitably, public responsibility.
When we hear that a vaccine, which normally takes years to develop and get approved, is being presented to us in a fraction of that time, it’s natural that there will
be doubts and uncertainties. To help add
some clarity to this situation, we spoke
with Dr. Lynora Saxinger, scientist and professor at the Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, University of
Alberta, Canada. In our conversation, she
demystifies some of the myths and clearly
speaks to the importance of this immunization campaign.
Milénio Stadium: How did you feel when
you saw speed that COVID-19 spread?
What did you fear most?

system for mRNA is very important- and
the only thing that needs changing is the
“recipe“ being delivered.
Therefore, mRNA vaccines that were well
along their way could quickly be adapted
to deliver this different recipe. So, the science was not starting from nothing, there
was a good base.
The next thing is that it ordinarily takes at
least a few years to do all of the regulatory
paperwork and get funding for trials. Because this disease was spreading a clock
cross the globe and killing so many, a lot
of funding and support to reduce the slowness of bureaucratic processes was in place.
The last important thing is speed of results.
In vaccine studies, they decide in advance
how many people need to receive the vaccine or the placebo in advance and then
how many infections they need to observe
to see if the shot protected people. The last
big vaccine study report I recall had 30,000
people in it and took over four years to
complete the trial because it took that long
to enrol patients and then observe for the
outcome which was developing shingles
infection or not. It took likely 10 years
from the start of the process. Because of
the high daily case numbers of COVID-19,
these studies came to very high numbers
extremely quickly. They didn’t cut corners
in terms of the types of studies needed to
show safety, the number of people studied, or the scientific development. They
reduced time in getting enough COVID
cases to observe and reducing bureaucratic processes and getting funds. Questions
about whether or not the mRNA vaccines
completely prevent people from carrying
the virus are important because if it does
not prevent carrying the virus after contact, people could still spread it to others.
Also, we don’t have long-term safety data.
The type of vaccine and the fact that the
mRNA remains in the body for a very short
time and cannot actually become part of
the body is very reassuring that long-term
side effects do not seem likely. But we still
need to carefully follow along with all who
have received it to look for any signals of a
problem.

Lynora Saxinger: I remember seeing the
news of this illness from China December 31st 2020, and as an infectious disease
specialist, being very concerned. When I
saw images from Wuhan of a hospital built
within a week, I realized this was going
to be a big problem. Like many, though, I
still thought of it is something happening
somewhere else for probably too long- It
seems that we knew it could happen here
but didn’t in our hearts feel it would. My
initial fears as we saw it spread was of excess deaths and societal disruption, the
need for distancing from others in a time of
great stress, and the strain on the healthcare system - and those things all hapMS: Development speed aside, with the
pened.
knowledge you have of the work that has
been done, do you think we can trust the
MS: Normally, the development of vaceffectiveness of the vaccines that are now
cines is something that requires many
being presented?
years but today, with tight schedules imposed by political and media pressure, we LS: The companies have supplied very dehave several vaccines awaiting authoriza- tailed and complete data from the trials to
tion to start being administered. As an in- the regulatory agencies. They are all looking at this with great care and attention
vestigator, how do you deal with all this?
because the stakes are very high. Some
LS: I think the development of vaccines in
of these documents have just been made
under a year is truly an amazing achievepublicly available, and I personally am
ment. I think people need to know is that
very impressed with how the trials were
most of the vaccines were already at least
designed and carried out. I think the repartly developed, and tested for other
sults appear to be very genuinely excellent
diseases, like other epidemic coronavirus
and I couldn’t be more excited that we will
(SARS or MERS viruses) or in the case of
finally have such a useful weapon in our
mRNA vaccines, for other conditions enfight against this disease. I think the risk
tirely. The mRNA vaccines are the first
of the disease is far higher than the risk of
ones we have. They are interesting because
a problem from these vaccines. They str
they deliver a time-limited recipe for your
highly effective (about 95%) in preventing
own cells to make a tiny portion of the
COVID19 disease, especially offering near
virus, to teach your immune system how
complete protection against severe disto recognize it and defeat it. The delivery
ease. That’s very good.
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MS: What do you think of the position taken promising to me. These vaccines seem to
by those who say they will not receive the be capable of creating a very tailored and
balanced immune response to a tiny piece
vaccine, at least, not at an early stage?
of viral protein that is very important in
I can understand people feeling that the
the virus attaching to cells. Although it
vaccines may seem to have come too fast,
is possible that booster doses or repeated
but as we just discussed, I think that we can
shots may be needed, there are other disreassure people that these vaccines have
eases where a single shot can give a very
met our usual very high standard of safety
long-lasting immunity and I’m hoping this
for vaccines. Thinking about people who
is one of them. I’d still rather have a boostare inclined to completely refuse the vacer shot if needed than COVID-19!
cines, I have to say there is a lot of very silly
and wrong information spreading around
MS: Both Europe and the USA have already
the vaccines for reasons that are honestly
announced that they will begin adminisunclear to me. However, the Internet gives
tering vaccines before the end of the year
a large voice to people with unusual and
to those most at risk. What do you think of
incorrect beliefs, unfortunately! I think
the current situation in Canada?
people who just feel cautious likely will
be reassured by the close of follow up and LS: The vaccines have come more quickly
reporting data as more people receive the than I had dared to hope, although the first
vaccine. In other countries they’ve already vaccine that we have is a bit difficult bestarted vaccine campaigns, and everyone cause it needs to be kept at very cold temwill be looking closely for any signal that peratures so there are strong protocols to
there is a safety problem for any particular be able to give it properly, and it can’t really be taken away from centralized sites yet.
However, Canada has done very well on
the vaccine stage with getting us access to
potentially a whole menu of vaccines that
They didn’t cut corners in will be very useful in the coming months.

terms of the types of studies
needed to show safety, the
number of people studied, or
the scientific development.
They reduced time in getting
enough COVID cases to observe
and reducing bureaucratic processes and getting funds.
• Dr. Lynora Saxinger MD FRCPC

group of patients. At the end of the day, I
think most people would see the promise
of living in a society that is free from the
fear of this infection as being worth getting
the shot. Truthfulness, open communication, and encouragement would be the first
things to do to help people in their decisions around vaccines. If they’re genuinely
was a dangerously high number of people
who are refusing, I suppose our attention
would have to be put on what to do to address their concerns. I’m happy to roll up
my sleeve in public to show that I do trust
this process and I really think the vaccines
will be good.
MS: Do you think any of the advertised vaccines will be able to give lasting immunity?
LS: With respect to the duration of immunity, how long they will protect- it is unknown of course but the work so far is

MS: In your opinion, what criteria should
be adopted in the distribution and administration of the vaccine? Which groups
should be considered a priority?
LS: I think we all can agree on the first
principles used in vaccine planning, which
are that those at highest risk of death and
those at high risk of infection by virtue of
work in healthcare are to be first. This disease is far more fatal in older people (10 to
25% of elderly people with COVID-19 die),
so long-term care and congregate living
settings, and elderly people in the community are very important to protect first.
Individuals who are essential workers and
have medical conditions that might result
in extra risk of disease would generally be
next. It will be important also to look at
the strategies and experience elsewhere as
we move along, as the best vaccine rollout
should hopefully reduce the community
risk of infection even for those who have
not yet had the vaccine themselves. In
any case, we will still likely be masking
and distancing and handwashing over the
summer as the vaccine is provided to larger
numbers of people.
Although these measures and restrictions
are quite tiring, I really think that they’ll
be easier to manage on the way out of this
then on the way into it, as we will all be
looking forward to things becoming much
more normal as we rebuild our lives and
plan how things can be after COVID-19.
Catarina Balça/MS
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Vacinação em
Massa - corrida
contra o tempo
Cristina Da Costa
Opinião
Estimados leitores,
Votos de uma sexta-feira feliz e sobretudo saudável.

D

ezembro dentro e o desenrolar deste
tema sobre a vacina do vírus da Covid 19, a tomar novos rumos.
Esta semana, o jornal Milénio propõe
várias páginas educacionais e informativas sobre o tema. Não desperdice e leia. A
senhora Margaret Keenan do Reino Unido,

foi a primeira pessoa no mundo a tomar a
vacina na passada terça-feira (7). Vacina essa proveniente do laboratório Pfizer
BioNTech. Diz a Sra. Keenan que foi o melhor pré-presente de aniversário que poderia receber, visto que está prestes a completar, para a semana que vem, 91 bonitos
invernos.
Vamos por partes. O nosso Governo federal pela mão de Justin Trudeau, anunciou
esta semana que 249 mil doses desta vacina seriam disponibilizadas até ao fim deste
mês de dezembro, para serem administradas nas pessoas com risco mais elevado.
Uma semana antes do que se esperava. Mas
ainda não será uma certeza até que a FDA,
Food Administration Act, a entidade que
legislação determina que reja estes proce-

dimentos aqui no Canadá, a aprove ou, pelo
contrário, não a considere de facto apta
para ser administrada à população.
Quando tomamos a Sra. Keenan como
exemplo heroico, por ser pioneira desta
campanha de vacinação a nível global (não
incluindo a Rússia que não quis ajuda de
nenhum outro país e, produziu a própria
vacina), dizia eu, a faixa etária desta pioneira a par e passo com os trabalhadores
da linha da frente (médicos, enfermeiros,
auxiliares, cuidadores etc.), deveriam ser
os primeiros a receber esta vacina. Ora, por
outro lado e segundo as estatísticas divulgadas nestas últimas semanas aqui no Canadá, somente 55% da população canadiana está disposta a ser vacinada. Contra? A
favor?
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Ainda temos o direito de decidir o que
é, ou não, administrado no nosso corpo.
A não ser que esta vacinação em massa se
torne estritamente obrigatória, vão sempre
haver segundas opiniões sobre se, nesta altura ainda precoce deste tratamento, será
ou não aconselhável tomar a vacina ou,
pelo contrário, será melhor aguardar e ver
o que os navios trazem na proa.
Continuação de boas leituras, bom fim de
semana e muita saúde.
Até já,
Cristina
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The Politics of Vaccines
C

As the Covid-19 vaccine train starts rolling, society
anada has engaged army generals to carry out what
appears to have taken a deep breath of relief that the
is being called the most complex population engaworld may finally be getting back to normal. Is this algement since World War Two. That’s quite a claim
leviation warranted given the fact of the uncertainty in given the planning and implementation it took to defeat
delivery of vaccinations and the logistics to carry out the Nazis. Some political posturing may be at play, but the
inoculations?
engagement of soldiers to carry out the distribution of the

vaccine creates more psychological comfort to people as it
creates an impression that populations are being protected. The bottom line remains that until arms are pricked
with a needle and the vaccine takes effect, there will not
be an alleviation of fear in the population.
On Tuesday (8), Margaret Keenan became the first person in the world to receive the first approved vaccine dose
which is cause of great celebration as it ignites a light at the
end of the tunnel. Pfizer who made a name creating heat
with a blue pill, now needs to freeze vaccines to -78ºC,
what a change in temperature. They are first of the mark
with others following behind in the race to provide much
requested vaccines. Economics and political strength will
dictate who gets it first and therefore individual countries
will have to decide who should have priority to be vaccinated.
Canada has announced that we are getting 200,000 doses in December, but we have to assume that the supply
for the entire country may take as long as a year to distribute and inoculate all its citizens. Although statements
have been vague about who should be vaccinated first, the
consensus appears to be that retirement homes, chronic
care and long-term facilities should be the first, followed
by Canadians over 80. Deciding on the demography of distribution can be a life and death judgement but the bottom
line is that we need to obtain more quantities to contain
the continues plague affecting the world. A 1% promise
of vaccination by the end of 2020 is nothing more than a
means of pacifying the troubled minds of Canadians.
Vaccines provide immunity to a disease. What it doesn’t
provide is protection against the absurdity of those who
choose to flaunt the rules and ignore medical recommendations. Anti-vaccers and others who refuse to be vaccinated should not have the protection of our medical system.
Their insanity will endanger the course being carved by
those who choose to protect society and therefore do not
deserve the protection afforded to those who sacrifice their
lives and financial assets to immunize the world of Covid.
As much as we are not “all in this together”, the right
thing to do is to at least assume some responsibility for the
well-being of the world we live in.
Imprudence can no longer be tolerated as an excuse after 10 months. Vaccines are coming. It will take time to get
everyone inoculated, but when the train arrives at your
station, take it. There is no room in the train for fools.
Be well.
Manuel DaCosta/MS
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Os cancelamentos das festividades
de natal e passagem de ano
Desde o passado mês de novembro que
o recolher obrigatório e as restrições ao
fim de semana levaram a muitos cancelamentos por parte das empresas de
catering. Já não são apenas os eventos
municipais, que um após outro vão sendo cancelados, deixando-nos com menos festejos do que aqueles que estamos habituados e que nos enchem ruas
e praças de alegria natalícia e espírito
familiar.

A

ssim, este ano, temos menos programação de Natal, tanto ao nível empresarial como ao nível municipal.
Era realmente o que faltava após tantos
meses de sacrifício que parece não ter dado
em nada.
Várias autarquias estão a suspender
eventos de Natal e de passagem de ano. Por
exemplo, no Porto, não haverá fogo de artifício no novo ano e em Lisboa, não haverá
concerto no Terreiro do Paço.
A maior parte está a tentar adaptar as atividades ao universo das redes sociais e os
municípios que ainda estão a decidir o que
fazer. Neste futuro muito próximo, há apenas a certeza em como será um Natal e uma
passagem de ano muito diferentes daquilo

a que estamos habituados. Adaptados às
regras da pandemia, não há como fugir. Serão assim os próximos eventos familiares.
Na ilha da Madeira, salva-se o conceituado fogo de artifício da passagem de ano e
iluminações de Natal. Mas enquanto a autarquia se defende em comunicar que a autoridade de saúde não autoriza eventos de
Natal, há nas empresas o pânico generalizado, daqueles que são normalmente organizadores de eventos em Portugal.
Com as medidas decretadas pelo Governo e alargando o recolher obrigatório e o
confinamento aos fins de semana, segundo
avança a Fixando, uma plataforma nacional de contratação de serviços para este
fim, é anunciada a quebra de quase 70%
face ao ano de 2019. São, portanto, cerca de
700 mil euros em vendas não realizadas, no
período do Natal.
Na maior parte, os eventos foram cancelados e relativamente ao setor privado,
a Associação Portuguesa de Empresas de
Congressos, Animação Turística e Eventos - APECATE - já havia referido, que o
país entrará em situação de calamidade. Os
membros desta associação viram 80% dos
eventos de Natal cancelados. O que é uma
diferença estrondosa em relação ao ano
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anterior. Em resposta escrita, a associação
declara: “As festas de Natal presenciais foram, na sua maioria, canceladas, passando
algumas delas para formato online e outras
para ações diferentes, como, por exemplo,
ações de charme em que entregamos em
casa dos colaboradores uma oferta de Natal. A indicação que temos é que a maioria
das autarquias está a cancelar, ou já cancelou, as suas iniciativas de Natal, ficando só
por ações que não implicam a participação
direta de público”.
A estas informações a associação acrescenta, que “os grandes eventos de fim de
ano, normalmente promovidos pelas autarquias estão na sua maioria, ou mesmo na
sua totalidade cancelados” e que também
“as provas de desporto, associadas à passagem de ano, estão canceladas”, como as
corridas de São Silvestre.
A preocupação é real, e o presidente da
Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, Pedro Costa Ferreira,
acrescenta: “O setor está completamente
paralisado.”
Temos, portanto, uma morte, não lenta,
mas drástica de um setor que até ao presente não tem apresentado muitas dificuldades. As perspetivas deste responsável

não são de todo animadoras, referindo uma
quebra de atividade, que poderá representar um valor próximo dos 90%. Já há também o cancelamento de algumas poucas
que tinham sido feitas. Pedro Costa Ferreira
refere: “Será o pior fim de ano de que tenho
memória. Estou a referir-me a reservas de
lazer, sejam de viagens para estrangeiro ou
mesmo estadias em Portugal, no ano novo.
Não tenho boas previsões, neste momento
estamos em modo de sobrevivência. Estamos em diálogo com o governo para obtenção de apoios para sobreviver”.
Nós, população em geral, vemo-nos de
mãos e pés atados, sem nada poder ajudar
e sem nada poder usufruir, desta época tão
especial, da qual muitas famílias aguardam, para estar com os seus.
Restar-nos-á a vacina, dizem. Pois desta
forma, confinados, com o país parado, estamos a entrar em bancarrota, ao nível do
setor privado, do público, mas também do
familiar. E amontoam-se os problemas ao
nível da saúde mental, que se estão a tornar
gravíssimos.
A ver vamos...
Amélie Bonsart/MS
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Erosão, um projeto de valorização
da identidade cultural da emigração
Daniel Bastos

Na freguesia de Cepães, uma freguesia
do concelho de Fafe, situada no distrito
de Braga, com intensa atividade industrial e aptidão agrícola, ao longo dos últimos três anos tem sido dinamizado um
original projecto comunitário em rede
que e envolve toda a comunidade local
em torno da história e memória da emigração.

P

artindo dos percursos migratórios
do final do século XIX e do século XX
para o Brasil e França, assim como das
expressões materiais e simbólicas do ciclo
de retorno dos emigrantes que marcam indelevelmente a região do Vale do Ave e em
particular o concelho de Fafe, contexto que
impeliu o município minhoto a instituir
no alvorecer do séc. XXI o Museu das Migrações e Comunidades, o grupo local EnfimTeatro, núcleo dramático da Sociedade
de Recreio Cepanense, está a desenvolver
desde o primeiro trimestre de 2017 o projeto comunitário Erosão, tendo em vista a dinamização de atividades culturais nas áreas
do teatro e cinema.
Tendo como objetivos capitais o desenvolvimento, formação, divulgação, produção e ação artística, cultural e educativa,

Créditos: DR

Opinião

O historiador Daniel Bastos (esq.), cujo percurso tem sido alicerçado no seio das comunidades portuguesas, acompanhado em 2018 dos responsáveis do projeto comunitário
Erosão, José Rui Rocha e Nuno Pacheco, na Sociedade de Recreio Cepanense, no âmbito de uma conferência sobre a emigração portuguesa

através de um amplo, exigente e democrático acesso à cultura, o EnfimTeatro tinha
projetado para o final deste ano em que se
assinalam os 25 anos da morte de Miguel
Torga, um dos mais influentes escritores
portugueses do século XX, cujo percurso
de vida e literário foi marcado pela sua experiência nos anos 20 como emigrante no
Brasil, o lançamento do filme Erosão.
Esta dinâmica de trabalho, que não é
imune aos efeitos da pandemia de coronavírus que um pouco por todo o lado tem
contribuído para o cancelamento ou adiamento de eventos e iniciativas que integram os planos anuais de muitas associações, assenta no pressuposto basilar que
a comunidade é protagonista. Pelo que,

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO
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os termos viagem, emigração, esperança,
utopia, tradições, memória, identidade e
património são os pilares fundamentais da
estrutura do argumento do filme que funciona simultaneamente como catalisador
de uma rede cultural, tanto que a iniciativa
conta com a colaboração de diversas instituições, associações e grupos comunitários.
Como sustentam os seus responsáveis, o
projeto Erosão embrenha-se na comunidade, nas suas metamorfoses, linguagens,
hábitos e tradições, comprometendo-se
com as suas virtudes e dificuldades, ou seja,
está vinculado com a paisagem, o património material e imaterial, as pessoas, enfim,
o território.
Foi nessa esteira, que em meados de se-

tembro a comunidade local assistiu à realização do evento ambulante “A Arte do Jogo
do Pau”, composto por teatro de rua e representações de jogo do pau, uma das artes
marciais portuguesas mais antigas com tradição no Norte de Portugal, principalmente
no Minho, e que era praticado com varapau
ou cajado, um instrumento de trabalho e
simultaneamente uma arma do dia a dia
das pessoas.
Mais que uma abordagem singular ao
fenómeno migratório, o projeto Erosão
dinamizado pelo grupo comunitário EnfimTeatro, constitui uma relevante valorização das tradições, usos, costumes e da
emigração, partes integrantes da história e
da identidade portuguesa.
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As Quatro Estações
Créditos: DR

É tão difícil guardar um rio
quando ele corre dentro de nós.
Jorge Sousa Braga

T

Aida Batista
Opinião

Na minha infância africana, aprendi a
descrever as quatro estações do ano
pela ordem em que se sucediam nas
páginas do livro único: primavera, verão, outono e inverno. Enumerava-lhes
os atributos, que passavam pelo que de
mais belo ou útil existia em cada uma
delas. No fim, terminava com a inevitável declaração de amor: “Eu gosto muito
das estações do ano”, porque esta era
a fórmula com que dávamos por findas
todas as redações. Foi assim que enchi
a minha memória de muitas páginas de
descrições de figuras, animais, paisagens e lugares, sem nunca os ter conhecido ou sequer visitado.

reinada a obedecer, não me questionava sobre a utilidade de matérias tão
ausentes do meu quotidiano, vivido
noutras latitudes. Pelo contrário, achava até que contribuíam para me alimentar
uma imaginação que, sem outros referentes, criava os seus a partir da informação
que ia armazenando.
Talvez seja por isso que, sem dificuldade, desatei o espartilho das ideias feitas e
passei a olhar a variedade do mundo, não
comungando do ideal de me sentir completa com uma só estação. Há quem consiga,
por exemplo, viver apenas com o verão.
Esses enaltecem-lhe as temperaturas altas, os dias longos e luminosos, a vida de
esplanada e a cerveja bem fresca após um
dia de trabalho, os passeios à beira-mar e
os mergulhos na praia ao fim do dia, os corpos quase desnudos na leveza da roupa e do
calçado com que se vestem a cada novo dia.
Cansada dos dias escaldantes de suor
acumulado no rosto, gosto de começar a
sentir a pele a arrepiar-se quando a baixa

da temperatura anuncia a mudança de estação; de cruzar os braços à frente do corpo
como quem ergue uma muralha de proteção contra uma aragem mais fria; de pegar
nas abas ainda leves do casaco e apertá-las
contra o peito num gesto de aconchego; de
puxar a echarpe que me cobre os ombros
e enrolá-la até ao pescoço, para travar a
entrada da sensação de frio; do simples
gesto de caminhar com as mãos metidas
nos bolsos, como se dentro deles buscasse
o calor com que vou aquecendo o resto do
corpo; de começar a sentir o encolher dos
dias, cada dia mais pequenos, num convite de regresso a casa mais cedo; de olhar
para as árvores que, despidas de folhagem,
mostram a rugosidade dos contornos até
aí escondidos; de admirar as folhas caídas,
em tonalidades de amarelo e vermelho,
que rapidamente se acastanham; do restolhar que se solta da pauta dos meus pés
quando sobre elas caminho; do cheiro da
terra molhada após as primeiras chuvas lhe
penetrarem as entranhas; do fumo dos as-
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sadores de rua que nos trazem o odor das
castanhas, quentinhas e boas, vendidas nos
cartuchos das páginas amarelas; da textura
da manta com que me enrolo no “choco”
do sofá a viajar por entre as personagens de
um filme ou de um livro; da dança das labaredas ao som da lenha a crepitar na lareira;
da flanela de que são feitos os lençóis que
me convidam a ir para a cama antes da hora
habitual.
Este é o meu outono, aquele que conheci
quando pela primeira vez cheguei a Portugal. Recusa-se a viver na redação da menina que fui, e que, à semelhança de outras,
as freiras me obrigaram a decorar. Era igual
para todas as alunas da turma - sem cheiros nem cores - feito de palavras vazias de
emoções, como uma natureza morta.
E neste outono da vida em que me encontro, dou por mim a recordar um tempo
sem estações nem andamentos, mas com
um rio enorme de curiosidade a correr
dentro de mim.

24

MILÉNIO | OPINIÃO

11 a 17 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

Créditos: DR

Como será depois?

Luis Barreira
Opinião

Embora estejamos ainda longe do fim
desta pandemia que a todos tem afetado, com a descoberta de várias vacinas
anti-Covid-19 e à medida que avançam
os planos de vacinação coletiva das populações, começam a surgir as naturais
interrogações sobre qual será a reação
das sociedades quando ela, a pandemia, for completamente debelada. Isto
considerando que o tempo em que ela
esteve ativa e as medidas socialmente
restritivas que, entretanto, foram tomadas, tenham provocado alterações duradoras no comportamento das respetivas
sociedades.

S

erá que vamos entrar numa euforia do
regresso ao passado, tentando recuperar o “tempo perdido”? Será que esta
dolorosa experiência nos permitiu encarar
o futuro de forma cautelosa, prevendo as
sociedades em geral e o comportamento
humano em particular, de novas formas de
pensar o mundo?
Que alterações poderão acontecer nas
nossas sociedades, acabadas então de sair
dos escombros provocados por esta crise
sanitária?
Alguém disse que: “O mundo depois da
pandemia não é o mesmo, e nós também
não.”! Será assim?
Muitas perguntas sem certezas imedia-

tas e de respostas inequívocas, mas que
começam a interrogar as elites políticas e
económicas, para além do interesse dos investigadores sociais e da preocupação das
grandes massas de trabalhadores.
Sem esquecer a restante globalidade de
efeitos provocados por esta pandemia e o
diferente modus vivendi das várias sociedades atingidas, nesta breve síntese de ideias
que aqui deixo, tentarei cingir-me apenas
a algumas consequências humanas e materiais que esta crise sanitária tem provocado
na sociedade portuguesa, num contexto
social e económico em que sobrevivem várias gerações, que pensam e agem de forma
diferenciada e que, por essa razão, tiveram
consequências significativas diversas no seu
comportamento, durante a crise.
Os constantes confinamentos, restrições e o medo associado às infeções provocadas pelo vírus, conduziram, de forma
geral, ao isolamento social das famílias e a
uma grande insuficiência na demonstração dos afetos e das empatias sociais que,
associadas ao sedentarismo provocado
pelo trabalho remoto e à dependência das
tecnologias virtuais, que já antes da pandemia se vinham verificando, acabará por
prolongar angústias e ansiedades nas gerações mais velhas, receosas de futuras situações semelhantes, alterando o seu anterior
comportamento para uma prática mais
isolacionista. Nas mesmas circunstâncias,
complementadas pelo ensino à distância,
as compras on-line, as redes sociais e com
toda a panóplia de jogos virtuais, as gerações mais jovens terão tendência a desenvolver uma formação mais individualista
e inadaptada ao trabalho essencialmente
coletivo.
Outros aspetos não menos importantes

são aqueles que se prendem com a futura
sustentabilidade económica das sociedades,
profundamente abaladas por esta crise.
A crescente utilização das novas tecnologias no desenvolvimento económico das
sociedades, embora por vezes redutora da
formação intelectual dos seus utilizadores,
foi bastante impulsionada durante a presente crise, atingindo uma grande parte dos
setores económicos e tornando-se um fator
persistente no futuro da nossa sociedade.
Tendo como pressuposto que esta crise
acentuou as desigualdades sociais no mundo inteiro (FMI) e particularmente no nosso
país, que futuro aguardam os muitos milhares de trabalhadores portugueses empregados em áreas chave da nossa economia,
se continuar a produzir-se um acentuado
aumento das técnicas virtuais em setores
como o comércio de retalho e o turismo,
face a esta onda de comércio automatizado, ou a utilização crescente da robótica em
empresas de mão de obra intensiva, sem que
se configure uma real adaptação técnica dos
trabalhadores às inevitáveis inovações do
mercado de trabalho?
Não sou adepto das ideias anarquistas do
princípio do século passado, que se propunham destruir as máquinas que lhes “roubavam” empregos. Mas a rápida inovação
tecnológica que se verifica atualmente exige
dos poderes constituídos previsões e decisões atempadas que, sem colocar em causa o
progresso destas novas ferramentas digitais,
crie condições para que o essencial desenvolvimento humano as possa manobrar.
Um outro elemento importante a destacar, enquanto consequência desta crise
sanitária e que me parece ter sido assimilado para o futuro, foi a preocupação com
a saúde e a criação e manutenção de todas

as suas estruturas essenciais aos serviços a
prestar a toda uma população já muito envelhecida. Algum investimento já realizado
e a realizar, que não dispensa uma atenção
muito especial às remunerações e quantidade dos seus profissionais.
Uma vez que falei de bem-estar saudável, parece prometedor que, na procura dos bons ares naturais e em virtude do
emprego em trabalho remoto (que falta
regulamentar…), uma parte da população
procura instalar-se em zonas do país afastadas dos centros urbanos, disfrutando de
melhor qualidade de vida e benefícios de
custos. Se esta tendência prevalecer no futuro, teremos encontrado uma meia solução para ir reabilitando socialmente o nosso interior!
Por último e porque, por falta de espaço,
não posso prolongar as minhas “imprecisas” considerações, há um fator igualmente importante e inerente à situação que nos
tem atingido. Trata-se de uma cada vez
maior credibilidade que a ciência, nos seus
vários domínios atingiu, nomeadamente na área da saúde, onde se manifestou o
interesse que o trabalho científico realizou
e proporcionou uma melhor visão da empregabilidade dos nossos investigadores e
a criação de indústrias anexas, resultado
da capacidade desses homens e mulheres,
antes apenas reconhecidos e premiados no
estrangeiro.
Independentemente do que vier a ser
este nosso país, que os nossos decisores políticos e económicos não esqueçam as suas
responsabilidades sociais, para que o futuro
valha a pena!

mileniostadium.com

11 a 17 de dezembro de 2020

MILÉNIO | OPINIÃO

Créditos: DR

O carro está cheio, são nove
e só um se vai sentar

Augusto Bandeira
Opinião

São os candidatos à Presidência da República, como diz o velho ditado, o último vai ser o primeiro. Marcelo Rebelo
de Sousa foi o último anunciar que irá
recandidatar-se a um segundo mandato,
são já nove os pré-candidatos às eleições marcadas para 24 de janeiro.

J

á todos sabiam que o silêncio não fazia
sentido, o que o atual Presidente andou a fazer foi a minar terreno para ver
quem poderia aparecer como candidato,
agora que se sentiu seguro lá foi anunciar
a recandidatura. A sorte é que não há candidato à altura para o enfrentar e está visto
que vai ganhar na primeira volta, tiremos o
cavalinho da chuva porque da muita variedade a concorrer, a qualidade não é muito
boa. Quer se goste ou não este Presidente
deitou por terra o que dele se esperava, um
bom chefe de Estado com o perfil que o país
merece. Não foi um excelente Presidente
de Portugal, foi mais populista, senhor de
feiras e selfies do que um bom Presidente
para o país, mas não há melhor. Se houvesse um candidato com peso, o atual titular
do cargo pensaria duas vezes se avançava
com a recandidatura. Tem vindo a perder
popularidade e fica aflito com as sondagens
porque esperava bater o recorde de votos o que não vai acontecer. Como as coisas e
as pessoas mudam. Quando era comentador dizia as verdades agora esqueceu-se de
tudo, mas vai ganhar na primeira volta sem
precisar de grande campanha.
Ana Maria Rosa Martins Gomes com 66
anos, é militante de base do PS, foi eurodeputada, o próprio partido, o PS, não lhe
dá apoio, decidiu que a orientação para as
eleições presidenciais será a liberdade de
voto, sem indicação de candidato preferencial. Será que vai conseguir o segundo
lugar como deseja? Porque as hipóteses
são muito poucas, sendo que já conseguiu
recolher apoios de figuras socialistas como
Manuel Alegre, Francisco Assis, Pedro
Nuno Santos, conta também com o apoio
dos partidos PAN e Livre.
André Claro Amaral Ventura com 37
anos, professor universitário e presidente
do partido Chega, que ultimamente subiu
bastante na popularidade porque sozinho
fala por 200 deputados, quer o governo
goste ou não ele vai dizendo as verdades do
que se passa na governação, peca da forma
como as apresenta e diz. Foi militante do
PSD, com Rui Rio como presidente do PSD,
chegou a promover uma recolha de assi-

naturas para um congresso extraordinário
para destituir o líder Rui Rio, praticamente
ficou só e acabou por sair do partido para
fundar o Chega. Vai ser uma disputa para o
segundo lugar entre ele e a Ana Gomes. André Ventura vai aquecer os debates e fazer
a vida difícil ao atual Presidente e não só.
Bruno Fialho com 45 anos, advogado
de profissão recentemente chegou a presidente do PDR, Partido Democrático Republicano, sucedendo no cargo a António
Marinho e Pinto, ficou conhecido pelo seu
envolvimento nas negociações, tendo sido
convidado para mediar as mesmas entre o
Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e a Associação Nacional de
Transportadores Públicos Rodoviários de
Mercadorias. Este não vai embaraçar ninguém simplesmente passar tempo, vai fazer
monte porque as hipóteses são muito baixas.
João Manuel Peixoto Ferreira com 42
anos, eurodeputado pelo PCP, partido que o
apoia, passou a ser mais destacado na política depois de obter 9.55% dos votos quando concorreu como cabeça de lista a Lisboa
nas autárquicas de 2017. Com a perda de
militantes e de popularidade do partido não
vai fazer sombra a ninguém, mesmo tendo
recolhido recentemente o apoio do Partido
Ecologista “Os Verdes”. Mais um para fazer
monte, não mostra garra para o cargo nem
para aquecer os debates.
Marisa Isabel dos Santos Matias, com 44
anos, eurodeputada eleita pelo Bloco de
Esquerda, partido de que é dirigente, tem
o apoio do partido, já é repetente e parece
que gosta de fazer monte, tem idade e é livre de concorrer quantas vezes quiser, mas
não vai fazer muita chama aos principais
candidatos, não mostra capacidade para
vir a ser um dia Presidente do país.
Joaquim Paulo Pinto Alves com 51 anos,
empresário, Tiago Mayan Gonçalves com
43 anos, advogado, Vitorino Francisco da
Rocha e Silva, mais conhecido como Tino de
Rans com 49 anos, foi calceteiro no passado,
passou a figura pública a nível nacional por
um discurso que fez no XI Congresso do Partido Socialista, em 1999, que terminou com
um abraço ao então secretário-geral António Guterres. É repetente e nas últimas eleições conseguiu 3,28% dos votos, nas próximas não será dos que vai fazer das piores
figuras, sabe-se lá porquê. Também é livre e
de maior idade, não percebo a razão da sua
candidatura novamente.
Na minha opinião a lista é grande, mas
com pouca qualidade. Tirando o atual que
não foi o que muitos esperavam, o resto é
mesmo para fazer monte e alguns ainda
bem que lá estão para aquecer e dizerem as
verdades ao atual e futuro Presidente. Que
no próximo mandato seja melhor e não
como o próprio disse que será exatamente
o mesmo.
Vamos esperar pela campanha.

2ª TEMPORADA
Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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Re-Education…Lessons Learned From A Pandemic Passed
Sara Isabel Dias
Opinion

On December 1st, World AIDS Day (WAD)
brings together people from around the
world to raise awareness about HIV/
AIDS and demonstrate international
solidarity. It is a day to commemorate.
We lost lots of people unnecessarily,
and well before their time. We have developed amazing drugs to treat and now
prevent HIV disease, and in a remarkably
short amount of time. We must continue
to remember those who were afflicted
with AIDS that were abandoned and mistreated by family, friends, and the medical establishment. They were ostracized
like lepers, while suffering the indignity
of having their cause of death concealed
due to fear and stigma.

O

ver the years, WAD has been somewhat of a shape shifting affair. The
World Health Organization first
held the initiative to focus on the unheard
cries and screams from both those infected
and affected by the disease, HIV, (Human
Immunodeficiency Virus) that we now
know is responsible for AIDS (Acquired
Immune Deficiency Syndrome). At an instant, it created a day to globally highlight
and recognize their suffering, and for resources to be given to find a cure for what
was then a deadly disease. The day is an
opportunity for public and private partners
to spread awareness and encourage progress in HIV/AIDS prevention, treatment
and care around the world. It has become
one of the most widely recognized international health days and a key opportunity
to raise awareness, commemorate those
who have died, and celebrate victories
such as increased access to treatment and
prevention services.
An estimated 40 million people worldwide have died of AIDS since 1981, and an
estimated 37 million are living with HIV.
In recorded history, it has become one of
the most important global public health
issues in. Despite recent improvements in

treatment, the AIDS epidemic still claims
an estimated two million lives each year,
of which more than 250,000 are children.
In some countries, it has been the leading
cause of death.
This year’s World Aids Day is a poignant
moment. As the world deals a new virus,
those living with an older but less transmittable virus have much to worry about,
but also much to contribute. COVID-19
has placed a heavy burden on health services across the globe. It has taken people
and resources away from existing services,
including vital HIV prevention work. On a
global scale, HIV rates have stalled, with
new surges in a few troubled regions and
countries. It is possible that COVID-19’s
effects on poorer communities could exacerbate things further, possibly reversing
hard won public health success.
Today, HIV is for the most part a manageable disease, a long-term health condition, or ‘LTC’. Instead of dying from the
complications that arise when it progresses to AIDS, many people now live with
the virus in their bodies, held in check by
drugs that, when first discovered, really
did bring people back from the dead. While
there are still people around the world acquiring and dying from HIV, it is no longer
because we do not have treatments. Rather, it is due to their lack of awareness of being HIV positive or are unable to access the
medications they need.
It is worth noting that access to treatments is not a just problem for developing countries or those without universal
healthcare systems. Even in Canada, with
our excellent record of HIV prevention and
treatment, there are still too many cases of
people being diagnosed late, which makes
them more likely to develop AIDS. Many of
those diagnosed are black African men and
women (primarily from sub-Saharan Africa), a fact that highlights the challenges
facing the communities that comprise this
group, including structural racism in the
NHS, HIV stigma within the communities
themselves, and the impact of immigration
policies on individual’s access to health
services. It becomes clear that HIV is both a
challenge, and an amplifier of others, often
societal ones.
For those people who do find out their

HIV+ status early after being infected, the
treatment options are wide, and the outcomes are generally good. We have moved
on from drugs that worked but had many
side-effects to ones that have little to no
impact on people’s everyday life. There are
still some differences in experience, and
as most drugs are tested on healthy young
men, prescribing effectively for women
and children can be more hit or miss for
them than for men.
HIV drugs have also provided an unexpected option for preventing HIV transmission. In the early days, protocols were
developed to enable rapid treatment to be
given to people who had been exposed to
HIV (initially through needle-stick injuries, and then through sexual exposure,
known as ‘PEP’, or Post Exposure Prophylaxis), usually within twenty-four hours of
them being exposed. Miraculously, the
drugs were able to prevent the HIV virus
from replicating sufficiently enough to
overwhelm the body and enabled an individual’s own immune system to clear it
from their body.
COVID-19 has returned to the global
spotlight issues that the AIDS pandemic
highlighted 30 years ago. It has reminded
us of the impact that poverty has on disease
progression, of the additional challenges
that diseases present to women and girls
in the developing world, and how disease
can further disenfranchise marginalized
groups across all societies, including LGBTQ+ people and sex workers. Positively,
COVID-19 has also seen a return of community-led responses. Across the world,
community groups have stepped up to
deliver testing, treatment, and care; many
based upon existing networks created from
the AIDS pandemic response. In Canada,
the pandemic saw the emergence of mutual support groups, with volunteers coming forward to support vulnerable people
and provide information and aid to support
government responses. There has been an
echo of HIV/AID supports groups, like ‘The
AIDS Committee of Toronto (ACT)’ and
‘Ontario AIDS Network’ in the 80’s and
90’s, which continue to be an amazing resource.
And as we are now beginning to discover, the long-term effects of being seriously

affected by COVID-19 may harm many of
our fellow citizens. They may need additional healthcare support, which may be
different to the life they envisioned lay
ahead at the start of this year. People living
with HIV have a lot to share on that front.
With their history of creating support
groups and seeking dedicated treatments,
their experience serves as a road map for
the survivors of this new illness, which has
been described by some clinicians as being
like a mix of influenza and HIV.
Also, we must be on the watch for unexpected impacts from the pandemic.
While thankfully, the risk of catching
COVID is the same for those with stable
HIV and taking ART (Antiretroviral Therapy), as the general population. For those
who do not know their status or who are
unable to access ART, the chances of catching it are much greater. This is a fact boldly
illustrated, by the way in which tuberculosis spread unchecked among people living
with untreated HIV in Africa and Asia in
the 1990’s.
We must never forget the appalling stigma, neglect, homophobia and hatred they
endured, otherwise, history will keep repeating itself. It is also important to remember today those still living with HIV,
especially LTS, who continue to help break
down misconceptions about it. Their insight is so inspiring and to a large extent ignored. We will always be indebted to them
for being on the front lines fighting when
there were no treatment options. Many
LTS were used as human guinea pigs, so
that society today now have antiretrovirals
that make HIV a chronic, but manageable
condition.
Finally, HIV disease swept slowly but
inexorably around the world, showing us
where our focus was missing, our energies lacking, and our compassion missing.
Some of the efforts that helped tackle it
have provided vital information for our
response to the COVID-19 pandemic. But
there is still learning to be had. As we contemplate WAD this year, individually, and
organizationally, I think our challenge is to
help our healthcare services learn quickly and effectively from the lessons of our
HIV/AIDS past.

11 a 17 de dezembro de 2020

MILÉNIO | OPINIÃO

27

Créditos: DR

mileniostadium.com

My Unsung Heroes….
Vincent Black
Opinion

The other day l was reflecting on the
past 10 months that we just have gone
through and in looking back on these turbulent times it occurred to me some of
the people and areas that have stepped
up during COVID-19 to help and support our communities. There are always
those folks who work diligently and with
honour and never make a sound or complain about life, they keep their heads
down low and just grind it out.

D

on’t go to the store unless you have
to, don’t go see a friend, don’t go to
church, don’t even think of socialising with a close relative, don’t even think
of breathing unless you are told…but this
is life in a pandemic, uncertain and unprecedented times we are in. The weeks
drag on, life transforms, and countless
people are helping Ontarians get by with
our new stay at home reality. And in many
instances, that means that folks can’t stay
home by themselves.
There are the health-care workers who
are taking care of the sick and the vulnerable, and countless ordinary heroes making our world function. They stock the
grocery store shelves, take care of others,
they deal with people’s financial concerns
during a crisis. There are couriers who deliver medical supplies to doctors and craft
projects to families stuck at home, and
public health workers who are tracing
the virus from person to person in a bid to
stop its spread. In these bewildering times,
helpers are everywhere.
To me l would like to give some attention and congratulations to those people
who clean all our buildings and sanitize
our hospital, schools and other major in-

stitutions that we visit on a frequent basis.
These people and much of this sector is
made up by men, women and youth from
other countries. In many cases these new
immigrants or citizens who have been in
this country, are putting their lives on the
line each and every day. Its these folks in
my humble opinion that need to be recognized and applauded for what they do. This
type of work, especially in these times is a
noble trait and they should be rewarded.
Another sector that goes totally unrecognized are these truck drivers and delivery
people who bring us all these packages to
our homes and offices and never complain.
With this pandemic in full flight, buying
merchandise online is a full-on set way of
future shopping that is here to stay.
The men and women who deliver these
packages are totally exposed every day, but
they keep doing their jobs and yes…its not
a glamorous job, but it’s an important one.
These jobs are so crucial at this junction in
our lifetime and many of these packages
may be delivered by robots in the not so
distant future, but for now, these man and
women who deliver these items are truly
unsung heroes in my book. The difference
between these folks and say the postal service, which by the way are also doing an
admirable job, are very well compensated
by pension plans, benefits and all sorts of
perks. However, these drivers are the true
warriors and should be recognised.
Our paramedics and fire fighters are a
noble group that needs to be recognized
and honoured for what they do every day.
These men and women literally put their
lives on the line each and every day. The
paramedic community needs to be applauded for bravery and heroism for what
they do in light of the possible exposures
they have to COVID-19. Every time that a
paramedic arrives to help someone today,
the odds of contracting this virus is very
high and they all know this fact. Their
bravery is something that cannot be measured and should be acknowledged and
applauded each and every day. A note to

firefighters that on many occasions they
are the first to arrive to a scene that needs
medical attention or has a hazardous situation that needs to be attended to. Their
bravery cannot be measured.
Medical staff in all our hospitals that
include administrators, secretaries and
assistant and anyone that has to go into a
hospital are unsung heroes. I would like to
take a moment and give my unconditional
true love and support to nurses and nurse
practitioner that are your front-line workers and who are the ones that truly deal
with most medical situations and emergencies.
Yes, doctors are vital in our medical
structure, but they tend not to be around
when most of the heavy lifting is done…
the nursing staff and their associated are
the unconditional true warriors of this
pandemic crisis and should not only be acknowledge but should be rewarded.
I have firsthand experience living with
nurses and nurse practitioner and my hat
goes off to these people, the trauma, depression and human suffering that they see and
have to deal with are situations that many
of us would not want or couldn’t deal with.
These brave, special people are a God scent
and thank God we have them in our lives.
The people who pick up our garbage
through these times are a notable group
that needs to be mentioned. Think about
what our street would look like if the sanitation/garbage pick-ups stopped and we
were left to deal with this on a personal
level. I can tell you that the level of disease
would escalate and our COVID virus would
move faster and spread instantaneously.
Sanitation workers are at a higher risk
of contracting the virus. Many struggles
to keep physical distance when collecting
waste door to door, attending community
toilets or interacting with householders to
empty pits or septic tanks. These workers
have been unwavering in the job they do,
and an honorary mention is well deserved.
The average person, whether you are
young, old, middle age doesn’t matter…

coming together to help those that need
help or just some words of encouragement
can go a long way. God did not make us all
the same, while many have needs especially in these times it’s important to help
our fellow man. You may be that person
reading this who has done this honourable
work, given a helping hand and sacrificed
yourself to help a loved one or just a friend
or even a stranger…thank you thank you
and thank you. Your effort and love will
not go unnoticed.
Another group of warriors that need to
be recognised are those folks that work at
shoppers, Metro, bakeries, take-out food
locations and so many other unnoticed
workers that serve the public for our basic
needs and essentials. This sector has not
waivered from day one with this virus, and
yes there have been some hick ups, but
many workers have stood up and continue
to serve the public without any fanfare.
This group of workers needs a deserving
tip of the cap and a grateful thank you for
showing up most day to service our everyday needs.
To round out my honorary mentions l
would like to give some attention to teachers
and the constant work they do these days,
not only to teach but to me a bit of a parent
and a medical assessor. Their job is definitely not an easy one these days. The police also
needs to be mentioned here and given some
praise with the job they are doing.
The other day l had to drop into The Hospital for SickKids and visit someone that
had just gotten a very serious procedure
done…. when l left, l was in au of the work
these professionals do every day with no
complaints. But the one thing that stayed
with me that day and will continue to be
a reminder for me, is that if you think you
are having a bad day, drop into SickKids
and you will realise how good we have it.
Its important for all of us to do our part…how
small or big in these unprecedented times.
Thank You …. I have noticed your efforts.
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finamentos para evitar a transmissão do
vírus. O Governo Liberal vai gastar $ 100
mil milhões para impulsionar a economia
nacional no pós-pandemia nos próximos
três anos e nos próximos meses vão ser divulgados mais detalhes.

CANADÁ
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Milénio Stadium: Qual é a sua mensagem
para a comunidade luso-canadiana que
pretende viajar e visitar os seus familiares
em Portugal, mas que este ano não o vai fazer porque o Canadá continua a impor uma
quarentena obrigatória em vez de testes
rápidos? Quando é que acha que o projeto
piloto de Alberta de testes rápidos vai ser
expandido ao resto do país?

O’Toole assinala 100 dias à frente do PC
“Podem contar com os Conservadores para
continuar a pressionar por clareza e competência”
No meio da maior crise de saúde pública
do século e da maior crise económica
desde a Grande Depressão, o líder dos
conservadores, Erin O’Toole assinalou
100 dias à frente do PC e disse que sem
plano de vacinação não existe plano de
recuperação económica.

N

a passada segunda-feira (7 de dezembro) o Partido Conservador fez
uma conferência online com alguns
dos diferentes grupos étnicos de comunicação social canadiana. A conferência contou
com a presença de 42 grupos, durou cerca
de uma hora e no total foram submetidas
mais de 100 questões. O Milénio Stadium
assistiu à conferência de imprensa, mas infelizmente o líder do PC não teve tempo de
responder às nossas questões. No entanto,
submetemos as questões por e-mail e as
respostas chegaram pouco antes do fecho
da edição.
No vídeo de abertura Erin O’Toole começou por agradecer aos media pelo trabalho
que fazem ao informar a sua comunidade e
disse compreender que os próprios media
enfrentam dificuldades porque com a crise
que afecta as pequenas empresas as receitas publicitárias dos media étnicos também
caíram. O líder do PC elogiou os canadianos
que continuam a cumprir com as novas regras de saúde pública e disse que este Natal ia ser muito diferente porque as pessoas
não iam poder visitar os seus familiares e
amigos por causa do risco de contraírem
COVID-19. O’Toole criticou o plano que o
Governo apresentou recentemente e disse que sem um plano de testes rápidos em
massa não é possível recuperar a economia
do país.
“[O Governo] não oferece nenhum plano
para fazer com que os canadianos voltem

ao trabalho ou reabram as pequenas empresas que encerraram. Não conseguimos
testar o vírus de forma rápida e frequente e
não existe um plano real para rastrear e isolar aqueles que estão infetados. Não pode
haver um plano para reabrir a economia do
Canadá e permitir viagens novamente sem
um plano para fazer testes rápidos e vacinas”, explicou.
Os Conservadores garantem que a economia canadiana já mostrava sinais de fraqueza antes da pandemia, mas dizem que o
Governo preferiu ignorar os avisos da oposição, manter um grande déficit estrutural
e aumentar os impostos em épocas económicas favoráveis. O’Toole alerta que o atual
déficit de $400 mil milhões vai hipotecar o
futuro das próximas gerações e que vai deixar milhões de canadianos para trás que
não encontrar emprego.
Os Liberais acreditam que o futuro da
economia canadiana deve passar pelo cumprimento das emissões atmosféricas, mas
os Conservadores defendem que a criação
de emprego deve vir sobretudo do setor
da energia. O’Toole voltou a sublinhar que
defende a construção do oleoduto Keystone XL e a criação de empregos na indústria
de petróleo e gás.
O líder do PC recordou ainda que em 100
dias como líder do PC o seu partido apresentou várias moções para melhorar a resposta do Governo à pandemia de COVID-19
e forçar os liberais a banir a Huawei do país.
Se for eleito como PM, O’Toole quer “dar
aos canadianos um plano realista para enfrentar os desafios do presente, para que os
jovens tenham oportunidades no futuro. Os
conservadores do Canadá sempre defenderam o multiculturalismo e a inclusão”.
O plano de vacinação do Canadá, as ajudas federais às famílias e empresas para so-

breviverem à pandemia, as relações com a
China e o desempenho do Governo Liberal
foram alguns dos temas que foram abordados nos 60 minutos.
Com uma árvore de Natal a servir de cenário O’Toole foi dizendo que se fosse eleito primeiro-ministro teria uma abordagem
diferente para com os pequenos empresários. O líder do PC, que antes de ingressar
na política passou pelas Forças Armadas,
disse que o PC quer que a CRA suspenda
as auditorias às empresas que receberam o
apoio ao pagamento de ordenados porque
as auditorias colocam exigências onerosas
às empresas que lutam para sobreviver à
segunda vaga da pandemia.
O’Toole criticou Trudeau por não apresentar um plano de vacinação nacional
e com isso ter contribuído para a falta de
confiança dos canadianos na vacina. “Não
sabemos a data em que as vacinas vão estar disponíveis. A maioria de nossos aliados
sabe, na verdade, o Reino Unido e os EUA
vão começar a recebê-las nos próximos
dias. Os canadianos fazem perguntas e merecem respostas”, disse.
O líder do PC também disse que os esforços do Governo para disponibilizar ajuda económica a empresas e famílias podia
ter sido mais eficaz se tivesse sido disponibilizada mais cedo. “A verdade é que a
resposta económica dos liberais tem sido
errática e confusa. Milhões de canadianos
receberam o CERB indevidamente e outros
que perderam o emprego podiam estar hoje
empregados se o apoio salarial tivesse sido
disponibilizado mais cedo”, referiu.
Na atualização fiscal, a ministra das Finanças disse que o deficit do Canadá podia
chegar aos $ 381,6 mil milhões até o final de
março de 2021, uma previsão que pode vir
a aumentar se forem necessários mais con-

Erin O’Toole: Este ano tem sido difícil para
todos os canadianos e o Natal e o Ano Novo
não vão ser diferentes. Enquanto lutamos
para travar a COVID-19, espero que todos
permaneçam seguros e saudáveis nesta
temporada de festas e continuem a seguir
os conselhos de saúde pública. Até que todos os canadianos tenham acesso a vacinas
e a testes rápidos, infelizmente vamos continuar a ver confinamentos. Especialistas
em todo o mundo continuam a apontar os
testes rápidos de fácil acesso como uma
ferramenta chave no combate à transmissão da COVID-19, com potencial para ajudar os canadianos a viverem uma vida normal. A ministra da Saúde de Justin Trudeau
não conseguiu disponibilizar o teste rápido
- uma das ferramentas que permitiria aos
passageiros viajar com segurança. Essa
falha teve um impacto significativo sobre
os trabalhadores das companhias aéreas e
sobre os milhares de canadianos que dependem das viagens aéreas, especialmente
durante as férias.
MS: Com um novo confinamento em Toronto, os proprietários de pequenas empresas estão a lutar para sobreviver, mas a
hipótese de um terceiro confinamento paira no ar. Se tivéssemos os Conservadores
no poder durante a pandemia, a resposta
de Otava à crise de COVID-19 teria sido diferente?
EO: Estamos quase no Natal e os empresários canadianos precisam de clareza de seu
Governo para planear o seu futuro. Temos
pedido ao Governo Liberal a corrigir o Mecanismo de Financiamento de Emergência para Grandes Empregadores (LEEFF),
para reduzir as restrições e alterar a tabela
de taxas de juros. Propusemos um plano
para o Governo Liberal adiar o aumento
de impostos sobre a folha de pagamento da
CPP marcado para 1 de janeiro, bem como
o aumento do imposto sobre o carbono e
da escada rolante do álcool planeado para
o próximo ano, mas os Liberais optaram
por votar contra. As pequenas empresas
e os trabalhadores canadianos merecem a
certeza deste Governo. À medida que entramos num novo ano, todos os canadianos
podem contar com os Conservadores para
continuar a pressionar por clareza, competência e pelos canadianos.
MS: Se for eleito, podemos esperar do Governo Conservador políticas de imigração mais flexíveis, nomeadamente com os
membros da UE, como é o caso de Portugal?
EO: O primeiro-ministro Trudeau é responsável por criar uma enorme acumulação de processos que vai levar anos para
ser reparada. Tal como tenho vindo a dizer,
acredito em priorizar a reunificação familiar e garantir que esse processo seja rápido
e transparente. Isso vai ajudar muitas famílias canadianas e vai contribuir positivamente para a economia. O nosso processo
de imigração deve ser justo, compassivo e
oportuno. Não podemos deixar as pessoas
esperar na fila durante anos sem um fim à
vista.
Joana Leal/MS
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Otava diz que não está alarmada com a ameaça
de Trump de limitar a exportação de vacinas
O Ministro Federal de Assuntos Intergovernamentais, Dominic LeBlanc, disse
esta terça-feira (8) que não espera que
uma tentativa dos EUA de restringir as
exportações da vacina Pfizer para países estrangeiros tenha qualquer impacto significativo no fornecimento inicial
de doses ao Canadá.
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eBlanc disse estar “confiante” de que
a gigante farmacêutica sediada em
Nova Iorque vai ser capaz de cumprir
as suas obrigações contratuais e entregar
milhões de doses de vacinas a países estrangeiros, apesar de relatos de que o Presidente dos EUA, Donald Trump, pretende
limitar as exportações.
Otava acredita que as vacinas da Pfizer
devem chegar ao Canadá nos próximos dias
ou na próxima semana. O Governo hesitou
em divulgar publicamente de onde vêm as
doses da Pfizer que o Canadá vai receber,
devido a questões de segurança, mas o Major General Dany Fortin, o comandante
militar que lidera a operação de logística
da vacina no centro de operações nacional,
disse que as “simulações” de distribuição
que foram planeadas se baseiam na suposição de que as doses vêm da Bélgica. Os
militares vão fazer um teste por semana e
as caixas que têm as vacinas estão a ser monitorizadas.
Com a simulação da entrega os militares
esperam aprender para fazer ajustes se for
necessário quando as vacinas chegarem ao
país. Uma fonte do Governo que não quis
ser identificada garantiu aos jornalistas que
a maior parte das primeiras doses da vacina
da Pfizer que o Canadá encomendou virão
de uma fábrica na Bélgica.
O Canadá espera receber antes do final
de dezembro cerca de 249.000 doses de

vacinas da Pfizer.
As vacinas vão ser produzidas em Puurs,
uma pequena cidade no norte da Bélgica
que vai criar centenas de milhões de doses
da vacina durante os próximos 12 meses
para exportar para países como o Canadá,
Japão e Reino Unido. A Pfizer já reagiu às
declarações de Donald Trump e disse que
estava comprometida em honrar os acordos com os vários países e garantiu que a
sua prioridade é a saúde pública global.
Como a vacina da Pfizer é muito sensível à
temperatura, a vacina vai ser armazenada
em arcas frigoríficas a temperaturas entre
os 80 e os 60 graus negativos. A Pfizer vai
enviar a vacina diretamente para os 14 centros de distribuição do Canadá.
A fábrica da Pfizer em Michigan e uma
instalação de armazenamento em Wis-

consin vão abastecer o mercado dos EUA,
mas a empresa admite que estes locais podem vir a ser redefinidos para concluir as
entregas globais que a fábrica da Bélgica
não conseguir assegurar. Trump está a ser
pressionado depois de uma reportagem do
New York Times ter divulgado que os EUA
perderam a oportunidade de assegurar no
verão 500 milhões de doses da vacina da
Pfizer. Até que todos os americanos recebam uma vacina, Trump quer tentar impedir que a Pfizer venda vacinas a outros
países. Mas vários especialistas dizem que
vai ser difícil impedir a Pfizer de exportar
porque os contratos que foram assinados
com os vários países, entre eles o Canadá,
salvaguardaram este tipo de problema.
Esta não seria a primeira vez que Trump
tentaria negar produtos médicos ao Cana-

dá durante a pandemia. Em abril, os EUA
tentaram impedir que a 3M, com sede nos
EUA, honrasse os seus contratos com compradores canadianos de máscaras N95, vitais para travar a transmissão do vírus.
Health Canada aprovou vacina Pfizer
COVID-19
Os reguladores da Health Canada deram
luz verde à vacina COVID-19 da Pfizer, um
passo fundamental para o lançamento do
maior programa de vacinação da história
do Canadá. Na segunda-feira (7), o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou que
várias centenas de milhares de doses da vacina Pfizer COVID-19 iam estar disponíveis
no Canadá antes do final do ano.
CBC/MS
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Preços dos alimentos devem ter o
maior aumento de uma década

Prepare-se para desembolsar muito mais dinheiro no supermercado em
2021. A última edição do Canada Food
Price Report foi lançada e prevê o maior
aumento de preços de uma década.

O

principal autor do relatório diz que
“não é novidade” para quem compra, que os mantimentos estão cada
vez mais caros. Os aumentos variam entre
3 e 5%, o que significa que para uma família
de quatro com dois adolescentes a fatura
da alimentação deverá aumentar quase 700
dólares em 2021. Existem entre 75 e 90% de
hipóteses do relatório estar certo.
A pandemia afetou o preço dos alimentos, mas não é a única explicação. As mudanças climáticas também foram determinantes para fazer com que o preço dos
alimentos disparasse. Os incêndios florestais na Califórnia que causaram estragos no
corredor de produção e o aumento dos custos de distribuição fizeram com que o preço
dos alimentos seja agora mais caro. Mas a
pandemia também mudou a forma como
comemos, como compramos mantimentos
e até de onde recebemos os alimentos.

Antes da COVID-19, cerca de 36% da
conta de alimentação de uma família vinha dos restaurantes, agora os canadianos
habituaram-se a ir ao supermercado. Mas
com a recessão económica o preço vai ser
determinante na hora de comprar porque
o consumidor vai dar preferência às opções
mais baratas e por isso o relatório sublinha
que a procura por marcas brancas deve aumentar. Mas a pandemia mudou também a
experiência de compra, agora os consumidores são mais disciplinados e focados.
A pandemia fez com que os canadianos
desperdiçassem menos e soubessem gerir
melhor o seu stock. O autor do relatório
não sabe se quando a pandemia terminar
o comportamento do consumidor vai voltar ao que era antes porque em nove meses
as pessoas têm tempo suficiente para criar
hábitos.
As compras online são uma das mudanças que deve permanecer e a indústria também acredita nisso porque vai investir nos
próximos cinco anos cerca de 12 mil milhões de dólares para melhorar o serviço de
compra online.
CBC/MS
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Dois operadores de lares de
Ontário obtiveram $ 157 milhões
em ajuda COVID-19
Dois dos maiores prestadores de cuidados em lares de idosos na área de
Toronto receberam mais de 157 milhões de dólares em subsídios federais e provinciais, no âmbito da pandemia de Covid-19, ao mesmo tempo
que pagaram dezenas de milhões de
dólares em dividendos aos seus acionistas.

A

Extendicare Inc. e a Sienna Senior
Living Inc. pagaram no total 74
milhões de dólares em dividendos. Mais de 480 utentes e funcionários
morreram devido ao novo vírus nos lares que estas duas empresas operam em
Ontário.
As empresas alegam que o dinheiro que receberam dos contribuintes se
destinou exclusivamente a aumentar o
número de funcionários e a proteger os
utentes e os funcionários da COVID-19.
Mas algumas famílias têm uma opinião

diferente e alegam que a qualidade do
serviço das empresas piorou. Os prestadores de serviços disseram que tiveram
muita dificuldade para encontrar pessoas dispostas a trabalharem nos lares
durante a pandemia.
A Extendicare tem 69 lares de idosos
em Ontário, Manitoba, Saskatchewan e
Alberta. Dados do Ministério da Saúde
indicam que 153 residentes e funcionários morreram de COVID-19 em instalações pertencentes ou operadas pela
Extendicare na província.
A Sienna Senior Living tem 70 lares
espalhados por Ontário e Colúmbia Britânica e dados do Ministério da Saúde
de Ontário indicam que 329 utentes e
funcionários morreram de COVID-19
nos seus lares. Ontário prometeu gastar
mais de 540 milhões de dólares em cuidados de longo prazo como parte do seu
plano de preparação para o outono.
CBC/MS
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Prova de vacinação
pode ser essencial
A ministra da Saúde, Christine Elliott, diz
que o Governo vai emitir algum tipo de
documentação para que os habitantes
de Ontário comprovem que receberam a
vacina contra a COVID-19.

O

documento pode ser importante
caso as pessoas pretendam viajar e
pode vir a ser necessário em teatros,
cinemas e em “outras áreas onde as pessoas
vão estar em contato físico mais próximo”
quando estas começarem a reabrir. Elliott
falava aos jornalistas no Queen’s Park.
A ministra diz que à medida que as pessoas começarem a ser vacinadas nos próximos meses, vai ser essencial que tenham
algum tipo de documentação que possa
servir como prova de que foram protegidos
contra a COVID-19.
O Serviço Nacional de Saúde do Reino
Unido preparou um documento semelhante para as primeiras pessoas que receberam
a vacina na segunda-feira (7). O Governo
diz que o documento também pode vir a ser
importante para fins de trabalho.
Ontário está a planear a chegada das primeiras vacinas da Pfizer e o Premier Doug
Ford disse que vai enviar funcionários da
província a alguns estados dos EUA para
acompanharem o processo e depois poderem repeti-lo em Ontário. O objetivo é ficar a perceber o que funciona e o que não
funciona no processo de distribuição. Ford
está otimista de que Ontário vai estar pronto para a distribuição quando as primeiras
vacinas chegarem ao país. Das 249.000
vacinas que o Canadá vai receber até dezembro, cerca de 85.000 estão destinadas
a Ontário.

A província disse que os utentes de lares deveriam estar entre as primeiras pessoas em Ontário a receber a vacina, mas
a Health Canada já disse que vai ser difícil
isso acontecer logo nas primeiras doses. O
diretor médico de saúde de Ontário disse
que a Pfizer indicou que o movimento excessivo das vacinas pode degradar a qualidade da vacina, que deve ser armazenada
em arcas frigoríficas a uma temperatura de
80 graus negativos. O general aposentado
Rick Hillier, presidente da task-force da
vacina COVID-19 da província, disse que
Ontário pode primeiro ter que vacinar as
pessoas nos grandes centros de vacinação
pelo menos até que a vacina da Moderna
chegue ao Canadá.
Ontário espera receber 2,4 milhões de
doses das vacinas Pfizer e Moderna nos primeiros três meses de 2021, o suficiente para
imunizar 1,2 milhões de pessoas.
A primeira fase do plano de distribuição
da vacina em Ontário vai durar dois a três
meses e vai concentrar-se em profissionais
de saúde, utentes e funcionários de lares e
indígenas.
Em abril, a província disse que espera
que a segunda fase do plano de distribuição
comece com o objetivo de garantir que todos os habitantes de Ontário que desejem a
vacina possam recebê-la. A terceira e última fase passa por disponibilizar um sistema
semelhante ao que distribui vacinas contra
a gripe em farmácias, consultórios médicos
e unidades de saúde pública.
CP24/MS
Christine Elliott. Créditos: DR.
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Vacinação começa
um ou dois dias após
chegada da vacina

Covid-19
O coordenador do Plano Nacional de
Vacinação estima que as vacinas contra
a covid-19 começarão a ser administradas no início de janeiro, um ou dois dias
após chegarem a Portugal.

F

alando no programa “Grande Entrevista” da RTP, Francisco Ramos
mostrou convicto de que em 29 de
dezembro a União Europeia dará parecer
positivo para a distribuição de vacinas aos
países-membros, admitindo que a “grande
dúvida é a quantidade” de vacinas que irão
chegar a Portugal, havendo a previsão do
acesso nacional a 1,5 milhões de vacinas da
farmacêutica Pfizer no primeiro trimestre
de 2021.
Segundo explicou, está previsto que chegará um lote em janeiro e outro lote em
fevereiro (todas das Pzifer), estimando-se
que só em meados de janeiro deverá ser
tomada uma decisão das autoridades de
saúde sobre a avaliação final e aceitação da
vacina da Moderna.
Se tudo correr bem, Francisco Ramos
admitiu que ainda em janeiro será também
possível ter acesso a vacinas dessas em-

presas farmacêuticas, alertando contudo
que existe alguma “incerteza” citando que,
por exemplo, ainda não há data para apreciação da vacina da AstraZeneca, embora
exista “esperança” que haja uma decisão
em janeiro ou fevereiro.
“É o melhor cenário, mas há ainda incerteza, nomeadamente quanto à quantidade”
de vacinas disponíveis”, disse, reiterando
ter confiança que em fevereiro se espera ter
a vacina da Oxford/AstraZeneca.
Perante a ansiedade ligada à chegada das
vacinas, Francisco Ramos ressalvou que é
importante primeiro obter “garantias de
segurança” em todas as vacinas e reiterou
que “ainda não se sabe quais as quantidades (de vacina) vão chegar nos primeiros
lotes”, apontando como prioridades prevenir a mortalidade, nomeadamente de
idosos em lares, profissionais de saúde e de
risco e a quem sofrer de “doença severa”,
associada a patologias como doença renal
crónica.
O coordenador para o Plano Nacional
de Vacinação contra a covid-19 mencionou que 50% das mortes atingem pessoas
“acima dos 50 anos” de idade, fundamen-

talmente quem tem patologias associadas.
Segundo Francisco Ramos, se tudo correr como planeado, 950 mil pessoas serão
vacinadas nesta primeira prioridade até
fevereiro e indicou que os idosos dos lares
“não serão vacinados no mesmo dia”, ou
seja em simultâneo, mas à medida que as
vacinas sejam distribuídas aos lares e aos
hospitais, onde haverá marcação para as
pessoas em risco “com local, data e hora”.
Serão também os Centros de Saúde a
convocar a vacinação das pessoas com declaração médica a atestar condição clínica
que permita a vacinação na primeira fase
do plano.
“O que é a capacidade de rotina são 50
mil inoculações por dia sem pôr em causa
as outras atividades normais dos Centros
de Saúde”, garantiu Francisco Ramos, admitindo que nas cidades mais populosas
poderão ser definidos outros espaços mais
amplos par vacinar as pessoas com direito à
inoculação contra o coronavírus.
“Nas grandes cidades será possível encontrar outros espaços onde as equipas dos
Centros de saúde operem” a vacinação,
precisou.

Quanto à vacina da Pfizer disse que haverá apenas um ponto de entrega no continente, com distribuição a todo o restante
território nacional, com exceção dos Açores e Madeira onde a logística de entrega
será específica por serem ilhas.
Francisco Ramos mostrou-se confiante
no plano traçado e apontou que “no melhor cenário” os peritos admitem que 50 a
70% da população possa estar vacinada até
final da primavera, observando porém que
a vacinação não é obrigatória.
Alertou porém que há que “esperar mais
alguns meses par ver se as vacinas fazem
aquilo que prometem”, numa alusão à
eficácia. O antigo secretário de Estado da
Saúde congratulou-se com o apoio e articulação da Direção-Geral de Saúde (DGS),
Infarmed, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e das Forças Armadas (FA),
dizendo que o suporte desta última lhe dá
“uma enorme tranquilidade” tendo em
conta o trabalho conjunto que já teve no
passado com as FA quando esteve no Instituto Português de Oncologia (IPO).
JN/MS

Transferências entre hospitais

A ministra da Saúde declarou inválido
um regulamento da Entidade Reguladora da Saúde sobre a transferência de
utentes entre hospitais. A reguladora diz
que Marta Temido não tem competência
legal para o fazer.

N

um comunicado enviado na manhã
de quinta-feira (10) às redações, a
Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
reage ao despacho ministerial publicado
em Diário da República.
O diploma declara inválido o Regulamento n.º 964/2020, de 16 de outubro, da
Entidade Reguladora da Saúde, que define
as regras para as transferências de utentes
entre prestadores de saúde dos setores público, privado, cooperativo e social.

Segundo a ministra, a matéria “não se
enquadra nas funções legal e estatutariamente previstas para a ERS, não correspondendo à sua missão nem aos objetivos
e poderes cometidos à referida entidade
administrativa independente”. Pelo que,
acrescenta o despacho, trata-se de “um
regulamento administrativo inválido, por
força da sua desconformidade com a lei e
os princípios gerais de direito administrativo”.
Em reação, a reguladora manifesta “surpresa” sobre a decisão. A entidade, presidida por Sofia Nogueira da Silva, alega que a
publicação do regulamento “foi antecedida
de um longo procedimento administrativo
de elaboração, discussão e aprovação, com
envolvimento e participação dos vários

agentes do setor”.
A ERS contrataca, sustentando que Marta Temido “não tem competência legal para
declarar a invalidade de um Regulamento
de uma entidade administrativa independente”.
E conclui, considerando que “a declaração de invalidade de um Regulamento da
ERS só poderá ser feita pela própria ERS ou
pelos tribunais” e que o despacho de Marta Temido “por ser um ato que se situa fora
das suas atribuições, não produz quaisquer
efeitos jurídicos”. Ou seja, refere, o regulamento “mantém-se plenamente em vigor
na ordem jurídica
JN/MS
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Santuário de Fátima
retoma missas ao
fim de semana

Covid-19
Após quatro fins de semana com várias
missas suspensas devido ao recolher
obrigatório, na sequência do estado
de emergência, o Santuário de Fátima
anunciou esta quarta-feira (9) que o horário normal das eucaristias vespertinas
vai ser retomado já no próximo fim de
semana. De recordar que, neste momento, Ourém está na lista de concelhos de
risco elevado, não estando, por isso, sujeito ao recolher obrigatório a partir das
13 horas, ao fim de semana.

A

lém do programa celebrativo regressar à normalidade, os espaços
museológicos também estarão abertos, nomeadamente a nova exposição “Os
rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual”, que pode ser visitada
entre as 9 horas e as 18 horas, no Convívio
de Santo Agostinho, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, adiantaram
os serviços de comunicação.
Em comunicado, os responsáveis do
templo mariano esclarecem que, nos fins

Aviação

de semana de 12 e 13 e 19 e 20 de dezembro, os peregrinos já poderão participar na
missa das 12.30 horas, na Capelinha das
Aparições, onde às 14 horas, ao sábado e ao
domingo, decorrerá também uma hora de
reparação.
Regressam, igualmente, as missas das
15, 16.30 e 18.30 horas na Basílica da Santíssima Trindade e a oração de Vésperas,
aos domingos, às 17.30 horas, na Basílica
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Também ao sábado à noite, depois do Ro-

sário das 21.30 horas, haverá Procissão das
Velas.
Entretanto, mantêm-se em vigor todas
as regras de segurança previstas no Plano
de Contingência do Santuário de Fátima,
nomeadamente a necessidade de preservar
o distanciamento físico entre peregrinos,
o uso obrigatório da máscara em todos os
espaços do Santuário e a higienização das
mãos à entrada para os espaços fechados.
JN/MS

Pensões

Rio admite liquidação da Aposentações na Função
TAP se plano não garantir Pública aumentaram 46%
que será rentável
O presidente do PSD admitiu, esta quinta-feira (10), que a hipótese de liquidação
da TAP pode ser preferível se o plano de
reestruturação do Governo não der garantias de que a empresa será rentável
no futuro, “ao contrário do passado”.

O
Créditos: DR

N

o final de uma audiência com a Confederação do Turismo Português
(CTP), Rui Rio não quis fazer uma
apreciação sobre o plano de reestruturação
do Governo da companhia aérea, dizendo
que apenas seria apresentado ao PSD ontem (quinta-feira, dia 10) numa reunião.
No entanto, o presidente do PSD exigiu ao
Governo que dê garantias aos portugueses que, se injetar “mais 3 mil milhões de
euros, 300 euros por cada português”, a
empresa não terá os mesmos problemas
do passado, referindo-se, por exemplo, a
greves por aumentos salariais ou “à desigualdade” no acesso ao ‘lay-off’ dos trabalhadores da TAP em relação aos restantes
portugueses.
Questionado se o PSD defende a liquidação da empresa caso o plano não dê essa segurança, Rio respondeu afirmativamente.
“Sim, se o plano de reestruturação não
conseguir ter respostas capazes que nos garantam que de futuro não será igual ao que
tivemos no passado, isso é evidente. Ter no
futuro o que tivemos no passado, acho dramático para as finanças públicas portugue-

Caixa Geral de Aposentações proces- Professores duplicam
sou 15.439 novos acessos à reforma,
Nas mais de 15 mil aposentações, desnum máximo de quatro anos. Um détaca-se o grande aumento de reformacimo foram pensões antecipadas.
dos da educação, que subiu para o dobro
face a 2018. O relatório destaca “o aunúmero de novos pensionistas
mento do número de aposentados/reda Caixa Geral de Aposentação
formados com origem no Ministério da
(CGA) disparou 46% em 2019 e
Educação (+103,0%) e nas Autarquias
atingiu um máximo de quatro anos, com
Locais (+73,1%)”.
uma corrida às reformas entre professoResultado da subida nas aposentares e funcionários das autarquias.
ções, com o universo de reformados a
Houve 15.439 reformados da Funchegar aos 481 014, houve uma redução Pública no ano passado.Os dados
ção significativa no número de subsconstam do relatório e contas da CGA,
critores, em 2,8%, para 431 132, e um
a que o JN/Dinheiro Vivo teve acesso, e
aprofundamento da insustentabilidade
apontam um crescimento em 0,4% na
na CGA. Há agora 0,9 subscritores por
população de aposentados e reformados
cada aposentado.
da Função Pública, invertendo a descida
Quando se tem em conta o conjunto
que se observava desde 2015.
de pensões da CGA - 646 mil, incluinPara a subida contribuíram as novas
do pensões de sobrevivência, acidentes
regras de flexibilização da idade de rede trabalho e outras - o rácio desde para
forma para as carreiras longas. Houve
0,67 subscritores por pensionista.
1039 aposentações de trabalhadores que
Os dados também revelam uma quecomeçaram a carreira até aos 16 anos e
bra abrupta no valor médio das novas
com pelo menos 46 anos de serviço, ou
pensões dos funcionários públicos, em
que tinham um mínimo de 48 anos de
15,5%, para 1098,85 euros, comparanserviço, independentemente da idade
do com a média de 1301,04 euros do ano
em que começaram a trabalhar.
anterior. Já a idade média de aposentaHouve ainda 520 pensões antecipação conheceu uma subida significativa,
das, mas com penalizações médias que
para 64,3 anos (62,6 anos em 2018 e
atingiram os 24,6%, bem acima do cortambém em 2017).
te em 15,2% verificado no ano anterior.
JN/MS
Ao todo, um décimo das novas reformas
processadas via CGA foram antecipadas
(1559)

sas”, respondeu.
Instado a concretizar que garantias pede
ao Governo, o presidente do PSD considerou que é o executivo que tem de dar
respostas de que existe “um plano de reestruturação razoavelmente bem feito e minimamente credível”.
“É o Governo que tem de nos convencer - a nós, ao PSD, e ao país - que se agora
meter 3 mil milhões de euros e cada português der mais 300 euros, de futuro acabou
e a TAP passa a ser uma empresa rentável”,
afirmou, salientando que, mesmo quando o
turismo “estava em alta, a TAP continuava
dar prejuízo”, disse.
JN/MS
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Presidenciais

Marcelo deixa de falar ao país na renovação
do estado de emergência por ser candidato
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou ontem (10) que
não falará ao país sobre a provável renovação do estado de emergência até 7 de
janeiro, como fez até anteriormente, por
ser agora candidato presidencial.

“

Entendo que não devo falar ao país
por ter, além do exercício das funções
de Presidente da República, uma outra situação neste momento”, declarou o
chefe de Estado aos jornalistas, no Palácio
de Belém, em Lisboa, numa alusão à sua recandidatura ao cargo, anunciada na segunda-feira (7).
Nestas declarações à comunicação social, o Presidente da República escusou-se
a comentar as medidas em concreto que o
Governo anunciou no sábado (5) que prevê
adotar nos períodos do Natal e da passagem
de ano, com a ressalva de que poderão ser
reavaliadas tendo em conta a evolução da

situação epidemiológica da covid-19 em
Portugal.
Sem responder se considera essas medidas adequadas ou não, Marcelo Rebelo de
Sousa limitou-se a referir que “a ponderação sobre se há qualquer facto que justifique uma alteração será feita na semana que
vem”. “A avaliação a fazer e de que falou o
Governo realizar-se-á na semana que vem
relativamente à perspetiva até 7 de janeiro”, reiterou.
O Presidente da República disse que irá
receber os partidos políticos, em princípio,
na quarta-feira, 16 de dezembro, e que a
seguir consultará o Governo sobre o “muito
provável” decreto de renovação do estado
de emergência de 24 de dezembro até 7 de
janeiro. “O Governo dará o seu parecer, no
mesmo dia seguirá na Assembleia da República por forma a poder ser votado no
dia 17. E isso permitirá, com tempo, depois
entrar em vigor no fim do período que está

agora a correr”, acrescentou.
Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “a
ponderação feita até este momento parece
confirmar aquilo que foi a previsão para um
mês, portanto, para princípios de janeiro
do ano que vem”.
O Presidente da República salientou depois que “haverá uma diferença” em relação aos anteriores processos de declaração
e renovação do estado de emergência e que
desta vez não falará ao país.
“Portanto, sairá, depois da eventual votação na Assembleia da República, quando
for assinado, sendo caso disso, o decreto
presidencial, uma nota no sítio da Presidência da República”, adiantou.
Na sexta-feira da semana passada (4),
quando decretou a renovação do estado de
emergência até 23 de dezembro para permitir medidas de contenção da covid-19,
Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem em tom de advertência sobre o Na-

tal, dizendo esperar que a “possível exceção” às restrições nesta quadra “seja bem
entendida e bem vivida” e não provoque
“um descontrolo mais tarde, com custo
elevadíssimo”.
O chefe de Estado pediu aos portugueses
que mantenham “total rigor, total exigência” e procurem conciliar “um tempo de
família com uma sensata maturidade cívica” para que evitar “novos confinamentos
totais, ainda que localizados”.
No sábado (5), questionado se as medidas
mais flexíveis que o Governo prevê adotar
no Natal e passagem de ano mereceram a
concordância de Marcelo Rebelo de Sousa,
o primeiro-ministro respondeu o Presidente da República “é sempre informado
previamente” e ouvido “com atenção”,
mas que só o próprio “pode dizer se concorda o não com as medidas que o Governo
adota”.
JN/MS

Caso SEF

O Bloco de Esquerda considerou esta
quinta-feira (10) que Eduardo Cabrita
não tem condições para continuar ministro da Administração Interna por se
ter revelado incapaz de fazer mudanças
estruturais no funcionamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

E

sta posição foi transmitida pelo líder
parlamentar do Bloco de Esquerda,
Pedro Filipe Soares, na Assembleia
da República, na sequência da reação da
cúpula do SEF e do próprio Ministério da

Administração Interna ao caso em que um
cidadão ucraniano morreu nas instalações
deste serviço de segurança no aeroporto
de Lisboa.
“A composição do Governo é uma competência do primeiro-ministro [António
Costa], mas o Bloco de Esquerda entende
que o SEF tem problemas sistémicos e que,
ao fim de oito meses, o ministro da Administração Interna já não pode fazer parte
da solução para resolver esses mesmos
problemas”, declarou Pedro Filipe Soares.
JN/MS
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BE defende que Eduardo Cabrita se deve demitir

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, 12 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, 15 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, 18 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, 17 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, 16 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, 14 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, 13 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

CAMOESTV.com
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Salário mínimo na Região sobe
para 698 euros no próximo ano
Governo da República negociou su- que o salário mínimo registou uma subida do salário mínimo nacional com bida de 168 euros, por mês, ao longo dos
parceiros sociais. Empresas vão pa- últimos seis anos.
Para compensar as empresas com o
gar menos TSU.
aumento dos custos o Governo da Resalário mínimo na Região vai su- pública vai devolver às empresas, no
bir para 698,25 euros, no próxi- próximo ano, uma parte da Taxa Social
mo ano, registando um aumento Única (TSU) correspondente ao aumento de encargos pelo crescimento do sade 31,5 euros, em relação a 2020.
A decisão de subir o salário mínimo lário mínimo nacional terá em 2021.
Segundo o ministro da Economia, a
foi tomada pelo Governo da República e
anunciada, esta terça-feira (8), pela mi- parcela da TSU a devolver às empresas
nistra do Trabalho, Solidariedade e Se- ainda não está definida, mas será um
gurança Social, Ana Mendes Godinho, montante fixo, a fundo perdido, cujo
numa conferência de imprensa após a “valor exato e momento exato para a
reunião da Comissão Permanente de devolução” está a ser trabalhado.
Para compensar as empresas pelo
Concertação Social (CPCS), em que os
parceiros sociais foram auscultados so- aumento do SMN, o Governo vai ainda
atualizar os contratos públicos e imbre a matéria.
A nível nacional o salário mínimo fi- plementar uma linha de crédito para
cou fixado em 665 euros, mas o valor as empresas exportadoras no valor de
4.000 euros por trabalhador.
aumenta cinco por cento na Região.
As confederações patronais têm conO salário mínimo tem vindo a aumentar de forma gradual ao longo dos testado o aumento do salário mínimo
últimos cinco anos. Em 2015, o salário nacional, argumentando com as difimínimo nos Açores era de 530 euros, culdades económicas que as empresas
subindo para 556,5 euros, em 2016. A atravessam devido à pandemia da copartir de 2017 o valor do salário míni- vid-19. A UGT tem defendido um aumo subiu para 584,85 euros, registando mento de 35 euros para o SMN e a CGTP
uma nova subida em 2018 para 609 eu- reivindica uma subida para 850 euros a
ros. O salário mínimo fixou-se em 630 curto prazo.
AO/MS
euros, em 2019, voltando a subir para
666,75 euros, em 2020. Isto significa

Empresários dos Açores consideram
da “maior importância” questões de
tesouraria
Os empresários dos Açores consideraram da “maior importância” para o tecido empresarial os aspetos relacionados
com a tesouraria, investimento e inovação, no âmbito de um inquérito efetuado
pela Câmara do Comércio e Indústria de
Ponta Delgada (CCIPD).

S

egundo os resultados do estudo, divulgados, esta quarta-feira (9), pela
CCIPD, 73,81% dos seus associados
inquiridos sublinham a necessidade de se
reduzir o IRC e o IVA como “muito importante”.
A CCIPD pretendeu, num quadro de consequências económicas e sociais derivadas
da pandemia da covid-19, “conhecer, mais
em concreto, as medidas e áreas que as
empresas consideram que devem ser mais
prioritárias, para ser possível criar uma
maior sustentabilidade económica”.
No estudo de opinião, as medidas relativas ao emprego, qualificações e competências são consideradas como importantes ou
muito importantes para 88,10% dos participantes. Metade dos empresários (50%)
considera que a medida específica do pro-

longamento e reforço do apoio ao ‘lay-off’
é muito importante.
“A elevada relevância das medidas de
competitividade e coesão territorial, designadamente pela via dos transportes
marítimos interilhas e dos transportes aéreos nacionais e internacionais, fica patente através da classificação dos inquiridos como muito importante por 64,3% e
66,7%, respetivamente. Salienta-se que
mais de 90% dos inquiridos consideram
que os assuntos ligados aos transportes são
considerados importante ou muito importante”, refere-se no estudo.
O estudo indica que a transformação
digital, através da promoção da transição
digital e redução dos custos de contexto, é
identificada como uma medida muito importante por 41,46% dos inquiridos.
Os empresários identificam com principais prioridades o reforço do sistema
regional de saúde (88,4%), a necessidade
de diminuir a burocracia na administração
pública (81,4%) e a de proporcionar acesso
à liquidez por parte das empresas, em especial pequenas e médias empresas (79,1%).
AO/MS
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O

A Comissão Europeia considerou que os
aumentos de capital realizados na transportadora SATA foram ilegais, tendo a
empresa de devolver à região 73 milhões
de euros, anunciou o secretário das Finanças do Governo dos Açores.

D

urante o debate do Programa de Governo, que decorreu no parlamento
açoriano, na Horta, Bastos e Silva
indicou que os três apoios investigados por
Bruxelas, no valor de 73 milhões de euros,
foram considerados “ajudas públicas ilegais” porque “não obtiveram autorização
prévia” da Comissão Europeia.
Nesse sentido, prosseguiu, a SATA “tem
de devolver à região” esse montante, e sem
esse processo concluído não poderá avançar a transportadora para a sua reestruturação, um processo que, reconhece Bastos
e Silva, será “duro”.
“A decisão foi transmitida com muita clareza, de uma forma que permitisse
construir uma solução que não arrastasse
a falência da empresa”, prosseguiu o governante, acrescentando que prosseguem
negociações com o executivo comunitário
sobre o tema.

A decisão da Comissão Europeia foi comunicada ao executivo na passada sexta-feira (4), acrescentou.
O secretário regional defendeu que “teria
sido democraticamente essencial conhecer
a decisão de Bruxelas antes das eleições de
25 de outubro” no arquipélago, para que os
“errados atos políticos e de gestão praticados no passado tivessem sido democraticamente julgados”.
E concretizou: “Fica, todavia, expressa
neste parlamento a veemente censura à
forma como a empresa foi gerida nos últimos anos, com incompetência, imprudência, insensatez, numa palavra, irresponsabilidade”.
Já o líder parlamentar do PS/Açores e
antigo chefe do Governo Regional, Vasco
Cordeiro, perguntou ao secretário regional se poderia disponibilizar a decisão aos
parlamentares, dizendo que Bastos e Silva
cedeu à “tentação” de guardar durante alguns dias a decisão para a anunciar apenas
na quarta-feira (9).
De acordo com o socialista, “não existe
documento” que sustente a decisão de Bruxelas, porque a tomada de posição, reconheceu Bastos e Silva no debate parlamen-

tar, foi comunicada em videoconferência.
“A nível europeu, há um conjunto de
processos, em que esse se inclui, que até estarem concluídos se regem pelas regras da
confidencialidade. Cá estamos e estaremos
para analisar esse assunto”, acrescentou.
Em meados de agosto, a Comissão Europeia deu ‘luz verde’ a um auxílio estatal
português de 133 milhões de euros à transportadora aérea açoriana SATA, mas abriu
uma investigação para avaliar o cumprimento das normas comunitárias em três
apoios públicos à companhia.
As dificuldades financeiras da SATA perduram desde, pelo menos, 2014, altura em
que a companhia aérea detida na totalidade
pelo Governo Regional dos Açores começou a registar prejuízos, entretanto agravados pela pandemia de covid-19.
Foi devido a essas dificuldades que a
Região Autónoma dos Açores aprovou,
desde 2017, três aumentos de capital na
companhia aérea, para colmatar carências
de liquidez. São estes apoios públicos que
Bruxelas investigou e definiu como ilegais,
declarou o secretário regional do novo executivo açoriano com a tutela das Finanças.
AO/MS
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“Bruxelas considera ajudas à SATA ilegais”
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Funchal apresenta Aldeia Natal - regresso
às tradições do natal madeirense

O

s edifícios encerrados são: Solar
do Ribeirinho, a Casa da Música,
o Museu da Baleia da Madeira,
os Bombeiros Municipais e ainda a Biblioteca Municipal Francisco Álvares
de Nóbrega, o Armazém municipal e o
Parque Desportivo de Água de Pena. O
edifício dos Paços do Concelho encontra-se igualmente encerrado ao público,
pelo que os atendimentos deverão ser

Créditos: DR

conta, ainda, com assistentes em permanência, que irão colaborar para que as visitas ao espaço decorram sempre em total
segurança.
Na edição 2020, a autarquia faz um tributo aos artesãos tradicionais madeirenses,
recriando na Aldeia as fábricas de brinquedos, com brinquedos feitos à mão, alguns
deles desconhecidos das novas gerações.
Para o efeito, estarão a trabalhar no espaço
12 artesãos, com o município a dar a oportunidade para que estes vendam os seus
trabalhos na Aldeia Natal, apoiando, assim,
os seus rendimentos.
Miguel Silva Gouveia enalteceu que “este
será um Natal mais espiritual e de acordo com os valores da Festa madeirense, e
que nos fará regressar à infância e às velhas
tradições. Ao mesmo tempo, também o
comércio local beneficiará com a realização deste que é um evento com objetivos
lúdicos, pedagógicos, mas igualmente de
estímulo aos empreendedores e vendedores regionais”.
O presidente convida, por fim, “todos os
madeirenses para que visitem a Aldeia Natal, disfrutem com os mais novos da família
do diversificado programa de atividades e,
ainda, para que colaborem com os artesãos,
comprando algumas prendas de Natal. Visitem o Funchal, uma cidade mágica nesta
altura do ano, e apoiem a economia local”.
JM/MS

Investimento de 60 mil euros
concretiza mais 21 pequenas
cirurgias em Santa Cruz
A Câmara Municipal de Santa Cruz
assinou, esta quarta-feira (9), mais 21
contratos para a realização de pequenas cirurgias, num investimento de
cerca de 60 mil euros.

Créditos: DR

E

sta é a terceira tranche de contratos, que já abrangeram mais de 60
pessoas, num investimento global
aproximado aos 200 mil euros.
Na ocasião, o autarca Filipe Sousa
sublinhou que este e outros programas
de apoio social são uma das razões de ser
do trabalho que tem vindo a realizar, na
medida em que vão ao encontro daquelas que são as necessidades das famílias e
de muitas pessoas singulares. Este apoio,
sublinhou, tem ainda a grande virtude
de melhorar efetivamente a qualidade de vida das pessoas, que estavam há
muitos anos à espera de uma cirurgia no
Serviço Regional de Saúde.
As áreas mais apoiadas têm sido as da
cirurgia às cataratas, varizes e hérnias.
JM/MS

feitos via telefónica, ou por e-mail.
Os parques infantis do município serão encerrados bem como a Aldeia Natal
que fica condicionada.
No que toca ao programa cultural
previsto para a época de Natal, o Município informa que cancelou todos as
atividades previstas.
A Autarquia deixa assim o apelo para
que todos tomem as devidas precauções
no que toca à prevenção de contágio
por Covid-19, evitando aglomerados de
pessoas e optando sempre pelo uso da
máscara e a frequente desinfeção das
mãos.
JM/MS

PSD releva que o orçamento da
região reforça apoio social e
aposta na proteção dos idosos

Créditos: DR

O

presidente começou por considerar
que “esta parceria com a ACIF tem
dado provas ao longo dos últimos
anos na dinamização do comércio local no
Natal, com uma oferta para as famílias madeirenses, focada num público-alvo infantojuvenil. Aquilo que tivemos de fazer este
ano foi, num ano diferente, que nos alterou
completamente os planos, envidar esforços
no sentido garantir a realização, em segurança, da edição de 2020 da Aldeia Natal,
com um calendário de atividades diárias
durante toda a época natalícia”.
A segurança é o mote da autarquia para
a realização da Aldeia Natal este ano, pelo
que o espaço foi adaptado às circunstâncias
atuais, garantindo que há mais espaços desimpedidos e uma circulação mais fluída.
A praça é, assim, marcada por dois amplos
abrigos, com grande arejamento, sendo
que as restantes estruturas terão apenas
função decorativa e de conforto. O evento
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Câmara de Machico encerra serviços
municipais e cancela espetáculos
natalícios devido ao covid-19
A Cãmara Municipal de Machico decidiu suspender os serviços de atendimento ao público e suspender os
espetáculos natalícios. Em causa o
aumento exponencial de casos covid-19 na localidade.

O presidente da Câmara Municipal do
Funchal, Miguel Silva Gouveia, inaugurou esta quarta-feira (9), ao lado do
presidente da ACIF, Jorge Veiga França, e do restante executivo municipal,
a 5.ª edição da Aldeia Natal, um evento
organizado pela autarquia em parceria
com o ACIF, e que vai decorrer entre 9
de dezembro e 6 de janeiro, na Praça do
Município.
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À margem de um visita ao Centro Comunitário dos Viveiros, no Funchal, o grupo
parlamentar do PSD deu nota ao final
da manhã desta quarta-feira (9), do seu
agrado pelo Orçamento Regional, que
vai a debate na próxima semana na Assembleia Legislativa da Madeira.

P

ela voz de Rubina Leal, os deputados sociais democratas destacaram
o investimento previsto no próximo
Orçamento da Região, no âmbito do apoio
social, à margem de uma visita ao Centro
Comunitário dos Viveiros, no Funchal. Um
Orçamento que, atendendo ao peso social que apresenta, é considerado realista,
oportuno e solidário para com as necessidades da população, ora agravadas pela
pandemia COVID-19, às quais o Governo
Regional continuará a corresponder, em
2021, mantendo e reforçando as suas respostas sociais às famílias e empresas e,
também, aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente aos idosos.
Conforme referiu a deputada Rubina
Leal, “este Orçamento é, de facto, aquele
que maior atenção confere às áreas sociais
desde sempre, apresentando um peso social, nesta área, traduzido em montantes
nunca alguma vez atingidos, para realmente fazer face às exigências que se colocam e
às necessidades dos nossos cidadãos”. Um
Orçamento que, explicou, “mantém e reforça os apoios sociais, nomeadamente às
famílias, aos trabalhadores, às empresas e
à população mais vulnerável”, atendendo,
desta forma, ao que a população mais precisa e sabendo antecipar soluções que serão
fundamentais para ajudar a ultrapassar as
dificuldades que se vislumbram para 2021.
“Um ano que será difícil”, vincou, no qual
todas as ajudas e todos os apoios sociais,
como aqueles que estão consagrados nesta

proposta de Orçamento, assumem a maior
importância para garantir que a população,
concretamente a mais vulnerável, se sinta
apoiada, acompanhada e protegida.
“É preciso realçar que este Orçamento
apresenta uma efetiva e notável preocupação em manter e reforçar as políticas e medidas sociais que dizem respeito ao apoio às
famílias, aos trabalhadores, aos desempregados e a toda a população mais vulnerável que, mais do que nunca, carece de ser
entendida, enquanto prioridade, por quem
governa, algo que se garante com esta proposta”, prosseguiu a deputada, classificando, por isso mesmo, este Orçamento como
“realista, oportuno e solidário”.
Rubina Leal que, neste âmbito, fez questão de destacar, precisamente nesta visita,
uma das várias medidas que se enquadram
na estratégia prevista pelo Governo Regional, para 2021, nomeadamente o Complemento Social do Idoso.
“Julgamos ser necessário valorizar o facto de termos uma verba inscrita no presente Orçamento da Região que vai colmatar
as pensões baixas dos nossos idosos, uma
população que muitas vezes está desprotegida e que tem necessariamente de ser
apoiada”, frisou, a este propósito, sublinhando que embora atualmente esse apoio
já esteja assegurado através do Fundo de
Emergência Social, agora passa a ter inscrita uma verba no Orçamento, no valor de
4,5 milhões de euros, para reforçar toda a
ação e proteção destinada aos idosos.
“Temos um Orçamento especificamente
focado e vocacionado para as áreas sociais
e isso é de sublinhar, até porque é graças
a esta visão solidária que continuaremos a
apoiar a nossa população, especialmente os
que mais precisam de ajuda”, rematou.
JM/MS
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Etiópia rejeita investigação
independente no Tigray: Governo
“não precisa de uma babysitter’”

Créditos: DR

ÁFRICA

A empresária angolana Isabel dos Santos, que detinha 25% da operadora de
telecomunicações angolana Unitel, através da Vidatel, perdeu o controlo desta
empresa, segundo uma decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas tornada pública pela PT Venture.

D

e acordo com um comunicado da
PT Ventures, o tribunal decidiu, em
despacho datado de 19 de novembro, na sequência de uma ação judicial,
constituir administradores judiciais para
a gestão de ativos específicos da Vidatel,

Limited, empresa de Isabel dos Santos registada nas Ilhas Virgens, passando para a
gestão destes todas as contas bancárias detidas e/ou controladas pela Vidatel.
Os administradores passam também a
controlar a participação de 25%, incluindo os direitos inerentes a essa participação, nomeadamente direitos de voto e de
representação da Vidatel nas assembleias
gerais de acionistas da Unitel e o direito da
Vidatel a receber dividendos passados e futuros (incluindo juros sobre os mesmos) da
Unitel.
JN/MS
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Angola acolhe cada vez menos
emigrantes portugueses

A emigração portuguesa para Angola atingiu novos mínimos em 2019,
com 1.708 cidadãos a procurarem
este país africano como destino, o
que representa cerca de um quarto
das entradas registadas em 2015, revelou esta semana o Observatório da
Emigração.

S

egundo os dados dos consulados
da República de Angola em Lisboa
e no Porto (não foi disponibilizada informação sobre os vistos emitidos
pelo consulado de Angola em Faro),
este número representa um decréscimo de 31% face ao ano anterior.
Desde 2015, ano em que se registou
um máximo de 6.715 entradas em território angolano, o número de emigrantes portugueses para este país tem vin-

do a diminuir significativamente: 42%
em 2016, 24% em 2017, 36% em 2018 e
11% em 2019.
O Observatório da Emigração justifica
a descida com a crise económica: “Tudo
indica que aos efeitos da retoma económica em Portugal se tenham somado os
efeitos recessivos da crise dos preços do
petróleo sobre o mercado de trabalho
angolano da imigração, sentidos com
mais intensidade a partir de 2016”.
Os dados compilados correspondem à
soma dos seguintes tipos de vistos emitidos pelos consulados de Angola em
Lisboa e no Porto: privilegiado, trabalho
(o mais comum), trabalho por protocolo, fixação de residência e outros (estudo e permanência temporária).
JN/MS
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Isabel dos Santos perde controlo de
participação acionista na Unitel
A Etiópia rejeita os pedidos de uma investigação independente sobre o conflito no estado de Tigray, no norte do país,
e afirma que não precisa de uma “baby-sitter”, deixou claro um alto representante do Governo etíope.

“

A Etiópia é dirigida por um governo
forte e funcional, que sabe como dirigir a nação. Não precisa de uma ‘babysitter’”, afirmou aos jornalistas, Redwan
Hussein, porta-voz do executivo etíope,
numa conferência de imprensa esta terça-feira (8) à noite em Adis Abeba, e divulgada no YouTube.
A declaração surge na sequência de apelos internacionais para uma maior transparência nos combates que há pouco mais de
um mês colocam frente-a-frente as forças
federais etíopes e as forças e milícias do
governo estadual do Tigray, entretanto em
fuga, que se pensa terem morto milhares
de pessoas, incluindo civis. Pelo menos um
massacre em grande escala foi documentado, mas há suspeitas de que outros podem
ter acontecido.
“Vamos permitir uma investigação independente quando sentirmos que falhámos”, afirmou Hussein.
“Quando sentirmos que não conseguimos investigar, convidaremos outros a ajudar-nos. Assumir que a Etiópia não tem um
Governo funcional e - seja quem for - assumir que pode vir cá fazer coisas que não
conseguimos fazer é depreciar o Governo”,
acrescentou.
“Ninguém está mais preocupado connosco do que nós próprios. O que aconteceu em Tigray aconteceu-nos a nós, aconteceu-nos por nós. A primeira entidade em
relação à qual somos responsáveis é o povo
etíope. Vamos constituir as provas, estão a
ser recolhidas, fotos e vídeos e relatos testemunhais, que serão levadas a tribunal de
acordo com os standards internacionais e
nacionais, para depois serem julgados pelo
povo”, afirmou.
O alto funcionário do Governo etíope
reiterou que os combates terminaram no
estado separatista e que - apesar de reconhecer a existência de “disparos esporádicos, semelhantes ao que acontece noutras
regiões para além do Tigray” - o domínio
da segurança na região é agora uma “questão de polícia”.
Assim que as “novas autoridades” forem instaladas, também esta instabilidade,
sobretudo na capital do estado, Mekele,
e noutras localidades maiores, provoca-

da por “elementos de milícias e de forças
especiais disfarçados entre a população”,
será “resolvida pela polícia”, disse.
A operação entrou “numa segunda fase”,
disse ainda Hussein. Prossegue a busca e
detenção dos ex-dirigentes do estado, que
o responsável estimou vir a acontecer nos
próximos “dias e semanas”, e, em paralelo,
o Governo começa a prestar assistência humanitária na região.
A frustração cresce, no entanto, à medida que a região permanece, em grande
parte, isolada do mundo exterior, com falta
de alimentos e de medicamentos para uma
população de 6 milhões de pessoas, um
milhão das quais se acredita serem deslocados.
Mekele, a capital do estado, onde residem cerca de meio milhão de pessoas, está
“basicamente sem cuidados médicos”,
disse aos jornalistas esta terça-feira o diretor-geral do Comité Internacional da Cruz
Vermelha, Robert Mardini, citado pela
agência Associated Press.
O hospital de referência da cidade ficou
sem provisões, incluindo combustível para
os geradores de energia, indicou. “Os médicos e enfermeiros foram forçados a tomar
decisões horríveis de vida ou morte”, disse
ainda Mardini, indicando que “suspenderam os serviços de cuidados intensivos e
estão a prestar cuidados como o parto de
bebés ou tratamentos de diálise”.
Uma escolta conjunta do CICV e da Cruz
Vermelha da Etiópia - a primeira caravana internacional a chegar à cidade desde o início dos combates - com provisões
para centenas de feridos, está pronta para
ir para Mekele, mas aguarda aprovação,
acrescentou.
Uma semana depois da assinatura de um
acordo entre o Governo etíope e as Nações
Unidas, que permite o acesso humanitária,
Adis Abeba apenas está a autorizar o envio
pontual de ajuda às zonas que controla, e
estas foram até agora as localidades mais
pequenas, segundo o próprio Redwan Hussein.
Mais uma vez, e também neste domínio,
o responsável sublinhou que o Governo
tem a “experiência” e as “capacidades”
necessárias para levar a cabo a operação
humanitária e reforçou que “os parceiros”
internacionais apenas chegarão quando e
onde forem autorizados, em resposta à indicação pelos jornalistas de que uma missão humanitária tinha sido impedida a tiro
de chegar ao seu destino.
JN/MS
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retoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina, Anselmo Cruz, o
grupo levou perto de 80 mil reais, cerca
de 12,8 mil euros.
Parte desse valor foi recuperado no
mesmo dia, quando o dinheiro ficou espalhado pela rua após o ataque.
Cerca de 30 homens, fortemente armados com material de guerra, provocaram o pânico em Criciúma, Santa
Catarina, no Brasil, na madrugada da
passada terça-feira (1), ao assaltarem a
agência em Criciúma.
A quadrilha fez reféns, cortou acessos
ao município, provocou explosões e incêndios e ainda trocou tiros com a Polícia. No fim, deixou espalhados nas ruas
cerca de 47 mil euros.
A quadrilha chegou à cidade com aparato, num comboio de carros de luxo de
marcas como Audi, Land Rover e BMW.
Um dos feridos, um agente da Polícia
Militar, continua internado.
JN/MS
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D

e acordo com a informação apurada até ao momento, o assalto
à agência do Banco do Brasil em
Criciúma terá sido um possível crime de
lavagem do dinheiro roubado.
A suspeita é de que os cerca de 30 homens que realizaram o crime, tenham
conexão a uma fação criminosa que já
fez outros assaltos a bancos, adianta o
jornal brasileiro G1. Um dos já presos é
suspeito de planear a fuga do chefe dessa fação.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Di-

Brasil excede 6,7 milhões
de infeções

Patrícia Pillar: “O que nós estamos
a viver no Brasil é catastrófico”

O Brasil ultrapassou a barreira das 6,7
milhões de infeções pelo novo coronavírus (6.728.452), após ter contabilizado
53.453 novos casos na quinta-feira (10),
informou o Ministério da Saúde.
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Atriz brasileira explica que os artistas
são tratados como “inimigos” de um
governo “avizinhado do fascismo”. E diz
desejar a mudança do país “pelo voto”.

“

O que nós estamos a viver aqui [no
Brasil] é um negócio inominável”,
afirma Patrícia Pillar. “Em relação às
artes, somos tidos como inimigos do governo, porque somos, na nossa maioria,
críticos. A gente está vivendo um momento catastrófico, um governo avizinhado do
fascismo”.
A atriz brasileira, que os portugueses conhecem bem de uma maratona de novelas
exibidas na televisão desde o final dos anos
80 do século passado (Roque Santeiro, Rei
do Gado, Sinhá Moça, A Favorita), mas
também do cinema, participava, no passado sábado (5), a partir do Rio de Janeiro,
numa conversa online com a atriz portuguesa Rita Blanco, integrada na 6ª edição
dos “Encontros Literários Tinto no Branco”, que o município de Viseu transferiu,
este ano, para o digital.
As duas são atrizes, pisam palcos, protagonizam filmes, entram abundantemente
na televisão. As duas somam dezenas de
prémios, homenagens e comendas. Foram
eleitas a melhor atriz - uma, outra e outra
vez. Quando olhamos para o longo percurso de ambas, pensamos que têm cem anos.
Têm quase a mesma idade, quase 60, as
duas fazem anos a 11 de janeiro. Estrearam-se as duas no mesmo ano - 1983.
No debate em causa, que não era especificamente sobre a situação brasileira, já a
conversa ia solta quando Rita Blanco falou
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Assalto ao Banco do Brasil: 12 mil euros
roubados e 12 suspeitos presos
As buscas continuam uma semana
depois do maior assalto a um banco
de Criciúma, Santa Catarina, Brasil,
que ocorreu na madrugada da passada terça-feira (1). Até agora, as polícias Militar, Civil e Federal já detiveram 12 suspeitos e localizaram mais
de um milhão de reais, cerca de 160
mil euros.
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do Brasil, expressando o desejo de que, “tal
como aconteceu na América, os brasileiros
percebam que não podem mais viver na
infâmia.” A atriz portuguesa referia-se às
recentes eleições presidenciais, que deram
a vitória a Joe Biden, derrubando a hipótese
de reeleição de Donald Trump.
Sem nunca citar o nome do Presidente
do Brasil, Jair Bolsonaro, Patrícia Pillar criticou o Governo brasileiro, nomeadamente
no que toca aos artistas, que têm sido voz
de protesto ativo ao longo dos últimos anos,
mas também de retaliação do governo.
“É uma coisa gravíssima o que está a
acontecer aqui. Espero que essa luz que
veio da América se reflita na nossa realidade e que, pelo voto, a gente tire esse governo em 2022, pela saúde do nosso povo.”
Patrícia Pillar falava não apenas das artes, mas da situação geral do país. “A conduta dele em relação à covid é assassina.
É uma loucura. Estamos realmente num
momento muito ruim. O nosso povo está
sofrendo muito: a miséria voltando, a economia num momento horroroso, um ambiente muito ruim. O que desejo a nós mesmos é que a nossa realidade mude.”
Patrícia Pillar é uma entre muitos artistas brasileiros que tem criticado o Governo
de Jair Bolsonaro. Em julho deste ano, por
exemplo, a atriz criticava, em entrevista
ao jornal “O Globo”, a atuação do governo
no combate à covid-19: “A curto prazo não
enxergo nenhuma luz, só estupidez e destruição”, dizia, enumerando “perdas irreparáveis na Educação, no Meio Ambiente,
na Cultura, nas Relações Internacionais”.
JN/MS

m relação ao número de mortes, o
país sul-americano somou 836 óbitos entre terça-feira (8) e quarta-feira (9), totalizando 178.995 vítimas mortais
devido à covid-19.
Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil,
país lusófono mais afetado pela pandemia e
um dos mais atingidos no mundo, registou
esta quinta-feira (10) mais de 800 óbitos e
de 50 mil novos diagnósticos positivos.
Geograficamente, São Paulo (1.306.585),
Minas Gerais (444.800), Bahia (431.786)
e Rio de Janeiro (378.084) são os Estados
que concentram maior número absoluto
de infetados. Por outro lado, as unidades
federativas com mais mortes são São Paulo, (43.461), Rio de Janeiro (23.430), Minas
Gerais (10.429) e Ceará (9.762).
Ainda segundo dados do Governo, a taxa
de incidência da covid-19 no país está em
85 mortes e 3.202 casos por cada 100 mil
habitantes.
Já um consórcio formado pela imprensa
brasileira, que colabora na recolha de informações junto das secretarias de Saúde
estaduais, anunciou que o país somou 848
vítimas mortais e 54.203 casos confirmados
na quinta-feira (10), totalizando 6.730.118
infeções e 179.032 óbitos.
No Brasil, país com cerca de 212 milhões
de habitantes, mais de 5,9 milhões de pacientes recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus, enquanto que
647.946 infetados estão sob acompanhamento médico, quer em hospitais, quer nas
suas residências.
“Comportamo-nos muito bem”
Após o Brasil ter registado um aumento
nas mortes e infeções pelo novo coronavírus nas últimas semanas, o Presidente do
país, Jair Bolsonaro, avaliou que o Governo
“se comportou muito bem” na pandemia.
“O Brasil olha para nós. Tem um Presidente e um vice-Presidente que são militares. Buscam com lupa possíveis defeitos,
procuram de todas as maneiras, até mesmo
para desacreditar. Passamos neste ano um

momento dificílimo com a pandemia”, começou por analisar o chefe de Estado, num
evento das Forças Armadas, em Brasília.
“Juntamente com os nossos colegas, ministros civis, comportamo-nos muito bem.
Não só na questão da economia, assim
como na busca para diminuir o sofrimento
dos nossos irmãos”, acrescentou Bolsonaro, que é considerados um dos mandatários mais céticos em relação à gravidade da
pandemia em todo o mundo.
No momento em que o executivo brasileiro vem sofrendo pressões por ter indicado “março” ou “final de fevereiro” como
datas para iniciar a vacinação no país, o Ministério da Saúde informou que poderá antecipar a imunização ainda para o corrente
mês, ou para o início de janeiro de 2021, se
a farmacêutica Pfizer conseguir uma autorização de emergência junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa,
órgão regulador).
“Se a Pfizer conseguir a autorização de
emergência e nos adiantar alguma entrega, o início da vacinação pode acontecer no
final de dezembro ou em janeiro, mas em
quantidades pequenas, de uso de emergência”, afirmou o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, em entrevista ao canal televisivo
CNN Brasil.
A vacina da Pfizer começou a ser aplicada
no Reino Unido na terça-feira (8), no mesmo dia em que o Governo brasileiro anunciou a intenção de comprar 70 milhões de
doses do imunizante fabricado pela farmacêutica norte-americana.
Pazuello garantiu ainda que se a Coronavac, potencial vacina chinesa contra a
covid-19, receber o aval da agência reguladora, será usada no plano de imunização.
Em relação ao Programa Nacional de
Imunização (PNI), o ministro informou que
caberá ao Governo Federal distribuir as doses das vacinas contra a covid-19, por via
aérea e rodoviária, às 27 unidades federativas que, por sua vez, ficarão responsáveis
por fazer a distribuição entre cidades e municípios e por executar a vacinação.
A pandemia de covid-19 provocou pelo
menos 1.557.814 mortos resultantes de
mais de 68,2 milhões de casos de infeção
em todo o mundo, segundo um balanço recente feito pela agência francesa AFP.
JN/MS
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Fundação Gates disponibiliza
mais 206 milhões de euros
para combate à pandemia
Covid-19

A Fundação Bill e Melinda Gates anunciou que vai disponibilizar mais 250 milhões de dólares (206 milhões de euros)
para a campanha internacional para
combater a pandemia do novo coronavírus.

U

ma parte destes fundos destina-se à
distribuição de vacinas em regiões
da África subsaariana e no sul da

Ásia.
“Temos novos medicamentos e mais potenciais vacinas que o esperado no início
do ano (...) Mas estas inovações só salvarão

vidas se forem distribuídas em todo o mundo”, declarou Bill Gates num comunicado.
O financiamento é uma das principais
dificuldades em África onde se situam países que são dos mais pobres do mundo.
O continente tem como objetivo vacinar
“3% dos africanos até março de 2021 e 20%
até ao final do próximo ano”, disse no final
de novembro a diretora regional da Organização Mundial de Saúde (OMS), Matshidiso Moeti.
O custo da distribuição das vacinas em
África está estimado em 5,7 mil milhões
de dólares (4,7 mil milhões de euros), com

“custos suplementares de 15 a 20% para o
equipamento e entrega”, segundo a OMS.
Dos 47 países da região África da OMS,
“apenas perto de um quarto dispõe de planos adequados para os recursos e o financiamento”.
O coordenador em África da Fundação
Gates para a resposta à pandemia de covid-19, Solomon Zewdu, anunciou que
uma parte do financiamento anunciado
contribuirá para apoiar os esforços para
fazer chegar as vacinas a cerca de 780 milhões de pessoas no continente.
África, como cerca de 1,25 mil milhões de

habitantes, conta com mais de 2,3 milhões
de casos, 54.800 dos quais foram mortais.
A África do Sul, o país mais afetado do
continente com mais de 828 mil infetados,
anunciou na quarta-feira (9) que enfrentava uma segunda vaga da pandemia.
A pandemia de covid-19, transmitida
por um novo coronavírus detetado no final
de dezembro de 2019 na China, provocou
pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de
mais de 68,2 milhões de casos de infeção
em todo o mundo, segundo um balanço da
agência France Presse.
JN/MS
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Trump insiste e pede ao Supremo para
travar vitória de Biden em quatro Estados

T

rump apresentou uma moção para
sustentar o caso apresentado na terça-feira (8) por autoridades texanas
e apoiado quarta-feira (9) pelos líderes de
17 outros Estados controlados por conservadores.
“Vamos intervir no caso do Texas (e de
muitos outros Estados). Este é o caso mais
importante. O nosso país precisa de uma
vitória”, escreveu Trump, num “tweet”,
algumas horas antes de apresentar o documento.
Donald Trump, que se recusa a admitir a
derrota nas eleições de 3 de novembro, fez
o pedido em seu próprio nome, mas com a
ajuda de um advogado por ele contratado
para o efeito, John C. Eastman.
O processo judicial do Texas procura
impedir que quatro Estados em que Biden
ganhou - Geórgia, Michigan, Pensilvânia e
Wisconsin - certifiquem na próxima segunda-feira (14) a vitória do democrata, data
em que Colégio Eleitoral reúne para ratificar
formalmente o próximo presidente.
O argumento apresentado relativamente

ao Texas é que os governadores desses Estados alegadamente utilizaram a pandemia
provocada pela covid-19 como “pretexto”
para alterarem as regras eleitorais, com o
intuito de permitir mais votações por correspondência, uma opção escolhida por

milhões de americanos.
Ao processo judicial do Texas juntaram-se 17 outros em que Trump ganhou. São
eles a Florida, Missouri, Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota do Norte,
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O Presidente cessante dos EUA, Donald
Trump, pediu na quarta-feira (9) ao Supremo Tribunal para travar a vitória do
Presidente eleito, Joe Biden, em quatro
Estados-chave.

Dakota do Sul, Oklahoma, Carolina do Sul,
Tennessee, Utah e Virgínia Ocidental.
Os quatro Estados-chave envolvidos no
processo, juntos, representam 62 votos do
Colégio Eleitoral, pelo que os republicanos
estão confiantes de que o Supremo Tribunal aceitará o caso e inverterá o resultado
das eleições.
O Supremo Tribunal já deu a entender
que não está disposto a intervir na contestação de Trump ao resultado das eleições e
no que toca às suas reivindicações de fraude, sem provas, que dezenas de tribunais já
rejeitaram.
O mais importante tribunal do país rejeitou na terça-feira (8) uma ação judicial
apresentada pelos aliados de Trump para
inverter o resultado na Pensilvânia, dando
um rude golpe nas perspetivas do Presidente cessante.
O Supremo Tribunal é composto por três
juízes progressistas e seis conservadores,
três dos quais nomeados por Trump.
Para além da estratégia legal seguida, o
Presidente está a tentar influenciar os republicanos locais para invalidarem a vitória do democrata nos seus Estados, fazendo
uso de legislação em mãos conservadoras,
como na Geórgia, Michigan ou Pensilvânia.
JN/MS
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Afeganistão

Bruxelas apresenta plano para Jornalista afegã e condutor
pós-Brexit sem acordo
mortos a tiro no Afeganistão
A Comissão Europeia apresentou, esta
quinta-feira (10), um conjunto de medidas de contingência específicas nas
áreas dos transportes e das pescas,
tendo em vista as incertezas sobre um
acordo pós-’Brexit’ entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido.

A jornalista afegã Malala Maiwand e o
seu motorista foram esta quinta-feira
(10) mortos a tiro por desconhecidos
na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, num novo ataque
contra jornalistas no país.

O

C

om a aproximação do fim do prazo
das negociações para se chegar a um
acordo comercial e a possibilidade
de um cenário de ‘no-deal’ cada vez mais
provável, o executivo comunitário propôs
medidas de contingência que asseguram as
ligações aéreas, a segurança aérea, as ligações rodoviárias e a manutenção do acesso
às águas britânicos para os navios pesqueiros da UE e vice-versa.
O período de transição pós-Brexit termina a 31 de dezembro.
Apesar de as negociações prosseguirem,
“não há garantias de que, se e quando for
encontrado um acordo, este possa entrar em
vigor a tempo”, salientou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
“A nossa responsabilidade é estarmos
preparados para todas as eventualidades,
incluindo não ter um acordo em vigor com
o Reino Unido em 1 de janeiro de 2021. É por
isso que estamos hoje a avançar com estas
medidas”, acrescentou, em comunicado.
No que respeita à conectividade aérea
básica, Bruxelas avançou com uma proposta de regulamento que assegura a prestação
de certos serviços aéreos entre o Reino
Unido e a UE durante seis meses, desde que
Londres garanta o mesmo.
Um outro regulamento, sobre segurança
aérea, garante que vários certificados de
segurança para produtos possam continuar
a ser utilizados nas aeronaves da UE sem
perturbações, evitando assim a imobilização de aviões da UE.
As ligações rodoviárias de passageiros

deverão ser mantidas sem interrupções,
quer no que diz respeito ao transporte de
passageiros, quer de mercadorias, por um
período de seis meses, desde que haja reciprocidade por parte do Reino Unido.
No que diz respeito às pescas - um dos
três capítulos em que as negociações entre
Bruxelas e Londres estagnaram - o plano de
contingência prevê a criação de um o quadro jurídico adequado até 31 de dezembro
de 2021, ou até à conclusão de um acordo
de pesca com o Reino Unido, qualquer que
seja o primeiro - para o acesso recíproco
contínuo dos navios da UE e do Reino Unido às águas um do outro após 31 de dezembro de 2020.
Com este regulamento, pretende-se garantir a sustentabilidade da pesca e tendo
em conta a importância da pesca para a
subsistência económica de muitas comunidades, é necessário facilitar os procedimentos de autorização dos navios de pesca.
O Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro de 2020, tendo-se iniciado um período de transição até 31 de dezembro de 2020.
JM/MS

tiroteio ocorreu por volta das
07:10, hora local (02:40 em Lisboa), na cidade de Jalalabad, capital de Nangarhar, quando a jornalista
se deslocava de casa para o trabalho,
disse o porta-voz do governador da província Attaullah Khogyanai à agência de
notícias Efe.
Malala Maiwand, que trabalhou como
apresentadora na estação de televisão
local Enakas e desempenhou um papel
ativo na sociedade civil como ativista,
“foi morta a tiro juntamente com o seu
motorista”, disse o porta-voz.
O Presidente afegão, Ashraf Ghani,
condenou o duplo homicídio e apelou às
autoridades para investigarem o ataque
“terrorista”.
“Os ataques aos nossos jornalistas
são um crime desumano e imperdoável”, disse Ghani em comunicado, prometendo que o Governo tudo fará para
“proteger” e “promover” a liberdade de
expressão e a liberdade de imprensa.
Nenhum grupo armado reivindicou
o ataque. Este é o mais recente de uma
série de homicídios de figuras proeminentes da sociedade civil no país.
Os ataques a jornalistas, religiosos,
defensores dos direitos humanos e estudantes têm vindo a aumentar desde
há cerca de um ano, coincidindo com o
acordo assinado em fevereiro entre os
Estados Unidos e os talibãs, e agravando-se desde setembro com o diálogo
entre os rebeldes e o Governo de Cabul,

em Doha.
Uma dúzia de missões diplomáticas no Afeganistão, incluindo as da
União Europeia, dos Estados Unidos e
da NATO, condenaram em declaração
conjunta na segunda-feira (7) a onda de
assassínios, que procura silenciar a diversidade de opiniões no país.
O Afeganistão é considerado um dos
países mais perigosos para os jornalistas, ocupando a 122.ª posição entre 180
no índice de liberdade de imprensa estabelecido anualmente pelos Repórteres
Sem Fronteiras (RSF).
Só no mês passado, os jornalistas
afegãos Elyas Dayee, da Radio Free Europe/Radio Liberty, e a proeminente
apresentadora de televisão Yama Syawash, que estava ligada à popular estação de televisão privada Tolo, foram
mortos em dois atentados com carros
armadilhados.
Em 2018, o ano mais mortífero para a
imprensa no país, 20 jornalistas e trabalhadores de órgãos de comunicação social foram mortos e outros 20 feridos no
exercício da sua profissão.
JN/MS

Espanha

O rei emérito espanhol Juan Carlos, exilado desde agosto nos Emirados Árabes
Unidos e visado por vários inquéritos judiciais, pagou uma dívida fiscal de 680
mil euros.

“

O rei Juan Carlos (...) apresentou às
autoridades fiscais uma declaração
espontânea que deu lugar a uma dívida fiscal, já regularizada, de 678.393,72 euros, juros e multas incluídos”, especificou
o seu advogado Javier Sanchez-Junco, em
comunicado.
No texto, o advogado acrescentou que o
seu cliente “continua, como sempre, à disposição do Ministério Público, para qualquer procedimento ou ação que este considere apropriada”.
No domingo (6), o jornal “El Pais” revelou que esta declaração fiscal estava ligada
a um inquérito anticorrupção em curso,
relacionado com a utilização de cartões de
crédito por parte do antigo rei.
O inquérito incide sobre a alegada utilização por Juan Carlos de cartões de crédito

ligados a contas bancárias que não estavam
em seu nome, para saber se utilizou testas
de ferro para lavar dinheiro.
Um segundo inquérito respeita a eventuais delitos de corrupção no quadro da
atribuição a empresas de Espanha de um
contrato para a construção de comboio de
alta velocidade na Arábia Saudita, em 2011.
No centro do inquérito está o pagamento
de 100 milhões de dólares (83 milhões de
euros), que Juan Carlos, segundo o jornal
“La Tribune de Genève”, teria recebido
em 2008, em conta suíça, provenientes da
Arábia Saudita.
Há ainda um terceiro inquérito judicial
aberto focado no rei emérito, depois de um
relatório do serviço de prevenção da lavagem de capitais, entregue ao Supremo Tribunal - única instância habilitada a julgar
Juan Carlos - anunciou a justiça de Espanha
em novembro, sem dar detalhes sobre as
circunstâncias ou motivos que provocaram
o inquérito.
JN/MS
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Ex-rei Juan Carlos pagou dívida fiscal
de 680 mil euros para evitar acusação
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Opinião

O Sporting empatou em solo minhoto,
interrompendo uma série de cinco vitórias no campeonato português. Ainda
assim, não abandonou o primeiro lugar,
mas viu o Benfica aproximar-se (está
agora a dois pontos).

D

epois de Nuno Santos ter falhado
um penálti aos 21’, Pedro Gonçalves
inaugurou o marcador, aos 37’: o
médio recebe a bola de costas para a baliza,
deixa vários adversários para trás e remata colocado, fora do alcance do estreante
guardião famalicense.
Cinco minutos depois, após um livre de
Bruno Jordão, Gustavo Assunção empatou
a partida, contando com uma preciosa ajuda de Adán, que teve uma saída em falso.
Já em cima do intervalo, mais um golo de
bola parada - desta vez com a assinatura de
Pedro Porro. O defesa espanhol marcou um
fantástico golo de livre direto.
A 10 minutos dos 90’, Pote viu o segundo
amarelo e acabou expulso (vai falhar a receção ao Farense no próximo dia 19).
Depois, quando a sexta vitória consecutiva já parecia certa, Jhonata Robert “tirou
o pão da boca” aos leões. Como não há duas
sem três, também este golo foi apontado de
livre: Valenzuela simulou e o brasileiro re-

matou certeiro à baliza leonina.
Coates ainda marcou aos 90’, mas o golo
acabou anulado e prevaleceu o empate em
Famalicão.
No Estádio da Luz assistiu-se a um belo
jogo de futebol, e até foram os pacenses os
primeiros a marcar: canto batido, Vlachodimos afasta a bola e Oleg, de primeira,
marca um golaço. Na realidade, o 2-0 até
poderia ter surgido no minuto seguinte…
mas a pontaria de Douglas Tanque não estava afinada.
Rafa ainda marcou durante a primeira
parte, mas o golo foi anulado por mão do
médio.
O Paços mostrava-se bastante confiante
em campo… talvez até demasiado! É que aos
58’, numa jogada de contra-ataque, Rafa e
Gilberto fizeram uma boa combinação e o
português, já dentro da grande área, atirou
para o fundo das redes pacenses, colocando
a partida novamente em igualdade.
Jorge Jesus já via a sua cabeça a prémio
quando a “ajuda divina” chegou… em forma de Waldschmidt. Aos 90+4’, Gabriel
cruzou, o alemão ganhou asas e desviou de
cabeça para o golo da vitória encarnada. Ai
Jesus!
Mas se queremos falar de emoção temos
obrigatoriamente de ir até ao Dragão! Nesta jornada, os azuis e brancos receberam o
Tondela e bem que tiveram que suar para
conseguir os três pontos.
Num jogo com sete golos, o Tondela
mostrou que tem as suas fraquezas na defesa, mas que por outro lado também tem

Wondering what your
home may be worth?

muita força no ataque! Já depois de Otávio
servir Zaidu para o 1-0 aos 4’, Rafael Barbosa colocou, com um grande passe, a bola
em Mario González que, na cara de Marchesín, não falhou.
E seria exatamente Rafael Barbosa quem
viria a operar a primeira reviravolta no
marcador: Enzo Martinez cruzou e, ao segundo poste apareceu o português que, já
quase sem ângulo, atirou a contar.
Apenas três minutos depois, na sequência de um canto, Marega só teve que encostar para restabelecer o empate. Já no início
da segunda parte o maliano bisou na partida e aos 56’, após grande jogada individual,
Uribe cruza a bola e Taremi faz o 4-2.
O Tondela não baixou os braços e, aos
74’, Mario Gonzalez reduziu a desvantagem
de cabeça.
Ainda antes do apito final o Tondela poderia ter feito o quarto golo no Estádio do
Dragão, empatando a partida, não fosse a
barra da baliza de Marchesín.
Ricardo Soares, que começou a época
no Moreirense mas que entretanto se mudou para Barcelos, reencontrou a antiga
equipa nesta 9ª jornada. Depois de uma
primeira parte com poucas oportunidades, foram os gilistas que se colocaram
em vantagem no segundo tempo, com
um tento de Rúben Fernandes. A equipa
de César Peixoto chegou ao empate num
lance de bola parada, onde o guarda-redes
Denis ficou (muito) mal na fotografia. Um
verdadeiro galo!
O golo da vitória do Vitória de Guimarães
sobre o Portimonense surgiu numa jogada
de contra-ataque, onde Bruno Duarte assistiu André André, aos 32 minutos.
Este triunfo levou o Vitória de Guimarães
ao quinto posto, com 16 pontos, a dois do

eterno rival Braga (quarto), que nesta jornada surpreendeu… pela negativa!
Depois de seis vitórias consecutivas, os
Guerreiros do Minho caíram frente ao Belenenses, perdendo por 2-1. Os golos dos
azuis foram apontados por Miguel Cardoso (33’) e Afonso Sousa (45+1’) e Paulinho
(70’) reduziu de penálti para os minhotos,
já depois da expulsão de David Carmo.
O Santa Clara, por seu turno, regressou
aos triunfos na visita ao Nacional. Carlos
(23’), Osama Rashid (34’, de grande penalidade) e Thiago Santana (86‘ também
da marca dos onze metros) marcaram pela
equipa de Daniel Ramos. Já Kenji Gorré,
aos 38’, reduziu a desvantagem dos madeirenses.
Este resultado permitiu que o Santa Clara
subisse à sétima posição, ultrapassando o
Nacional, que está em 10.º.
Ainda que se tenha assistido a uma ligeira
superioridade do Rio Ave, em Vila do Conde não se foi além do empate a zero na recepção ao Boavista. Os axadrezados até estiveram perto de desbloquear o marcador
próximo do final da partida mas, até hoje,
Nuno Santos ainda não percebe como conseguiu falhar. Mais sorte para a próxima!
Já o Farense trocou de posição na tabela
classificativa com o Marítimo - depois de
ter sido derrotada, por 2-1, no Estádio São
Luís, a ex-equipa de Lito Vidigal é agora o
lanterna-vermelha do campeonato, com
sete pontos. Um golo de Bilel, aos 10’, e outro de Ryan Gauld, aos 63’, na conversão de
uma grande penalidade, valeram o segundo triunfo consecutivo em casa da equipa
algarvia, que ocupa agora o 14.º lugar, com
oito pontos. Pelos insulares marcou o brasileiro Rodrigo Pinho, aos 60 minutos.
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Waldschmidt salva a águia mas
não o futebol da Luz
Alemão virou o resultado na última jogada do duelo. Paços de Ferreira jogou
cara a cara com o Benfica e podia ter alcançado outro resultado.

Créditos: DR

pela atitude e a imagem de bom futebol.
O Benfica jogou junto à área contrária,
mas foi sempre apressado nas ações. O
passe em progressão é quase sempre feito
para a zona do colega mais próximo, mas
sem a precisão necessária. Os pacenses,
por sua vez, cresceram gradualmente e
revelaram muito do seu bom momento.
Vlachodimos impediu a vantagem de Tanque, mas a nega do grego já não se repetiu na bomba de Oleg que deixou o onze
de Pepa confortável e à beira de um duplo
golpe. Só que Tanque deslumbrou-se com
tanta facilidade.

As águias reagiram, mas os problemas
mantiveram-se. As entradas de Seferovic,
Gabriel e Waldschmidt, já na segunda parte, aumentaram a vivacidade.
Não houve melhoria na lucidez das movimentações, mas o conjunto jogou de
foma mais simples e tornou-se mais perigoso. Rafa empatou e Darwin fez a bola
embater na trave. Num duelo aberto, o Paços também falhou a estocada. Tudo parecia definido até ao último golpe do alemão,
num cabeceamento a passe de Gabriel.
JN/MS

F. C. Porto-Tondela:
Espetáculos destes valem bem mais do que um milhão
Dragões venceram pela margem míni- caso da formação beirã há também trema (4-3) e tiveram de correr atrás do menda eficácia (quatro remates à baliza e
três golos) e o F. C. Porto, que entrou de
prejuízo para dar a volta ao jogo.
forma absolutamente asfixiante e marcou
ste é daqueles jogos que os treinado- cedo, por Zaidu, não contava com isso.
O Tondela, na variante 3x5x2, sempre
res detestam e o público, que agora
só há em casa, adora. Curiosamen- muito venenoso na transição, por Rafael
te, na antevisão da partida, Conceição Barbosa e Mario González, conseguiu dar
referiu que prefere ganhar 1-0 do que a volta ao jogo ainda na primeira parte,
4-3. O contexto era sobre a organização aproveitando alguma apatia de Marchedefensiva das equipas e as críticas após o sín, que, desta vez, esgotou muito do créjogo da Champions com o City, que ter- dito que conquistou frente ao City.
Verdade seja dita, a reação do F. C. Porminou a zero.
O técnico até desafiou e prometeu um to é imediata e Marega, num desvio com
milhão de euros a quem descobrisse uma classe, fez o 2-2 ainda antes do intervacrítica sua a um adversário que encostasse lo. A primeira parte passou num ápice e
o “autocarro” junto à baliza. Que se saiba, deixou água na boca para o que vinha a
ninguém reivindicou o tal milhão, mas seguir.
E que bom que foi o resto do jogo. O
depois do jogo isso pouco importa e o que
apetece dizer é que shows destes valem que seria com público no estádio? Marebem mais que um milhão, porque têm go- ga selou a reviravolta, após assistência de
los, que é aquilo que o povo gosta, emoção Otávio, e Taremi correspondeu à aposta
e incerteza no marcador até ao fim. Aliás, no onze com o 4-2, após belo trabalho de
as cortinas só baixaram mesmo aos 90+4 Uribe. Tudo resolvido? Nada disso, este
m, quando Khacef acertou na trave da ba- Tondela também não é de desistir e Gonliza defendida por Marchesín. Seria o 4-4! zaléz, de cabeça, fez o 4-3. O dragão acabou com o credo na boca, mas lá segurou
Que susto para a nação azul e branca...
Espremido o jogo, naturalmente, há os três pontos.
JN/MS
erros defensivos de parte a parte, mas no

E
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O Moreirense e o Gil Vicente empataram
(1-1) na nona jornada da Liga, disputado
em Moreira de Cónegos, com o guarda-redes da equipa de Barcelos a marcar
um autogolo.
A jogar fora, o Gil Vicente adiantou-se
no marcador aos 61 minutos, com um
golo do defesa Rúben Fernandes, mas o
Moreirense conseguiu chegar ao empate
com um autogolo do guarda-redes Denis, aos 80.

U

m golo de Waldschmidt, no derradeiro suspiro, selou a reviravolta
das águias que venceram o Paços de
Ferreira (2-1), na Luz. O triunfo permitiu
ao conjunto voar para o segundo lugar e
aproximar-se da liderança - Braga caiu no
Jamor e leão marcou passo em Famalicão.
O tento do alemão salvou o resultado, mas
não apaga a qualidade cinzenta do futebol
da equipa encarnada, desta vez, essencialmente na vertente ofensiva.
O Benfica revelou pouco sentido coletivo, falta de fluidez e criatividade nas ações
atacantes, e exagerou nos desequilíbrios
pelo centro do terreno, onde não revelou
qualidade e fez sempre tudo com demasiada sofreguidão e pouco critério. Mas foi
pela direita e num passe longo que encontrou a solução para os problemas.
O Paços de Ferreira jogou olhos nos olhos
com as águias e demonstrou que o currículo
à entrada na Luz - quatro triunfos consecutivos, três deles sem golos sofridos - se
justificava. Os pacenses evitaram a saída organizada, saltaram a pressão da águia e deixaram-na desconfortável. Perderam de forma algo injusta, mas venceram claramente

Moreirense e Gil Vicente
empatam em jogo com
autogolo do guarda-redes

O técnico César Peixoto somou o primeiro ponto no comando técnico do Moreirense ao terceiro jogo no campeonato,
frente à equipa orientada por Ricardo
Soares, anterior técnico dos cónegos.
Com este empate, o Moreirense, que vinha de três derrotas consecutivas, passa
a somar nove pontos, no 13.º lugar do
campeonato, os mesmos que o Gil Vicente, que é 12.º.
JN/MS

Nacional entra em falso
e sofre derrota
Santa Clara foi mais forte na visita à ilha
da Madeira. Esteve sempre na frente do
marcador e dominou completamente o
adversário.
O Santa Clara desfez as aspirações dos
madeirenses ao vencer, na Choupana,
por 3-1, num jogo muito vivo. Os açorianos desfizeram a estratégia do Nacional aos 22 minutos, quando Carlos Júnior
abriu o marcador.
O golo despertou a formação madeirense, mas seria o Santa Clara a ampliar a
vantagem por Rashid, de penálti. A perder por 2-1, o Nacional tentou o empate, mas o adversário acabou com o jogo,
quando Thiago Santana marcou, de penálti, a cinco minutos do fim e fez o 3-1.
JN/MS
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Águias não desistem de Lucas Veríssimo
também surgiram indicações de que podia
falhar o embate frente à LDU Quito, jogo
inserido na Copa Libertadores, cenário que
não se concretizou.
Mais abertamente, o dirigente do Santos
JN sabe que os responsáveis benfi- projetou a saída a custo zero. “Em janeiro,
quistas mantêm a intenção de ga- Lucas Veríssimo poderá sair de graça em
rantir o defesa desejado por Jorge função do acumular de verbas atrasadas”,
Jesus e irão manter a oferta já apresentada, atirou Orlando Rollo, ainda na ressaca da
que pode ser, inclusive, ajustada e nova- reunião do Conselho Deliberativo. Defende
mente avaliada, mas já pela eventual nova ainda que, sem o negócio, “não há previsão
direção do clube brasileiro, a eleger nas de pagamento dos salários em dezembro”.
“E os atletas, provavelmente, sairão em jaeleições de dia 12.
Até lá, os encarnados vão manter-se no neiro de graça”.
terreno e acompanhar a pressão do atleta
e do atual responsável do conselho de ges- Léo Pereira apontado
tão, Orlando Rollo, que têm alertado para
Com este impasse, o nome de Léo Pereias consequências da recusa da oferta benra, central do Flamengo contratado quanfiquista.
do Jesus era o técnico, voltou a ser cogitado
O jogador, que já revelou publicamente
em alguns canais do emblema da Gávea.
o desejo de sair, fez passar, através da imPorém, o JN sabe que o alvo das águias é
prensa brasileira, que podia não compamesmo Lucas Veríssimo.
recer ao treino do Peixe. Na quarta-feira,
JN/MS

A segunda nega do Santos em aceitar
negociar Lucas Veríssimo não vai levar
o clube da Luz a desistir de contratar o
jogador no mercado de janeiro.
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Uma defesa com tantas baldas só
mesmo há 44 anos
F. C. Porto leva 13 golos sofridos em no Dragão, em jogos com o mesmo parcial
nove jornadas. Igual só na época de (3-1). Só com Santa Clara(0-1), Gil Vicen1976/77. Tondela acentua a tendência. te (1-0) e Boavista (0-5) é que os dragões
ficaram com a baliza a zero.
um dado preocupante para Sérgio
Conceição, que muitas vezes tem Marega iguala Falcao
salientado a importância da conNo ataque, o maliano tem marcado aos
sistência defensiva numa equipa que
pares na Liga e depois do bis frente ao
luta por títulos. À 9.ª jornada da Liga, o
Boavista bisou agora diante do Tondela. O
F. C. Porto apresenta 13 golos sofridos e
avançado atingiu a marca dos 40 golos no
é preciso recuar 44 anos, até novembro
recinto azul e branco, igualando Radamel
da época de 1976/77, para encontrar um
Falcao. Nessa lista específica, Hulk surge
registo semelhante. De lá para cá, nunca
no segundo posto, com 44 golos, e Jackmais o F. C. Porto sofreu tantos golos à
son Martínez, 49, ainda é o líder.
nona batalha no campeonato. Nesse ciclo, o que se encontra de pior são nove
Aboubakar pode render verba aos
golos sofridos na época de 2002/03. Essa
cofres da SAD
referência serve para perceber a graviAfinal, o camaronês Aboubakar, que
dade do atual número (13), que até dizem
deixou o F. C. Porto neste defeso,a cusque é o dorsal do azar.
O último jogo com o Tondela agravou to zero, ainda pode render uma verba à
a tendência e, apesar da vitória (4-3), o administração da SAD. O jornal “Fanatreinador foi o primeiro a reconhecer que tik”, da Turquia, diz que há um acordo
faltou concentração e atitude à equipa em entre Besiktas e F. C. Porto para que o
determinados momentos. Essa foi a men- clube portista fique com metade do vasagem passada para o exterior mas tam- lor de uma potencial transferência. Essa
bém para o interior do grupo, ao reconhe- terá sido uma das condições para a SAD
cer que não pode voltar a cometer tantas ter liberto o jogador no último mercado.
falhas, sob pena de deixar escapar o gran- Aboubakar parece estar, definitivamente, reabilitado dos problemas físicos que
de objetivo da época: o bicampeonato.
Além de ter sofrido três golos do Ton- o atormentaram no último ano no Dragão
dela, o F. C. Porto também sofreu três do e anda de pé quente na formação turca e
Marítimo e Paços de Ferreira, jogos que na seleção dos Camarões, tendo apontado
acabaram em derrotas, por 3-2. O guar- sete golos nos últimos cinco jogos oficiais.
dião Marchesín encaixou ainda dois do
JN/MS
Sporting, no empate (2-2) em Alvalade, e
Braga e Portimonense também marcaram

É

Braga deu uma parte de avanço e sai do pódio da Liga
Além de ter sofrido três golos do Tondela,
F. C. Porto leva 13 golos sofridos em
nove jornadas. Igual só na época de o F. C. Porto também sofreu três do Marítimo e Paços de Ferreira, jogos que acabaram
1976/77. Tondela acentua a tendência.
em derrotas, por 3-2. O guardião Marchesín
um dado preocupante para Sérgio encaixou ainda dois do Sporting, no empate
Conceição, que muitas vezes tem (2-2) em Alvalade, e Braga e Portimonensalientado a importância da consis- se também marcaram no Dragão, em jogos
tência defensiva numa equipa que luta por com o mesmo parcial (3-1). Só com Santa
títulos. À 9.ª jornada da Liga, o F. C. Porto Clara(0-1), Gil Vicente (1-0) e Boavista (0-5)
apresenta 13 golos sofridos e é preciso re- é que os dragões ficaram com a baliza a zero.
cuar 44 anos, até novembro da época de
1976/77, para encontrar um registo seme- Marega iguala Falcao
lhante. De lá para cá, nunca mais o F. C.
No ataque, o maliano tem marcado aos
Porto sofreu tantos golos à nona batalha no
pares na Liga e depois do bis frente ao Boacampeonato. Nesse ciclo, o que se encontra
vista bisou agora diante do Tondela. O avande pior são nove golos sofridos na época de
çado atingiu a marca dos 40 golos no recinto
2002/03. Essa referência serve para perceazul e branco, igualando Radamel Falcao.
ber a gravidade do atual número (13), que
Nessa lista específica, Hulk surge no segunaté dizem que é o dorsal do azar.
do posto, com 44 golos, e Jackson Martínez,
O último jogo com o Tondela agravou a
49, ainda é o líder.
tendência e, apesar da vitória (4-3), o treinador foi o primeiro a reconhecer que faltou
Aboubakar pode render verba aos cofconcentração e atitude à equipa em deterres da SAD
minados momentos. Essa foi a mensagem
Afinal, o camaronês Aboubakar, que deipassada para o exterior mas também para
o interior do grupo, ao reconhecer que não xou o F. C. Porto neste defeso,a custo zero,
pode voltar a cometer tantas falhas, sob ainda pode render uma verba à administrapena de deixar escapar o grande objetivo da ção da SAD. O jornal “Fanatik”, da Turquia,
diz que há um acordo entre Besiktas e F. C.
época: o bicampeonato.
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Porto para que o clube portista fique com gão e anda de pé quente na formação turca
metade do valor de uma potencial trans- e na seleção dos Camarões, tendo apontado
ferência. Essa terá sido uma das condições sete golos nos últimos cinco jogos oficiais.
para a SAD ter liberto o jogador no último
JN/MS
mercado. Aboubakar parece estar, definitivamente, reabilitado dos problemas físicos
que o atormentaram no último ano no Dra-

643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com

TROPHIES, PLAQUES, MEDALS, AWARDS & GIFTWARE | CORPORATE, ACADEMIC, ASSOCIATION, SPORT, CUSTOM

46

MILÉNIO | DESPORTO

11 a 17 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

Dois golaços não chegam para
leão fintar a maldição
Com o Natal a aproximar-se, o Sporting entrou mal no tradicionalmente
complicado mês de dezembro para as
hostes leoninas, cedendo dois pontos
em Famalicão, na sequência de um
jogo que não lhe correu de feição.

Créditos: DR
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Rio Ave - Boavista, a promessa
furada sem a inspiração
As duas equipas não foram além de um repreensível, mas que não teve condizente
empate sem golos. Os dois adversários ambição no ataque.
Assim, não surpreendeu que as mais clarevelaram pouco acerto nos momentos
ras de chances de golo, no primeiro tempo,
decisivos.
pertencessem aos locais, nomeadamente
em conseguir cumprir a promessa do num desvio de primeira de Gelson Dala,
técnico Mário Silva, que tinha garan- que o guardião dos axadrezados, Léo Jartido, na antevisão do jogo, uma vitória dim, respondeu com a defesa da noite.
No segundo tempo, a toada manteve-se,
sobre o Boavista, o Rio Ave saiu vergado
pela consistência defensiva das panteras e com um Rio Ave sempre mais atrevido, mas
castigado pela sua parca inspiração ofen- sem conseguir materializar o ascendente
siva, numa partida em que nulo final eleva em finalizações. O Boavista, apesar de mais
para três o número de jornadas consecuti- recuado, ainda chegou a gelar o adversávas que ambos os conjuntos não saboreiam rio, a cinco minutos, do fim, quando Nuno
Santos, vindo banco, teve a melhor oporum triunfo na Liga.
Apesar de tudo, os vila-condenses até tunidade do jogo, após cruzamento de Elis,
foram a equipa que mais fez para inverter mas desperdiçou-a, com a baliza à mercê,
essa tendência, pisando, desde cedo, ter- atirando contra o corpo do guardião Kiesrenos mais avançados e pressionando um zek, fazendo o nulo arrastar-se até o final..
JN/MS
adversário que no seu último reduto foi ir-

ma inusitada sucessão de ofertas,
como que entrando na onda do
espírito natalício, impediu a equipa de Ruben Amorim de alcançar a que
seria a sexta vitória consecutiva na Liga,
algo que o volume de jogo e o ascendente
exercido até justificariam. Mas os falhanços foram muitos e nem dois excelentes

Créditos: DR
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golos marcados chegaram para garantir
o triunfo.
O Sporting começou por desperdiçar
um penálti, com Nuno Santos a permitir a defesa do guarda-redes Luiz Júnior,
após uma falta na área de Ricceli sobre o
próprio Nuno Santos.
Mais tarde e já em vantagem, Adán
teve a primeira grande falha no futebol
português, aliviando mal um livre de
Jordão, com Gustavo Assunção a aproveitar a oferta do guarda-redes.
Pelo meio, os leões colocaram-se em
vantagem, num excelente golo de Pedro
Gonçalves (não festejou, no regresso a
Famalicão), que rematou bem de fora da
área e ainda responderam à igualdade,
com um segundo tento, em cima do intervalo, num livre muito bem apontado
por Pedro Porro.
O Sporting parecia ter o jogo controlado, espreitou o terceiro golo, mas uma
entrada imprudente de Pedro Gonçalves,
que já vira (bem) um amarelo na primeira parte por simulação de penálti valeu a
expulsão, ao melhor marcador da Liga.
O Famalicão acreditou, forçou o 2-2 e
foi bem-sucedido, num belo livre cobrado por Jhonata Robert.
Já nos descontos, o Sporting fez um terceiro golo, por Coates, mas, com o auxílio do VAR, o árbitro anulou o tento, por
desvio irregular com a mão do defesa uruguaio. A louca festa leonina, com invasão
de relvado, deu lugar à desilusão. Os minhotos motivaram-se e ainda espreitaram o triunfo. Mas o 2-2 não se alterou.
JN/MS

Ultrapassagem e fuga dá pontos na

Jesualdo Ferreira é o treinador escolhido para substituir Vasco Seabra,
que deixou o comando técnico dos
axadrezados na quarta-feira (9).

N

em Bruno Lage, nem Pepa, nem
Miguel Cardoso, nem José Morais,
o novo treinador do Boavista é Jesualdo Ferreira, sabe o JN.
Jesualdo Ferreira, de 74 anos, vai encontrar um Boavista no 15.º posto do
campeonato, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um
acima de Portimonense (17.º) e Marítimo
(18.º e último), ambos em zona de descida.
Após uma passagem pelo Santos, o
clube de Pelé, no Brasil, Jesualdo Ferreira regressa a Portugal, e à cidade Invicta,
para treinar o Boavista, onde começou a

época de 2006/07, tendo transitado para
o F. C. Porto, ainda durante a pré-época,
contratado para substituir o holandês Co
Adriaanse.
Jesualdo não chegou a fazer qualquer
jogo oficial pelo Boavista, tendo iniciado
um percurso de quatro anos no rival da
Invicta. Ao serviço do F. C. Porto, Jesualdo ganhou três títulos de campeão nacional (2006/07, 2007/08 e 2008/09), duas
taças de Portugal (2008/09 e 2009/10)
e uma Supertaça Cândido de Oliveira
(2009/10).
O “professor Jesualdo”, como é conhecido no mundo do futebol, ganhou
ainda um campeonato e uma taça no
Egito e foi campeão também no Qatar,
onde somou, ainda, uma Supertaça e
uma Emir Cup.
JN/MS
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Jesualdo Ferreira
é o novo treinador do Boavista carta de Gauld

Algarvios vencem insulares e passam- bol não se fez sentir no Marítimo, que se
-lhes o testemunho em forma de lanter- encontra agora na última posição da Liga.
na vermelha.
É certo que os insulares dominaram a posse de bola, dispuseram de mais e melhoom a mesma precisão com que colo- res oportunidades - um golo bem anulado
cou a bola em Bilel para o golo inau- por fora de jogo, uma bola no ferro e ainda
gural da partida, Ryan Gauld meteu-a um par de excelentes defesas de Defendi
no fundo da baliza de Charles, na conver- -, mesmo reduzidos a 10 desde os 67 misão de um penálti, três minutos depois de nutos, mas o que conta é que no primeiro
Rodrigo Pinho ter feito o golo da praxe, que jogo após a saída de Lito Vidigal a equipa
na altura empatou a partida. Conduzido voltou a perder. O momento é tão mau que
pelo criativo escocês, o Farense venceu o Jean Cléber, lançado no segundo tempo
Marítimo, ultrapassou-o na classificação e, para mudar o rumo, fez o penálti que deu
com os três pontos conquistados, fugiu aos o triunfo ao Farense.
JN/MS
lugares de despromoção e play-off.
O efeito positivo que uma chicotada psicológica costuma ter nas equipas de fute-
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Tempo de compensações é a nova polémica do futebol português

Créditos: DR

em que foram dados nove e outros três em
que foram dados oito.
Segundo o ex-árbitro Paulo Pereira, a
média de cinco minutos de jogo após os 90
regulamentares “é superior à das épocas
anteriores”, embora seja “inferior à que
era expectável para a época em curso”,
tendo em conta “a utilização do VAR durante as partidas e o facto de cada equipa
poder fazer cinco substituições”.
“O VAR é o que faz com que o tempo
de jogo se prolongue mais. Não fico surpreendido com esta média de cinco minutos de compensações, mas contava que
fossem dados mais. Nas épocas anteriores, a média andava nos três ou quatro
minutos”, afirma, ao JN, Paulo Pereira,
revelando que “os árbitros têm indicações
precisas e são incentivados pelo Conselho
de Arbitragem a darem o tempo de compensação que considerem necessário, na
medida justa do que acontece em cada
jogo”.
Em relação aos casos de perdas de tempo por parte das equipas em função do
resultado, nomeadamente através dos
guarda-redes, cujas eventuais lesões implicam de imediato a paragem do jogo,
e consequentes críticas dos treinadores
adversários, Paulo Pereira considera que
isso não está relacionado diretamente
com o trabalho dos árbitros.
O tempo que se perde no VAR
treinadores, num contexto de polémicas
relacionadas com perdas de tempo dos adversários, como ainda se viu na ronda passada no Marítimo-Benfica. Interessava, por
isso, fazer as contas ao que tem sucedido no
que vai de campeonato e a conclusão é esta:
nos 72 jogos realizados até agora, a média
om oito jornadas disputadas, o tem- de tempo jogado nos descontos foi de cinpo de compensação dado pelos ár- co minutos. Houve três jogos em que foram
bitros tem sido criticado por vários dados 10 minutos de compensações, três

Treinadores queixam-se que os árbitros
dão sempre poucos descontos depois
do tempo regulamentar. O JN fez as
contas e os jogos da Liga têm, em média, cinco minutos de compensação. Há
quem defenda que não seja suficiente.

C

“Essas críticas e polémicas nascem mais
de discussões entre os protagonistas, sobretudo os treinadores. Foi isso que se
passou, por exemplo, no Marítimo-Benfica. Regra geral, penso que os árbitros têm
compensado bem essas perdas de tempo.
O que pode não estar ainda totalmente afinado são as compensações dadas às
paragens para análise de lances pelo VAR.
Há muitas situações de jogo que são visionadas e, quando é preciso pôr as linhas de

Fernando Ferreira
Registered Realtor

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com

fernandoferreira.ca

fora de jogo, o processo na liga portuguesa
ainda está um bocado perro. É aqui que se
pode melhorar”, considera o ex-árbitro.
Top 10 dos jogos com mais minutos de
compensação
Portimonense-Paços de Ferreira, 1-1 (90+10)
F. C. Porto-Marítimo, 2-3 (90+10)
V. Guimarães-Braga, 0-1 (90+10)
Marítimo-Tondela, 2-1 (90+9)
Belenenses-Famalicão, 1-2 (90+9)
Santa Clara-Gil Vicente, 0-0 (90+9)
Moreirense-Farense, 2-0 (90+8)
Gil Vicente-Tondela, 1-1 (90+8)
Nacional-Paços de Ferreira, 1-1 (90+8)
F. C. Porto-Gil Vicente, 1-0 (90+7)
Pontos fora de horas
Nacional - Boavista (1.ª J)
90+1” João Camacho faz o 3-3 e o golo dá
um ponto à equipa madeirense.
Tondela - Rio ave (1.ª J)
90+2” Meshino faz o 1-1 e o golo vale um
ponto à equipa vila-condense.
Farense - Famalicão (4.ª J)
90+3” Mansilla faz o 3-3 e o golo garante
um ponto à equipa algarvia.
Famalicão - Boavista (5.ª J)
90+3” Jhonata faz o 2-2 e o golo dá um ponto à equipa famalicense.
Belenenses - Farense (6ª. J)
90+7” Bruno Edgar faz o 1-1 e o golo vale
um ponto à equipa lisboeta.
Nacional - Gil vicente (7.ª J)
90+3” Rochez faz o 2-1 e garante mais dois
pontos à equipa da Choupana.
JN/MS
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TAÇA DE PORTUGAL

Estoril vence Lusitano de Évora
e segue na Taça de Portugal

mileniostadium.com

Vilafranquense vence e joga com
Benfica na Taça de Portugal
Franca de Xira, enquanto Stephen Danso fez o tento dos visitantes, aos 31, em
jogo em atraso da terceira eliminatória
da prova ‘rainha’.
Na próxima ronda, cujo sorteio já tinha
ficado definido, o Vilafranquense vai defrontar o Benfica, no Estádio da Luz, no
odrigo Rodrigues, aos 27 minutos, domingo (13), a partir das 20.30 horas de
e Rúben Gonçalves, aos 43, mar- Portugal Continental.
JN/MS
caram os golos da formação de Vila

O Vilafranquense, da II Liga, está na
quarta eliminatória da Taça de Portugal após ter vencido esta quarta-feira
(9) a Sanjoanense, do Campeonato de
Portugal, por 2-1, defrontando no domingo (13) o Benfica.

R
O Estoril , da Liga 2, goleou esta quarta-feira (9) o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, por 5-0, em jogo da
terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcando encontro com o Boavista
na próxima ronda.

O

s golos de Murilo (8), Chiquinho (29),
André Clóvis (50 e 76) e Lazare Amani (90) fizeram a diferença na partida, totalmente dominada pela equipa lisboeta, que no sábado (12) recebe o Boavista
na quarta eliminatória da prova rainha.
Com forte pressão e intensidade, os estorilistas chegaram cedo ao tento inaugural, aos oito minutos, por Murilo, que já
tinha ameaçado num remate à meia-volta, mas à segunda tentativa conseguiu bater o guarda-redes Pedro Garcia, com um
remate rasteiro após transição veloz pelo
flanco direito.
A formação da casa foi controlando as
incidências da partida e ampliou a van-

tagem aos 29, num livre direto apontado
por Chiquinho, que atirou rasteiro para o
lado do guarda-redes, incapaz de travar o
remate.
O Lusitano de Évora procurou reagir e,
aos 33, Hélio Vaz tentou um belo golo, mas
Thiago Silva teve uma grande intervenção,
desviando ao de leve para a trave da baliza.
Na segunda parte, o Estoril continuou a
mandar e chegou ao terceiro golo aos 50,
com André Clóvis a encostar uma bola entregue por Chiquinho, e o resultado podia
ter sido dilatado com tentativas de Bruno
Lourenço, a atirar por cima (67), e por
Murilo, que, solto de marcação, permitiu
a defesa de Pedro Garcia (74).
O quarto golo acabaria por chegar aos
76, num bis do brasileiro André Clóvis,
após assistência de João Carlos, com Lazare Amani a fechar a goleada no último
minuto antes do tempo de compensação.
JN/MS
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Inicialmente marcado para 11 de dea página oficial do Facebook, o
zembro, o Belenenses SAD-Espinho
Sporting de Espinho informou
foi adiado para 23 de dezembro devido
que a Federação Portuguesa de
a um surto no clube que milita na série Futebol, “tendo por base o disposto no
D do Campeonato de Portugal.
número 4 do artigo 12.º do Regulamento
covid-19 para a Retoma da Prática Competitiva de Futebol, Futsal e Futebol de
Praia - “se mais de 50 por cento do número de jogadores habilitados para a
prova não puder competir por motivo
relacionado com covid-19” -, reagendou o jogo B SAD - SC ESPINHO, da 4.ª
eliminatória da Taça de Portugal, para o
dia 23 de dezembro de 2020, às 19 horas
de Portugal Continental.
Na mesma publicação, o clube explica que, após acordo com o Castro Daire,
solicitou à FPF o adiamento para 16 de fevereiro de 2021 do encontro entre as duas
equipas, referente à oitava jornada da série D do Campeonato de Portugal.
Créditos: DR

Créditos: DR

Espinho-Belenenses adiado devido
a casos de covid-19
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and try out with no commitment.

WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

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

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

Já se conhece o calendário SUPERTAÇA
Clássico F. C. Porto-Benfica
oficial dos quartos de final
já tem data e hora definida
Supertaça disputa-se em Aveiro, no Taça de Portugal, o F. C. Porto, frente
dia 23 de dezembro, a partir das 20.45 ao Benfica, finalista vencido da prova
rainha.
horas.
Este clássico não se disputou em agosjogo da Supertaça entre o F. C. to por causa da pandemia que obrigou o
Porto e o Benfica está marcado último campeonato nacional a terminar
para o dia 23 de dezembro, no no final do mês de julho.
A Supertaça será transmitida na RTP.
Estádio Municipal de Aveiro, e será disputado a partir das 20.45 horas, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol,
*hora de Portugal Continental
a entidade organizadora do encontro.
JN/MS
O jogo coloca frente a frente o vencedor do último campeonato nacional e da
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Os jogos, a eliminar numa única partiO Sporting e o Mafra são as duas primeiras equipas a defrontarem-se nos quar- da, estão agendados para os dias 15 a 17 de
tos de final da Taça de Liga, com encon- dezembro.
As equipas vencedoras dos confrontos
tro agendado para 15 de dezembro, às
são apuradas para a “final-four” da com20.15 horas, no estádio José Alvalade.
petição que vai decorrer em Leiria, entre
Braga, detentor do troféu, vai de- 16 e 23 de janeiro.
frontar o Estoril, às 20.15 horas,
de 17 de dezembro, último dia dos Programa dos quartos de final
quartos de final da competição, cuja “final da Taça da Liga:
four” está agendada para janeiro.
De acordo com o calendário divulgado Terça-feira, 15 dez
pela Liga Portuguesa de Futebol Profissio- Sporting vs Mafra, 20.15 horas
nal(LPFP), o F. C. Porto, finalista vencido
Quarta-feira, 16 dez
da última edição, recebe o Paços de FerF. C. Porto vs Paços de Ferreira, 18.45 horas
reira, no dia 16, às 18.45 horas, pouco anBenfica vs Vitória Guimarães, 21.00 horas
tes do Benfica defrontar, na Luz, o Vitória
Quinta-feira, 17 dez
de Guimarães, às 21 horas.
Este ano o modelo da Taça da Liga foi Braga vs Estoril , 20.15 horas
adaptado e reduzido severamente o nú*horas de Portugal Continental
mero de equipas devido aos condicionalismos impostos pela pandemia da coJN/MS
vid-19.
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Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

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

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

COMMERCIAL | INDUSTRIAL

416-679-0635
info@oxfordglass.com
oxfordglass.com

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS

• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body, Manufacturing, Professional Buildings

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Ataque pouco eficaz não deixa
águia voar na Bélgica

Guerreiros acabam bem mas
gregos não ajudam
Um autogolo lançou a equipa arsenalista
para a vitória e a seguir Ricardo Horta
mal entrou, marcou! Só que de Leicester
não vieram boas notícias.

O
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Sporting de Braga até fez o que lhe
competia, recebendo e batendo o
Zorya, da Ucrânia, por 2-0, mas falhou o objetivo de ainda chegar ao primeiro
lugar do Grupo G da Liga Europa. O triunfo
do Leicester, frente ao AEK, pelo mesmo
resultado e que cedo se começou a desenhar, afastou os arsenalistas da liderança
do agrupamento. No saldo final, aquele
golo sofrido na quarta ronda, em casa, aos
90+5, frente aos ingleses (empate 3-3),
acabou por desequilibrar as contas.
Carlos Carvalhal prometera poupanças,
mas o técnico do Braga foi mais longe,

mileniostadium.com

pois deixou apenas Galeno e David Carmo
no onze inicial, isto em relação ao jogo do
passado domingo (6) com o Belenenses
SAD, destacando-se a estreia absoluta de
Zé Carlos. O defesa direito, contratado ao
Leixões, aproveitou a ausência por castigo
de Ricardo Esgaio, mas cedo desperdiçou
uma boa chance para desfazer o nulo.
Mesmo sem jogar muito bem, o Braga dominou o jogo e, à meia hora, voltou
a desperdiçar duas excelentes oportunidades, primeiro por Galeno e depois Abel
Ruiz, completamente isolado, a atirar contra o guarda-redes ucraniano. Antes do
descanso, Kabaiev causou perigo na área
local, mas o remate não acertou no alvo.
Com o nulo a manter-se, o Braga continuou à procura de marcar. João Novais
(56) quase o conseguiu, num livre direto,
mas o remate bateu na trave.
Se os minhotos não arranjavam forma
de marcar, o Zorya deu uma “ajuda”. Na
sequência de uma boa iniciativa de Galeno, Abu Hanna desviou a bola para a própria baliza. Estava aberto o caminho para
o triunfo dos bracarenses.
O segundo golo não demorou e surgiu
logo após Carlos Carvalhal ter feito uma
tripla substituição. Iuri Medeiros, um dos
que entrou, serviu o também recém-entrado Ricardo Horta que, na cara do guarda-redes contrário, não se intimidou e
apontou o 2-0.
O encontro estava na mão do Braga,
uma questão que aliás raramente esteve
em causa e que até podia ter tido maior
expressão no marcador. A equipa somou
13 pontos, ainda assim insuficientes para
atingir o primeiro posto do grupo. Mas o
essencial já estava (bem) assegurado...

Benfica foi superior ao adversário,
mas erros defensivos e ofensivos não
permitiram celebrar o triunfo. Equipa
recuperou de duas desvantagens, graças a golos de Everton e de Pizzi.

C

om um ataque muito pouco eficaz
e uma defesa que, mais uma vez,
voltou a comprometer, o Benfica
não conseguiu melhor que um empate
(2-2) frente ao Standard Liège, na Bélgica, no último duelo da fase de grupos da
competição. Já apurados, os encarnados
almejavam a hipótese de chegar ao primeiro lugar, mas o resultado, aliado à vitória do Rangers diante do Lech Poznan,
acabaram por ratificar a segunda posição. Sinónimo de que não serão cabeças
de série no sorteio dos 16 avos de final.
A equipa de Jorge Jesus foi superior ao
adversário, mas sem ovos não se fazem
omeletes. Depois de falhar três oportunidades para inaugurar o marcador nos
minutos iniciais, o Benfica sofreu o primeiro golo na primeira chance do adversário. No meio da grande área, Raskin ganhou um lance aéreo e cabeceou
de forma certeira.
As várias mudanças no onze, com
destaque para as entradas de João Ferreira, Jardel e Pedrinho, não retiraram
personalidade ofensiva à equipa portuguesa que, em desvantagem, acelerou ainda mais a partida e rapidamente
chegou ao empate. Após cruzamento de
Taarabt, Everton empatou.
Apesar de mais tranquilo, o Benfica
voltou a cair no mesmo erro: grande capacidade de chegar à grande área belga,
mas muita dificuldade em fazer bem o
último passe ou de rematar no momento
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certo. Antes do intervalo, Darwin teve
uma chance, mas complicou ao preferir
tentar descobrir uma linha de passe.
No segundo período, a toada da partida manteve-se e, novamente contra a
corrente, o Liège voltou a marcar. Um
remate de Tapsoba, que aproveitou um
mau passe de Taarabt, bateu na perna de
Vertonghen e traiu Helton Leite mas, à
semelhança do que ocorreu no primeiro período, as águias voltaram de forma
célere ao jogo. Já depois de Darwin atirar ao poste, o recém-entrado Pizzi fez o
2-2, de penálti.
Com a artilharia pesada em campo,
face às substituições operadas por Jesus,
Rafa, Pizzi e, mais tarde, Gabriel, deram
outro perfume ao futebol da equipa portuguesa, mas a baliza de Bodart manteve-se inviolada. Nos descontos, Pizzi foi
infeliz ao ver uma bola ser devolvida pela
trave. O Benfica recuperou de duas desvantagens, mas o empate soube a pouco.
JN/MS
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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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Cristiano Ronaldo “foge” de Messi

Liga dos Campeões: o mar está cheio
a toda a velocidade
de tubarões para o F. C. Porto
O F. C. Porto está entre os
16 melhores da Europa e
é a única equipa fora dos
“Big Five”, os principais
campeonatos da Europa
(Alemanha, Inglaterra,
Espanha, Itália e França), que marca presença nos oitavos.
Não é difícil perceber que o F. C. Porto
não tem muito por
onde escolher, pois
venha quem vier será
sempre um “tubarão”

C

om os resultados da
última jornada, PSG e
Real Madrid carimbaram a
liderança dos respetivos gru pos e ficam
no pote 1, dos cabeças de série, no sorteio
que se realiza na próxima segunda-feira, 14
de dezembro, em Nyon, Suíça. Nesse lote,
já estavam Bayern, Liverpool, Manchester
City, Chelsea, B. Dortmund e a Juventus,
de Cristiano Ronaldo.
No pote 2, além do F. C. Porto, estão
Atlético Madrid, Borussia Monchengladbach, Atalanta, Sevilha, Lazio, Barcelona e Leipzig. Na próxima fase, equipas do
mesmo país não se podem defrontar e não
pode haver duelos entre formações que se
encontraram na fase de grupos. Ou seja,
nunca haverá um F. C. Porto-Manchester
City ou um Real Madrid-Barcelona, por
exemplo, uma vez que são duas formações espanholas.
No grupo principal figuram três equipas
alemãs, com o atual campeão europeu,
Bayern de Munique, a surgir à cabeça, três
inglesas, entre as quais o Liverpool, de

má memória para o F. C. Porto,
uma francesa, o PSG, que pode
proporcionar o reencontro de
Danilo com os dragões, e, por
fim, a “Vecchia Signora”,
que poderá levar CR7 ao
Estádio do Dragão. Até lá,
muita bola vai rolar, pois
os duelos só se realizam
em fevereiro e março de
2021.
Nota ainda para o
facto de os vencedores
de cada grupo começarem a jogar fora a primeira mão, decidindo depois a
eliminatória em casa. O sorteio dos oitavos de final da Liga
dos Campeões é na segunda-feira
(14) de manhã.
Pote 1
Bayern Munique (Alemanha)
Juventus (Itália)
Real Madrid (Espanha)
Manchester City (Inglaterra)
PSG (França)
Liverpool (Inglaterra)
Borússia Dortmund (Alemanha)
Chelsea (Inglaterra)
Pote 2
Barcelona (Espanha)
Atlético de Madrid (Espanha)
Sevilha (Espanha)
F. C. Porto (F. C. Porto)
Leipzig (Alemanha)
Lazio (Itália)
Borussia Monchengladbach (Alemanha)

JN/MS

Golos. Muitos golos. Foi a isso - e a
muito mais, é certo - que Cristiano Ronaldo e Messi nos habituaram ao longo
das respetivas carreiras. No que a esse
dado estatístico diz respeito, o internacional português da Juventus colocou-se em fuga acelerada ao argentino do
Barcelona, na presente temporada.

Q

uando subiram ao relvado do
Camp Nou, esta terça-feira (8),
para se defrontarem pela primeira
vez desde que Cristiano Ronaldo deixou
o Real Madrid, no Barcelona-Juventus da
sexta jornada da fase de grupos da Liga
dos Campeões, já CR7 se encontrava com
melhores dados do que Messi. Com os
dois golos que o avançado da equipa italiana apontou nessa partida, a distância
ficou ainda maior.
Cristiano Ronaldo soma agora 12 remates certeiros nas 10 partidas que realizou pela Vecchia Signora em 2020/21,
enquanto Messi, em período idêntico,
tem apenas sete golos em 14 jogos pelos
catalães. Dos tentos do português, quatro foram obtidos na conversão de grandes penalidades, enquanto o argentino
tem cinco golos marcados dessa forma,
a partir da linha dos 11 metros. CR7 leva
uma média de mais de um golo por jogo,
enquanto LM10 precisa de dois jogos para
marcar um golo.
Cristiano Ronaldo só ficou em branco
em dois dos jogos que realizou pela Juventus, o primeiro frente ao Ferencváros,
para a Liga dos Campeões, e o segundo
com o Torino, na Serie A. Messi esteve
sem faturar pelo Barcelona em oito desafios, três deles de forma consecutiva. O
português já bisou em quatro jogos, o argentino em apenas um.

Em termos coletivos, tanto a equipa da
Juventus como a do Barcelona estão a viver épocas atípicas, pois nenhuma delas
lidera o respetivo campeonato. É certo
que a crise está mais implementada nos
espanhóis do que nos italianos, mas o
efeito positivo de Cristiano Ronaldo, de
35 anos, nos resultados da Juventus é bem
mais evidente do que o de Messi, de 33,
no Barcelona. Senão, veja-se: nos 10 jogos
em que participou esta época pela Juve, o
português somou oito vitórias e dois empates e continua sem conhecer o sabor da
derrota, enquanto o argentino, pelo Barça, tem sete triunfos, cinco derrotas e dois
empates.
Esta eterna rivalidade entre os dois, que
Cristiano Ronaldo recusa-se a reconhecer, tem feito as delícias dos amantes do
desporto-rei ao longo dos anos e, a propósito do reencontro desta terça-feira (8),
a Juventus aproveitou para responder ao
Barcelona, nas redes sociais, reagindo a
uma provocação feita pelos catalães após
o duelo entre as duas equipas em Turim,
jogo no qual CR7 ficou de fora por estar a
curar-se da covid-19.
Na altura, o Barcelona conseguiu uma
vitória, por 2-0, em Turim, sobre a Juventus e, na legenda de uma foto de Messi,
atirou no Twitter: “”Ficamos contentes
pelo facto de terem sido capazes de ver o
melhor de sempre no vosso relvado”. A
Vecchia Signora respondeu de imediato:
“Provavelmente foram ver no dicionário
errado. Vamos levar o verdadeiro a Camp
Nou”. E, agora, voltou à carga: “Cumprimos a nossa palavra: trouxemo-lo”.
JN/MS
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Report – Week 14
Adam Care
Opinião

The countdown is on four weeks to go.
Playoff calibre football has officially
started. This is the time where teams will
go on fire, sneak into the playoffs and go
on a run.

T

he New York Giants, and this is
coming from a long time Patriots
fan, are on fire. Winners of four in
a row (don’t forget they were 1 – 7 to
start the season), in control of the division, and they just burned down Russel
Wilson’s kitchen as he was cooking in it,
then they took the food he cooked. This
once terrible team is now playing lightsout defense. I hope Washington still
finds a way to win the division, I enjoy
feel-good stories, and they are one, but
watch out NFL, the Giants are coming; if
the season ended today, they would be
playing the Seahawks in the first game of
the playoffs. As for those pretend teams

who strung a few wins in and a row, and
thought they were looking good, now is
not the time to take the foot off the gas.
Steelers, laid a goose egg, Seahawks, the
praise of the sports media world, goose
egg, Titans, goose egg. Kansas City barely
beat Denver. It’s time to kick it into high
gear, like the 45 – 0 wallop the Patriots
handed the Chargers. It is clear the jets
aren’t going to try anymore; they should
be able to go 0 – 16 and land the number one pick. So Seattle should get back
in the winner’s seat this week. Did anyone see the last play of the Jets/Raiders
game? I said Gruden & the Raiders better
win convincingly over the jets, or heads
may roll. They won; that’s all I can say,
but in what is being touted as the worst
play call in NFL history, the Jets gifted
the Raiders a win. With five seconds left,
down by four, Vegas had the ball at midfield. Only one thing to do, Hail Mary.
Any public school defensive coordinator
knows you move all your defensive players back into the end zone; that way, the
Hail Mary has the smallest probability of
working. What do the jets do; they blitz,
running all their defenders forward, but

one. Derek Carr got the easiest Hail Mary
touchdown pass in history; it’s clear the
jets didn’t want to win; they have to get
the pick that will make all their woes go
away. Trevor Lawrence, you might want
to announce you a returning to Clemson
because you are in for serious trouble if
you get drafted number one this year.
The jets need 10 first-round picks to become something that resembles an NFL
football team.
Players of the week
Josh Allen, QB – Buffalo Bills
32/40 375 YDs, 4 TDs, -1 FUM
Aaron Jones, RB – Green Bay Packers
130 YDs RUS, 1 TD, 18 YDS REC
Darren Waller, TE – Las Vegas Raiders
200 YDS REC, 2 TDs In the hot seat?
It should be the New York Jets, 0 – 12, they
were winning a game with five seconds to go
28 to 24, with the ball at midfield, they found
a way to lose, on the last play. The thing is, at
this point, they are a legitimate dumpster fire;
everyone knows. It brings me great joy to say
this week’s hot seat belongs to the Pittsburgh
Steelers, easily the worst 11 – 0 team of all

time. So bad their coach called them trash last
week. The problem is his motivational words
didn’t resonate with the players. They lost to
my main man, comeback player of the year,
Alex Smith, and the Washington Football
Team. It does not get any easier for the Steel
town as they must travel to Buffalo this week,
where Josh Allen is becoming a very bad man.
Pick it up, Pittsburgh, take the loss, use it as
motivation, or you will be one and done in
January. Here’s hoping!
Team of the Week
Who would have thought the Cleveland
Browns would ever land on this list. First off,
who would have ever believed the Browns
would be playing meaningful football in
December, with just four games to go. Sure
enough, sitting with a record of 8 – 3, they
had a game against the Tennessee Titans,
who were on fire, and 8 – 3 as well. A game of
importance for both teams, a potential playoff matchup. The Browns didn’t disappoint
41 – 35 in a game that’s wasn’t as close as the
score makes it out to be. The time has come
for the Browns to announce with authority
that they are the real deal, next up a divisional foe, Baltimore. Huge Game!

Adam’s NFL week 14 picks (6 - 7 last week, (86 – 86 – 3 season total)
Sunday (1:00 pm)
Arizona Cardinals @ New York Giants
Cardinals -1.5
Dallas Cowboys @ Cincinnati Bengals
Cowboys -3.5

Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers -6.5

Green Bay Packers @ Detroit Lions
Lions +7.5

Tennessee Titans @ Jacksonville Jaguars
Titans -7.5

New Orleans Saints @ Philadelphia Eagles
Saints -7.0

Sunday (4:00 pm)

Washington Football Team @ San Francisco 49ers
49ers -3.0

Denver Broncos @ Carolina Panthers
*Carolina -4.0

Indianapolis Colts @ Las Vegas Raiders
Raiders +3.0

Houston Texans @ Chicago Bears
Bears +1.0

New York Jets @ Seattle Seahawks
Seahawks -13.5

Kansas City Chiefs @ Miami Dolphins
Chiefs -7.0

Atlanta Falcons @ Los Angeles Chargers
Falcons -2.5

Sunday (8:20 pm)
Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills
Bills -2.5

Monday (8:15 pm)
Baltimore Ravens @ Cleveland Browns
Ravens -1.0
*As of Thursday (10), the Broncos/Panthers game
spread line has been taken off the board; multiple
Carolina players have tested positive with COVID
19 or have been in contact with people who have
tested positive. It remains unclear if they will play
the game, delay the game, bench the players. So
keep that in mind.

RAPTORS
Pascal Siakam wasn’t himself in last all the way to 4.4 post-ups per game in
the playoffs, according to NBA Stats, with
year’s playoffs.
most of those coming against Boston. He
n part, it was because of the pandemic. went from a player who posted up just
He said he didn’t feel like he was in the 12.2% of the time in the regular season, to
right place mentally during the playoffs someone who posted up on over 20% of his
and had seemingly lost the joy of playing offensive possessions.
That’s not Pascal Siakam.
basketball. But his struggles weren’t entiThis year, the Raptors are trying to keep
rely his own doing, mentally or physically.
When Siakam burst onto the scene with Siakam on that upward trajectory while
the Toronto Raptors as the NBA’s Most creating new innovative ways to get him
Improved Player in 2018-19, he was an the ball.
“We’ve been trying to experiment with
athletic, floor-running finisher. He’d get
out in transition and take advantage of some different ways to get him the ball,
his speed and hustle to beat opposing de- and shots, and downhill a little bit more,
fenders to the hoop. Last season he took instead of just having the ball,” Raptors
his game to another level, stepping into a coach Nick Nurse said. “So moving him
bigger role while largely staying true to his off-ball into position, so I’d imagine that’s
gonna free him up and get him some easy
basketball identity.
But in the playoffs, especially against the baskets. It looks good so far.”
Siakam’s performance so far in training
Boston Celtics, he was forced to step outside his comfort zone and play a little bit camp has been a “bright spot,” according
differently. After averaging just 2.8 post- to Nurse. He’s been back enjoying basketup possessions per game in the regular sea- ball and he’s once again come into the season last year, Siakam’s post-ups jumped son having refined his game.

I

“I would say that he’s fine-tuned some
of his kind of go-to things,” Nurse said of
Siakam. “Looks to me like he’s got a little
bit of a more physicality to some of his
moves and then getting space and getting back. Got a little bit of a shake, turnaround thing that I maybe haven’t seen a
ton of that looks a little bit cleaned up as
well and smoother and more skillful. And
then again, as I mentioned earlier, I hope
that we can get him some actions that are
different this year, get him some easier
opportunities.”
Siakam is probably never going to become a true No. 1 scorer in the traditional
sense. He’s not the kind of player who can
get the ball anywhere on the court and find
a way to score with regularity like LeBron
James or Kawhi Leonard. But that doesn’t
mean he can’t be a star in the league. If he
stays within who he is, it’ll be on the Raptors coaching staff to find ways to maximize his unique offensive skills.
SI/MS
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Raptors looking for new ways to use Pascal Siakam
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FORMULA 1

Sérgio Perez aproveitou desastre da Mercedes
e quebrou enguiço com 50 anos
Sérgio Perez (Racing Point) venceu o
Grande Prémio Sakhir de Fórmula 1, no
Bahrain, e tornou-se no primeiro mexicano a vencer uma prova do Mundial de
Fórmula 1 desde a vitória de Pedro Rodriguez no GP da África do Sul de 1970.

P
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erez terminou as 87 voltas em
1:31.15,114 horas, deixando o francês
Esteban Ocon (Renault) na segunda
posição, a 10,518 segundos, e o canadiano
Lance Stroll (Racing Point) em terceiro, a
11,869 segundos.
A vitória de Perez parecia muito improvável na primeira volta, sobretudo depois
de ter sido tocado na roda traseira direita
pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari),
formando uma carambola que deixou fora
de corrida o piloto da Ferrari e o holandês
Max Verstappen (Red Bull), que se queixou da “agressividade” da manobra “descuidada” de Leclerc.
O piloto da Racing Point fez um pião e
caiu para a cauda do pelotão, aproveitando o safety car para ir trocar de pneus, regressando à pista em 18.º e último lugar.
Nessa altura, o guião parecia encaminhar-se para o concretizar do conto de fadas do britânico George Russell, chamado
à última hora para substituir o já campeão
Lewis Hamilton na Mercedes, infetado
com covid-19.
Partindo da segunda posição da grelha,
atrás do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), Russell conquistou a liderança logo na
primeira curva, aguentando-a 63 voltas.
Foi nessa altura que um pião do sul-coA Mercedes chamou os dois carros para
Mas os mecânicos baralharam os
reano Jack Aitken, chamado a substituir trocar de pneus, quando tinha cerca de pneus dos seus pilotos e montaram pelo
Russell na Williams, deixou detritos na 45 segundos de vantagem para o terceiro, menos uma borracha de Bottas no carro
de Russell.
que já era, nessa altura, Sérgio Perez.
pista e obrigou a novo ‘safety car’.

Só se aperceberam quando estavam a
montar as de Russell no carro de Bottas,
abortando a operação a meio, o que obrigou Bottas a regressar à pista com os mesmos pneus duros e desgastados com que
havia entrado nas boxes, após uma paragem de 22 segundos (a média ronda os dois
segundos).
Pelos regulamentos, um piloto não pode
montar pneus atribuídos a outro corredor,
pelo que foi aberta uma investigação ao
incidente.
Russell, que saíra para a pista em quinto,
mas já recuperara até ao segundo lugar, a
morder os calcanhares de Perez, que herdou a liderança com a confusão nas boxes
da Mercedes, foi novamente chamado às
boxes para trocar para pneus macios, devido a um providencial furo.
Perez ficou com o caminho livre para a
primeira vitória na Fórmula 1 após 11 temporadas e numa altura em que não tem
contrato para 2021.
Já Russell, que regressou à pista em 14.º
lugar, ainda recuperou até à nona posição,
marcando um ponto extra por conseguir a
volta mais rápida da corrida.
“Já tive corridas em que perdi a vitória,
mas, duas vezes na mesma [prova], nem
conseguia acreditar”, frisou o piloto britânico, no final.
O patrão da equipa, Toto Wolff, explicou no final que a falha se deveu a uma
avaria num dos rádios da equipa.
Já Perez nem queria acreditar. “Ainda
não sei se não estou a sonhar pois imaginei este momento muitas vezes”, frisou o
mexicano, que admitiu ter propostas, mas
apenas para 2022.
JN/MS

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.

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 program supports
joint apprentice sponsorships
The Ontario government has announced it is spending $20 million to help
small businesses jointly sponsor and
train apprentices.

Prime Minister Justin Trudeau attends the Cote Gold Project groundbreaking ceremony in Ontario. A group of construction advocates have launched the Build for Recovery campaign which aims to encourage government officials to
prioritize infrastructure projects as it plans for economic recovery.

Construction groups urge government to

‘Build for Recovery’
A group of construction industry organizations and stakeholders have launched
the Build for Recovery campaign, an
effort to encourage all levels of government to prioritize infrastructure investments to fuel Canada’s post COVID-19
economic recovery.

T

he partners who are organizing the
campaign include the Canadian Construction Association (CCA), Association of Consulting Engineering Companies
– Canada (ACEC), the Canadian Council for
Public-Private Partnerships (CCPPP), Associated Equipment Distributors (AED) and
the National Trade Contractors Coalition of
Canada (NTCCC).
“Even though there seems to be a lot of
support for infrastructure investment for being a part of recovery, we don’t want to take
it for granted,” said John Gamble, president
and CEO of ACEC Canada. “We want to make
sure that infrastructure is stop of mind for
policy-makers.”
But it’s not as simple as just committing to
build infrastructure.
Gamble explained that in order to get jobs
and money to Canadians and businesses, all

levels of government need to set aside their
differences and work together.
“Every province and territory should try
and get the best deal for their constituents,
but we all have to get on the same page,” said
Gamble. “We don’t want to have construction seasons lost to negotiations or red tape.”
Gamble also noted that the kind of infrastructure government chooses to invest in
matters as well.
He said the current federal leadership is
an activist government with a green economy brand. He said while active transportation, solar farms, community centres and
other “soft infrastructure” add value, leaders should not forget about bread and butter
infrastructure projects.
“We need infrastructure that will grow the
economy and generate revenue so we can do
those more aspirational things,” said Gamble.
The campaign is encouraging Canadians to
visit the Build for Recovery website (www.
buildforrecovery.ca) which has a streamlined web form process to contact federal
and provincial government officials about
prioritizing infrastructure investment.
CC/MS
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T

he new Group Sponsorship Grant
program is intended to reduce
pressure on any one employer to
see an apprentice through to completion
of their training, stated a recent release.
Group sponsors consist of two or more
people who act as a single sponsor to collectively provide training to apprentices
to help them gain work experience to improve their career success. Group sponsors
share apprenticeship management and
training responsibilities, including interviewing and selecting prospective apprentices and establishing a training network;
co-ordinate and monitor the apprentice’s
on-the-job workplace training; and submit documentation for apprenticeship
application, registration of training agreements and completion of the apprenticeship training programs.
“Our government’s Group Sponsorship
Grant will bring more employers and apprentices together and will contribute to
our province’s economic recovery,” said
Minister of Labour, Training and Skills
Development Monte McNaughton in the

release. “This program is a great example
of how we are encouraging more employer participation in apprenticeship, helping
businesses find the talent they need while
engaging and preparing people for meaningful careers in the skilled trades.”
The program also includes support for
apprentices through the apprenticeship
cycle, including registration, workplace
and classroom-based training, completion
and trade certification; and overseeing affiliated employers and organizations who
provide apprenticeship training and ensuring they are delivering apprenticeship
training in accordance with the Ontario
College of Trades and Apprenticeship Act,
its regulations and training standards.
The application is available to existing
and new group sponsors. Successful applicants may receive funding for up to three
years.
Stephen Hamilton, director of public affairs, Ontario, for the Progressive
Contractors Association of Canada, commented, “We’re strongly encouraging
employers to participate. This is their
chance to help launch meaningful careers
and help ensure workers have the right
skills to support businesses and our economy.”
CC/MS

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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tentável são a visão comum para a Humanidade, um contrato entre os líderes mundiais
e os povos e “uma lista das coisas a fazer em
nome dos povos e do planeta”.”
“17 Objetivos para transformar o nosso
mundo”

Terra Viva

Sustentabilidade

1. Erradicar a pobreza
2. Erradicar a fome
Paulo Gil Cardoso
Opinião

S
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3. Saúde de qualidade
4. Educação de qualidade

5. Igualdade de género
Os recursos naturais são limitados. A
6. Água potável e saneamento
capacidade de regeneração ambiental
da Terra é atualmente levada para além 7. Energias renováveis e acessíveis
do limite.
8. Trabalho digno e crescimento económico
ão várias as vertentes do esforço e
desgaste que existem sobre o frágil
equilíbrio do nosso planeta. A excessiva utilização de matérias-primas naturais, a poluição do ar, dos rios e oceanos, a
poluição e desgaste dos solos, as alterações
climáticas pelo aumento global de temperatura e alteração de ecossistemas, a extinção de aproximadamente 60% de espécies
nos últimos 80 anos, o cenário não é nada
positivo. A sustentabilidade do planeta é
também a sustentabilidade da humanidade
- sem uma sociedade próspera, o equilíbrio
não é possível.
Em 2015 as Nações Unidas lançaram a
Agenda 2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, citando a informação disponibilizada pela ONU:
“A Agenda 2030 é uma agenda alargada e
ambiciosa que aborda várias dimensões do
desenvolvimento sustentável (sócio, económico, ambiental) e que promove a paz, a
justiça e instituições eficazes. Os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável têm como
base os progressos e lições aprendidas com
os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são
fruto do trabalho conjunto de governos e
cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030
e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-

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

mileniostadium.com

9. Indústria, inovação e infraestruturas
10. Reduzir as desigualdades
11. Cidades e comunidades sustentáveis
12. Produção e consumo sustentáveis
13. Ação climática
14. Proteger a vida marinha
15. Proteger a vida terrestre
16. Paz, justiça e instituições eficazes
17. Parcerias para as implementações dos
objetivos.
A lista está apresentada, os objetivos
identificados, porém a ação tarda.
Esperemos que nos próximos nove anos
que faltam até 2030 alguma coisa se faça, os
últimos cinco foram de poucas e por vezes
ineficazes iniciativas.
O trabalho deverá ser conjunto, de cidadãos, governos e empresas. 2030 é uma data
ambiciosa? Sim, é. Porém, é uma data que
reflete a urgência da situação.
Podemos sempre desresponsabilizar-nos,
dizermos que as nossas ações nada significarão ou valerão, enquanto indivíduos isolados. Será que os nossos descentes compreenderão esse baixar de braços?
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Xô constipação!
Outono e inverno são sinónimo de temperaturas mais baixas e também de oscilação do estado do tempo - ora brilha
o sol, ora chove torrencialmente -, o
que, por si só, já “constrói” o cenário
ideal para a propagação de constipações. Sabendo disto a tática vencedora passa por atacar… jogando à defesa! Quero com isto dizer que existem
alimentos que devemos consumir pois
ajudar-nos-ão a reforçar o nosso sistema imunitário e, assim, prevenir esta
tão indesejada doença. É claro que
não há milagres, mas estes pequenos
gestos podem fazer toda a diferença
na promoção da nossa saúde, quando
combinados com uma dieta equilibrada
e adequada.

vitaminas E e C, que são essenciais para
o bom funcionamento do nosso sistema
imunitário. Não gostam de os comer cozidos ou salteados? Podem sempre experimentar adicioná-los a um batido com
frutas como laranja ou kiwi!
Gengibre

Chá de gengibre com mel e limão... é
meio caminho andado para curar a constipação! Esta planta tem um poderoso
poder anti-inflamatório, ajuda a eliminar
o congestionamento nasal e da garganta
e alguns estudos apontam para a possibilidade de prevenção do aparecimento da
constipação e/ou gripe. Não custa tentar,
certo? Façam assim: coloquem duas colheres de sopa de mel, duas fatias de limão
e uma colher de chá de gengibre moído
Espinafres
numa panela e levem ao lume durante dois
Acham que o Popeye os comia por mero minutos. Depois disso adicionem água e
acaso? Os espinafres, um dos alimentos deixem ferver durante mais ou menos três
mais completos e nutritivos, são ricos em minutos. É delicioso!

Curcuma
A curcuma, também conhecida como
açafrão da índia, tem vindo a fazer parte
da vida de um cada vez maior número de
pessoas. A razão? Para além do sabor que
dá aos cozinhados, as suas propriedades
medicinais! Para além de ter um grande
potencial antioxidante e anti-inflamatório, a curcuma aumenta a atividade das
células imunes e melhora a ação dos anticorpos. Nestes dias mais frios experimentem fazer um Golden Milk - só têm que
adicionar a uma bebida vegetal (de amêndoa ou arroz, por exemplo), um pouco de
gengibre, curcuma, pimenta preta, canela
e óleo de coco.

de melhorar a resposta do nosso organismo aos ataques de vírus e bactérias.
Aveia

A aveia é um cereal extremamente nutritivo e com diversos benefícios para a nossa
saúde, tais como a redução do colesterol,
regulação do intestino e controlo do apetite. Mas se estiverem doentes experimentem
fazer umas aconchegantes papas de aveia: é
que os flocos são uma ótima fonte de vitamina E e também contêm antioxidantes e
fibras que fortalecem o nosso sistema imunitário. Juntem meia chávena de flocos de
aveia, uma chávena de água e um pau de
canela num tacho, levem ao lume até ferver, mexendo de vez em quando. Depois
de ferver podem reduzir o lume e mexer até
Alho e cebola
que a água se evapore ou até que consigam a
Com propriedades antivirais, anti-inconsistência desejada. Depois é só retirar o
flamatórias e antibacterianas, o alho e a
pau de canela, colocar numa taça e, se decebola são capazes de prevenir o aparecisejarem, acrescentar um fio de mel, frutas,
mento de constipações e gripes e também
sementes, frutos secos e/ou canela!

Enfrentando o medo do novo
Adriana Marques
Opinião

O ser humano, geralmente, prefere a
zona de conforto, a rotina, a vida sem
grandes mudanças. Entre a segurança do que já é conhecido e o medo da
incerteza, escolhemos a probabilidade
maior de acertar do que arriscar.
Esse é um dos mecanismos de defesa
que nos garantiram a sobrevivência enquanto espécie. É o nosso instinto animal
nos assegurando a vida.
Nos dias atuais, onde a nossa sobrevivência depende de outros diferentes
e mais complexos fatores, esse instinto
acaba atrapalhando em certas situações.
Muitas vezes, é justamente o obstáculo da
incerteza que nos permitirá chegar ao caminho certo, e pra isso, a vida nos exige a
coragem de saltar nos abismos das incóg-

nitas. O medo pode ser um entrave que
nos paralisa e impede que façamos esses
saltos.
Já ouviu a frase: “Está com medo? Vai
com medo mesmo”? Pois é bem isso. Para
ultrapassarmos as barreiras do medo, é
necessário que o engulamos e partamos
para o nosso objetivo. O medo, de certa
forma, é uma ilusão, muitas vezes criada
pela nossa cabeça. Sendo assim, é melhor
não se fixar nesse zumbido da mente pois
corremos o risco de vê-lo se transformar
num monstro cada vez maior, nos impedindo de alcançar grandes oportunidades e conquistas.
Um grande aliado na experiência de
neutralizar o medo e conseguir realizar o
salto no abismo da incerteza é o treinamento e a preparação. Quanto mais preparados para o salto, mais asas teremos
para voar. Por exemplo, se temos uma
apresentação a fazer para um determinado público, é necessário que nos preparemos para isso. Se treinarmos em frente
ao espelho nossos movimentos e expressões, se escolhermos as palavras ideais
para o nosso argumento, se absorvermos
o conteúdo e pesquisarmos material extra sobre o assunto, certamente, apesar

do nervosismo e do medo de errar, faremos a apresentação com segurança e
eficácia. E, a partir do instante em que
damos início a nossa exposição, com pleno domínio do conteúdo, a sensação de
medo começa a se dissipar, dando lugar à
tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. Percebemos então que o monstro
que estava na nossa cabeça era só ilusão.
É um processo extremamente importante e difícil, esse de enfrentar as ilusórias ondas gigantes do nosso próprio
pensamento. Ondas que vêm para nos
proteger mas que, ao mesmo tempo, podem nos deixar estagnados no colo da
zona de conforto.
No decorrer da vida, ao nos depararmos com os abismos das incertezas, muitas vezes, a própria vida nos ajuda, nos
dando o empurrão que faltava. São momentos muitas vezes assustadores e que
nos causam espanto pela coragem ou ousadia que antes desconhecíamos em nós
mesmos. Momentos colocados para crescermos, amadurecermos, expandirmos.
Como tem que ser.
Além desses empurrões forçados da
vida, que nos obrigam a encarar e decidir
algumas situações mesmo com o fantas-

ma do medo à espreita, temos condições
de realizar esses voos ou mergulhos através da nossa própria vontade.
Isso se dá através da busca ininterrupta de conhecimento e essa busca dá um
trabalho danado. No mínimo, o conhecimento envolve a noção de que nada
sabemos sobre nós mesmos e o mundo
que nos cerca e que o tempo todo podemos aprender. Aprender coisas novas,
aprimorar conhecimentos, treinar novas
posturas diante da vida; em suma, nos
preparar para que as mudanças e situações não comuns provoquem o monstro
ilusório do medo e saibamos lidar com
ele.
Dá pra perceber que ilusões perniciosas
podem ser substituídas por conhecimentos concretos e benéficos.
Viver é uma arte e é uma arte bonita
demais! Ela requer que a encaremos, olho
no olho, integralmente e aproveitemos a
chance de ser e estar no aqui e agora. E de
voar cada vez mais alto, avistando paisagens incríveis, sentindo a brisa do ar mais
puro e, por fim, chegarmos ao clímax do
existir.
Vamos saltar?
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A neve que nos cobre. Crédito: Manuel DaCosta

Art is what you make others see // Graffiti Alley, Toronto. Crédito: Inês Carpinteiro

Red wall. Crédito: Joana Leal

Missa em tempo de pandemia. Picton, ON. Crédito: Fabiane Azevedo

mileniostadium.com

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

11 a 17 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

59

A BLAST FROM THE PAST

Teste, teste, 1, 2, 3…
Armando Terra
Opinião

Basicamente, um microfone é um aparelho que converte sons ou ondas energéticas mecânicas em ondas de energia
elétricas. Quando som é detetado por
um microfone, o diafragma, que está
preso a um aparelho, cria uma corrente
elétrica diretamente proporcional às ondas de som que tinham sido criadas.

O

primeiro microfone foi um transmissor de telefone descoberto por
Alexander Graham Bell em Brantford, Ontário, em 1876. Mais tarde, Bell
disse apenas ter tido a ideia do conceito em
Brantford e, subsequentemente, a patente
e a produção final não foram em Brantford.
O primeiro exemplar de Bell era muito desajeitado, líquido, e honestamente não era
de um uso muito prático. 10 anos mais tarde, Thomas Alva Edison (fundador da General Electric e o amigo mais próximo de
Henry Ford), inventou o primeiro microfone de carbono. O microfone de carbono

1

revolucionou as transmissões e foi usado
essencialmente em transmissores dos telefones até meados de 1970.
Eventualmente esta tecnologia foi substituída por componentes de cerâmica e
elementos da Piezo-Electric. Devido à limitação do alcance da frequência, os microfones de carbono não reproduziam
a media de música de forma eficaz. E.C.
Wente of Bell Laboratories desenvolveu
um microfone condensador em 1916. Esta
tecnologia requeria um amplificador integral a ser construído dentro do microfone,
no qual apanharia sinais fracos ou a desaparecer. Como resultado, os microfones
condensadores foram usados durante a
transmissão de filmes e de rádio. Mais tarde, em 1931, os microfones dinâmicos ou de
bobina móvel foram inventados por Wente
uma vez mais, juntamente com A.C. Turas,
ambos da Bell Laboratories. Novamente em
1931, a RCA (Corporação de Rádio da América) introduziu o microfone de fita, o qual
se tornou num dos mais populares rapidamente e era usado tanto para transmissões, como para gravação de voz. Naquela
altura, foi considerado o melhor aparelho
e com o som mais natural até aquele dia.
Algumas das desvantagens incluem a sua
massa, 3.6Kg e o facto de que podia incor-

2

rer em danos graves de stress de choque ou
simplesmente por soprar com muita força.
Outro tipo é o conhecido cristal ou microfone de cerâmica, o qual foi inventado por
C.M. Chorpening e F.H. Woodworth of
the Astatic Corporation. Eles descobriram que poderiam fazer um microfone de
sal Rochelle e ou de cristais Piezelétricos.
E que quando as ondas sonoras embatiam
nos cristais, eles vibravam e criavam corrente elétrica.
Microfones foram criados a partir de
diferentes materiais, técnicas de visual e
estilo. O processo do fabricante muda dependendo do tipo de microfone a ser produzido. Todos os microfones, não importa o tipo, têm três peças em comum. Um
corpo em formato de cápsula que aloja os
elementos do microfone, fios interiores e
conectores, e por último um corpo que encapsula a montagem inteira. Normalmente, a caixa é formada por um substrato de
metal fino ou por uma moldura de plástico
ejetada. A matriz mecânica é uma imagem
invertida da caixa geométrica. A pressão
hidráulica força o substrato de alumínio na
matriz e todo o material em excesso é cortado e descartado. A injeção de molde envolve pellets de plástico sendo derretidos
e alimentados num molde fechado, então

3

arrefecidos em água e finalmente retirados
do molde. Os seguintes exemplares fazem
parte da minha coleção:
1. American Shure Brother 55SW – Microfone errogado multidirecional, desenhado
originalmente em 1939 e ainda é produzido nos dias de hoje. Também conhecido
como o The Unydine 55.
2. AIWA M18 Crystal Pill Microphone – Com
etiqueta “CKDS”, FM. Vintage dos anos
1950, completo com berço e caixa imaculada e condição geral, japonês.
3. AIWA Dynamic Microphone DM-20 –
Vintage dos anos 1960, microfone japonês,
completo com dois pinos para entrada de
cabo jack 4”.
4. Shure 315 Ribbon Microphone – feito na
américa por Shure Brothers. Errogado e
compacto com excelente alcance bidirecional. Originalmente introduzido em 1952
e descontinuado em 1977.
5. Vintage dos anos 1960, Japanese Monarch
TM16 Microphone – Este modelo particular foi introduzido por Calrad no Japão
e mostra sinais clássicos de decoração e
desenho italiano naquela época.

4

5

Testing, testing, 1,2,3…
Simply, a microphone is a device which
converts sound or mechanical energy
waves into electrical energy waves. When
sound is detected by a microphone, the
diaphragm, which is coupled to a device,
creates electrical current directly proportional to the sound waves which have been
created.

T

he first microphone was a telephone
transmitter discovered by Alexander
Graham Bell in Brantford, Ontario in
1876. Bell later added he only had thought of
the concept in Brantford and subsequently,
the patent and final production was not in
Brantford. The first example by Bell was very
clumsy, liquid, and frankly, not a very practical device. 10 years later, Thomas Alva Edison (Founder of General Electric and Henry
Ford’s closest friend) invented the first carbon microphone. The carbon microphone
revolutionized transmission and was used
primarily in telephone transmitters well into
the 1970’s.
Eventually, this technology was replaced by Piezo-Electric ceramic components and elements. Due to its limited

frequency range, the carbon microphone
did not reproduce music media effectively.
E.C. Wente of Bell Laboratories, developed
the condenser microphone in 1916. This
technology required an integral amplifier
to be built within the microphone, which
would pick up weak or faint signals. As a
result, condenser microphones were used
during the movies and radio broadcasting.
Later in 1931, the dynamic or moving coil
microphone was invented by Wente once
again, along with A.C. Turas, both of Bell
Laboratories. Also, in 1931, RCA (Radio
Corporation of America) introduced the
ribbon microphone which quickly became
one of the most popular and widely used in
both broadcasting applications and voice
recording.
At that time, it was considered to be the
best and most natural sounding device of
the day. Some disadvantages included its
mass, 3.6kg and could incur severe damage
from shock stress or merely blowing into it
too hard.
Another type known as a crystal or ceramic microphone was invented by C.M.

Chorpening and F.H. Woodworth of the
Astatic Corporation. They discovered that
they could make a microphone from rochelle salts and or Piez-Electric crystals.
They discovered when sound waves struck
the crystals, they actually vibrated and
created electric current.
Microphones have been manufactured
using different materials, techniques, designs, and finishes. The manufacturing
process varies depending on the type of
microphone being produced. All microphones no matter what type, have three
common parts; a capsule housing the element of the microphone, internal wiring
harness and connectors, and lastly a housing which incapsulates the entire assembly. Normally, the case is formed from a
thin metallic substrate or mould injected
plastic. The mechanical die is an inverted
mirror image of the case geometry. A hydraulic punch forces the aluminium substrate into the die and all excess material
is cut and discarded. Mould injection involves plastic pellets being melted and fed
into an enclosed mould, then cooled by
water, and finally released from the mould.

The following are examples from my
collection:
1. American Shure Brother 55SW - Rugged
unidirectional microphone, originally
designed in 1939 and it is still produced
today. Also known as The Unydine 55.
2. AIWA M18 Crystal Pill Microphone With call sign flag “CKDS”, FM. Vintage
1950’s, complete with cradle and pristine
case and overall condition, Japanese.
3. AIWA Dynamic Microphone DM-20 Vintage 1960’s, Japanese microphone,
complete with 2Pin to 4” jack cable port.
4. Shure 315 Ribbon Microphone - American made by Shure Brothers. Rugged
and compact with excellent bi-directional pickup. Originally introduced in
1952 and discontinued in 1977.
5. Vintage 1960’s Japanese Monarch TM16
Microphone - This particular model
was produced by Calrad in Japan and it
shows signs of classic Italian deco design
of the era.
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-Kika

SOUL KISS
Hoje trago-vos arte! Daquela bem diferente!

Sophia Narrett é uma artista premiada de Nova York que adora “pintar” obras de arte
com fios. Ela destaca-se pela sua inovação na área, uma vez que se dedica a cenas figurativas de cariz sexual, bem detalhadas, capturando a atenção de muitas galerias e colecionadores.
Sophia expõe a sua arte desde 2009 em mostras individuais e colaborativas principalmente nos EUA. As suas tapeçarias estão em exposição na Kohn Gallery em Los Angeles
com o título “Soul Kiss” desde novembro deste ano até dia 15 de janeiro de 2021.

Créditos: DR

Esta artista usa os seus bordados de forma incomum, porque nem sempre são retangulares, a forma como Sophia trabalha os fios é, em si só, uma obra-prima. Sophia inspirou-se
nos painéis “The Story of Griselda”, de 1400, na National Gallery de Londres, criando
assim a sua própria história.
Cada peça tem vida própria, camada por camada. Os fios coloridos definem a beleza de
histórias eróticas invulgares.
Vou hoje mostrar-vos aqui alguns desses trabalhos.

TU COMESTE OU
TU COMESTES
Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• Como adoro comida portuguesa – e, sim, porque
sou também muito curiosa! –, sempre que sei que uma
amiga foi a um novo restaurante português, quero logo
saber o que é que comeu. Para isso, devo perguntar
«O que é que (tu) comeste»? ou… «O que é que (tu) comestes»?
Devo ou não colocar o «s», no fim da forma verbal?

Análise:
• A resposta correta é «comeste» («tu comeste»).
• Quando o sujeito é a 2.ª pessoa do singular (ou seja, o «tu») do pretérito perfeito do indicativo, a forma verbal nunca
tem um «s», no fim; na verdade, a forma incorreta, «comestes», ocorre por influência do presente do indicativo,
tempo verbal em que a desinência de 2.ª pessoa do singular apresenta um «s» («tu comes»).
• De forma resumida:
- quando o sujeito é «tu», e estamos a usar o verbo no pretérito perfeito do indicativo, a forma verbal nunca tem um «s», no fim;
- dizemos, portanto: «tu comeste» – e não «tu comestes» – , «tu foste» – e não «tu fostes» - e «tu viste» – e não «tu vistes».
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PAPÁS!

SARA CARREIRA

“Parabéns! Que maravilha!“, escreveu o
também ator José Mata. “Como assim? Estás de bebé minha Bruna!! Ai não posso”,
comentou Dânia Neto.

Sei que nesta página de gossip não costumo falar-vos assim, de forma tão
“próxima”, mas permitam-me deixar-vos uma mensagem que penso ser importante: Amem-se. Cuidem de quem amam. Digam que amam. Sejam felizes
e façam os outros felizes. Ou tentem, pelo menos! Porque a verdade é que não
sabemos mesmo se amanhã teremos essa oportunidade.

CRISTINA
Créditos: DR

SAVAGE X FENTY

Rihanna voltou a ser modelo de lingerie. A
cantora, cada vez mais associada ao universo da moda e da beleza, partilhou fotografias
nas redes sociais em que posa para a campanha Savage x Fenty inverno 2020.
Nas imagens, Rihanna usa um sutiã estampado com laço e umas cuecas no mesmo
padrão. O conjunto fica completo com umas
luvas e meias de látex e umas sandálias de
tiras e salto vertiginoso, prateadas, num
cenário onde não falta um tapete de pele de
carneiro e a árvore de Natal ao fundo. O resultado vive mais uma vez da sensualidade
da cantora, num visual que joga com o romantismo da lingerie e o lado mais audaz
dos acessórios.

IVANKA TRUMP

O ano de 2020 deve ficar para a história de Cristina Ferreira
como o mais desafiante e polémico da sua vida profissional. O regresso à TVI, em julho, trouxe-lhe uma onda de
desagrado e protestos que até aí não conhecia. Muitos dos
seus fãs não lhe perdoaram o regresso à sua antiga estação
num momento de grande sucesso na SIC e acusaram-na de
quebrar as promessas que tinha feito quando, em agosto de
2018, saiu da TVI.
Mudar de canal e tornar-se diretora e gestora não foi fácil
para a mulher que estava habituada a reunir consensos e a
receber o carinho dos portugueses. Foi uma viragem que
nem a própria Cristina previu. “Convencida”, “vergonhosa”, “traidora”, “manipuladora”, “falsa”, “exibicionista”,
“gananciosa”, foram alguns dos adjetivos que os seus seguidores usaram para a descrever e atacar nas redes sociais desde o dia em que tornou pública a sua decisão. É a
história desses dias duros – que diz terem-na afetado não
apenas a ela, mas também à sua família e aos seus amigos –
que a apresentadora conta agora em livro. Uma publicação
com um título provocador, “Pra Cima de P*ta”, que Cristina Ferreira diz ter escrito com um propósito oposto ao da
vitimização.

O imóvel era propriedade do cantor espanhol Julio Inglesias e
encontrava-se à venda desde 2017. A propriedade, que tem 244
metros quadrados de praia privada, situa-se na baía Biscayne.
A poucas semanas da saída de Donald Trump da Casa Branca, a
filha Ivanka e a sua família escolheram este local para se instalarem. A ilha de Indian Creek encontra-se a pouco mais de uma
hora de Mar-a-Lago, onde Trump, a mulher, Melania, e o filho
de ambos, Barron, pretendem viver na maior parte do ano.

De lembrar que Kim Basinger, que começou
a carreira no mundo da moda, aos 16 anos,
tem estado afastada dos eventos sociais há
já vários anos. A estrela de Nove Semanas
e Meia evita expor a sua vida privada e não
concede uma entrevistas desde o último filme em que participou, Cinquenta Sombras
Livre, de 2018.

EDUARDO GALVÃO

De acordo com o comunicado emitido pela
marca, a coleção Pre-Spring 2021 é inspirada em “paradoxos inerentes à feminilidade:
a capacidade e a vontade das mulheres em
transformarem as perceções externas de si
mesmas e a sua atitude através da moda que
vestem”.

Créditos: DR
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KIM BASINGER

Kim Basinger, que completou 67 anos esta
terça-feira (8), é cara da nova campanha da
Miu Miu. Através das redes sociais, a atriz
americana agradeceu a Miuccia Prada por ter
sido a escolha para esta campanha, ainda que
esta não seja a primeira vez que Basinger é a
imagem da marca italiana.

A filha do ainda Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
Ivanka Trump, e o marido, Jared Kushner, compraram uma
propriedade por um valor de 30 milhões de dólares (cerca de
26 milhões de euros), no exclusivo bairro de Indian Creek, na
Florida, de acordo com informações divulgadas pela Page Six.

Jared e Ivanka têm passado os últimos quatro anos com os três
filhos, Arabella, de nove anos, Theodore, de sete, e Joseph de
quatro anos, no luxuoso bairro de Kalorama, em Washington,
onde arrendavam uma casa pela qual pagavam cerca de 15 mil
euros por mês. O casal tem ainda uma residência em Park Avenue, Nova Iorque.

O ator brasileiro Eduardo Galvão morreu na noite da última
segunda-feira (7) na sequência de complicações causadas pela
Covid-19. Tinha 58 anos.
O óbito foi confirmado pela família do ator, de acordo com informações avançadas pela CNN Brasil. Eduardo Galvão encontrava-se internado na UCI do hospital Unimed-Rio, na Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, há mais de uma semana.
Nas redes sociais, amigos e colegas têm mostrado solidariedade com a família do ator neste momento difícil. “Uma tristeza
imensa a perda do ator Eduardo Galvão para a Covid. Grande
colega de trabalho, um cara leve e super divertido. Todo o meu
carinho aos amigos e familiares”, escreveu a atriz Patrícia Pillar.
“Eu não consigo acreditar que essa doença te levou da gente… tá
muito difícil. Precisamos tanto da sua leveza , alegria, liberdade
e carinho nesse mundo”, pode ler-se na publicação da apresentadora Angélica.

Créditos: DR

“Pezinhos Quintas Moura”, escreveram,
na legenda da imagem. As publicações
contam com centenas de comentários,
muitos de caras bem conhecidas do público, a felicitarem o casal.

Eu dizia-vos que este trágico acontecimento deixa um país inteiro de luto, porque como sabemos Portugal tem um carinho imenso pela família Carreira. Mas
mesmo que não tivesse, qualquer coração sente a perda de alguém que parte
desta forma e em tão tenra idade. Para além disso, é inimaginável a dor de uma
mãe e de um pai, de um irmão… num momento como este. Porque não era suposto ser assim. Nunca é. E por isso, acredito que posso falar por todos quando
afirmo que estamos profundamente tristes e solidários com esta família.
Créditos: DR

Bruna Quintas e Guilherme Moura anunciaram esta terça-feira, dia 8 de dezembro, que esperam o primeiro filho. O casal
de atores, ambos de 23 anos, publicaram a
imagem de uma ecografia nas redes sociais.

Sara Carreira seguia no carro com o namorado, o cantor Ivo Lucas, de 30 anos,
que está internado no hospital, já numa situação estável apesar de ter uma lesão pulmonar, à espera de cirurgia a uma fratura exposta no braço. O acidente
envolveu quatro veículos e fez ainda dois feridos ligeiros, uma mulher e uma
criança de 10 anos. A morte da cantora foi declarada no local, de acordo com
a GNR.

Créditos: DR
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Tenho que obviamente vos falar de uma notícia muito triste, e que infelizmente tem sido motivo de luto para um país inteiro. Refiro-me ao trágico acontecimento deste último sábado, dia 5 de dezembro. A cantora Sara Carreira, de 21
anos, filha do cantor Tony Carreira, morreu, vítima de um acidente de viação.
O alerta do acidente, que ocorreu na A1, perto de Santarém, foi dado pelas 19h.
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Culinária por Rosa Bandeira

10

1. Arrojado, inovador; que ousa
2. Aquele que tende a ver as coisas pelo
lado mais desfavorável; espera sempre
pelo pior
3. Aquilo que possui baixa temperatura
4. Que se empenha, que se entrega; aplicado
5. Que apresenta formas elegantes, graciosas, esguias
6. Que contém ou revela maldade; cruel,
desumano, mau
7. Que ou quem não tem finura de maneiras; cafona
8. Aquele que tem má educação; grosseiro,
mal-educado

4
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O objetivo do jogo é a
colocação de números de 1 a 9 em cada
um dos quadrados
vazios numa grade
de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número
de cada um dos 1 a 9.
Resolver o problema
requer apenas raciocínio lógico e algum
tempo.

9. Que tem gordura acima da usual; obeso,
cheio, corpulento
10. Firme; que não é tenro, macio
11. Que preza a liberdade de opinião e de
ação; que mantém o espírito aberto, tolerante
12. Que sente nojo de tudo, que facilmente
se enoja
13. Cuja temperatura varia entre o quente e
o frio; pouco aquecido
14. Que vive segundo as regras de uma religião.
15. De pouca idade; moço;

Polvo à lagareiro
Ingredientes para as rabanadas
2 kg polvo
1 cebola
1,5 kg batatas
Sal
Pimenta branca

1 dl azeite
4 dentes alho
2 cebolas (uma para cozer o polvo e
outra para o molho)
Salsa

Modo de preparação:
Arranjar o polvo e limpar bem. Esfregar com sal e lavar bem.
Cozer em água, juntamente com uma cebola descascada inteira. Escorrer bem depois de
cozido. Grelhar de preferência nas brasas.
Lavar bem as batatas e colocar espalhadas numa assadeira de forma uniforme. Polvilhar
com bastante sal e assar no forno até ficarem macias.

Jogo das 10 diferenças

Antes de retirar do forno, dar murro em cada batata e deixar acabar de assar.
Para preparar o molho, deitar o azeite numa molheira e juntar os alhos, a cebola e a salsa
picada. Temperar com sal e pimenta.

Caça palavras
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CAMOMILA
CEBOLA
AÇÚCAR
ALHO
COENTROS
LOURO
GENGIBRE
VINAGRE
ALECRIM
MENTA
MOSTAtRDA
CANELA
BAUNILHA
CARIL
COLORAU
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
A troca de ideias e de experiências
será a tendência que prevalecerá
durante este trânsito. As conversações e
relacionamentos estão favorecidos, sobretudo se orientados num interesse comum que pode ser a filosofia ou até ideias
abstratas. Preste atenção a conversas
casuais pois subitamente podem ganhar
mais profundidade.

Este é uma boa altura para ganhar
consciência das suas fraquezas e dos
seus pontos fortes, em suma, daquilo que
realmente é, independentemente do que os
outros esperam que seja. O relacionamento
com crianças também poderá estar na ordem
do dia. Se tiver filhos, aproveite para analisar
a vossa forma de relacionamento.

TOURO 21/04 A 20/05
A sua atenção poderá estar voltada
para a administração dos seus bens
materiais, em especial se estes são partilhados com mais alguém. É uma boa altura para
fazer um investimento ou para iniciar um negócio. Contudo, se isso implicar algum risco,
aja com cautela. Procure salvaguardar-se e
defender os seus direitos.

VIRGEM 23/08 A 22/09

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
Apesar deste ser um momento em
que a sua inspiração, sensibilidade
e intuição estão sublinhadas, a sua comunicação poderá estar menos compreensível
e a mente mais confusa. Se tiver de decidir
alguma coisa importante, assinar qualquer
papel ou contrato, deve ver tudo com muita
atenção ou pedir a ajuda de uma pessoa de
confiança antes de o fazer.

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nesta altura são importantes para
si tanto a comunicação escrita
como falada e a sua relação com irmãos ou
vizinhos. Pode estar um pouco tenso e inquieto devido à necessidade que sente de
alterar as suas atividades rotineiras do dia
a dia. Ao longo deste período poderá sentir-se muito ativo, inquieto e com desejo de
experimentar coisas novas.

A energia quase inesgotável de que
dispõe agora, irá agora ser dispersa
por várias atividades, sendo provável que se
interesse por várias coisas ao mesmo tempo.
Procure ter maior diplomacia nos seus contactos pessoais, o que evitará atritos inúteis
e até prejudiciais. Aproveite a energia que
sente para concretizar ações sejam úteis que
beneficiem a aqueles com quem vive.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Durante este período o seu lado
romântico e apaixonado estará em
evidência, tornando as suas relações afetivas mais profundas e intensas. Esta será
também, uma boa altura para um relacionamento divertido e harmonioso com crianças. Se tem filhos aproveite agora para lhes
dedicar a atenção que por vezes não pode
dedicar.

Este é um período em que a sua criatividade está sublinhada. Há um aumento da sua intuição e da sua sensibilidade
a nível espiritual. Dedique-se a leituras sobre
temas filosóficos ou outros assuntos sobre os
aspetos espirituais da vida e aproveite para
ajudar alguém que necessite do seu apoio.
Poderá nesta altura começar ou estreitar uma
relação.

É possível que uma das suas características mais fortes deste período,
seja servir de abrigo, de suporte e de refúgio
para os outros. A sua atenção poderá estar
mais voltada para os assuntos relacionados
com a sua vida pessoal, íntima, e para as
pessoas que a integram. A casa, o ambiente
doméstico e a sua família serão fatores em
evidência, pelo que se identificará mais com
eles.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Nesta semana poderá ocupar-se das
suas necessidades imediatas quer a
nível profissional quer a nível familiar. Não
será uma altura de resultados espetaculares,
mas sim de preparar o trabalho que mais tarde virá a dar os seus frutos. Inesperadamente, poderá conseguir a ajuda dos outros para a
execução dos seus projetos.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Os seus valores, tanto de ordem
moral como material, estarão mais
evidenciados neste período. Poderá, assim,
concretizar alguns projetos que tem vindo
a idealizar nos últimos tempos. Uma vez
que há fortes probabilidades de obter bons
resultados de ordem financeira, não são de
excluir os investimentos ou aplicações quer
em bens de usufruto imediato quer imobiliários.
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PEIXES 20/02 A 20/03
A sua vida profissional está na
ordem do dia. É um bom período
para fazer uma retrospetiva da sua vida e
analisar as boas e más decisões que tomou.
É através das experiências do passado que
melhor podemos planear o futuro. Evite tomar decisões de forma precipitada e
leviana, o que lhe pode trazer dissabores
futuros.

Há mais de 35 anos que o Leão
D'Ouro se tem dedicado para servir
a comunidade e cuidar dos nossos
clientes e da nossa equipa. Com o
contínuo impacto do vírus do
COVID-19 em todos nós, queremos
assegurar os nossos clientes de que
continuamos aqui para vos servir.
Continuaremos abertos para o servir
em formato takeout e com entrega
via SkipTheDishes ou UberEats.

Temos o nosso pátio aberto!
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

11 a 17 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

Grimsby

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: $729,900
A pensar sair da cidade? Esta bela
casa possui 3 quartos, 3 casas de banho, uma cave acabada com um escritório e um espaço recreativo. Num lote
com áreas generosas e fácil acesso à
autoestrada.

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½
casas de banho. Cave acabada. Muito
bom estado. Pedem $899 000.
Propriedade de investimento

Burlington

DAYking
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Asking
$57$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.

Detached bungalow on a 25 foot lot,
great for investment or to renovate.
Two bedrooms on a premium lot.
Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

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

Scarlett & Eglinton

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.

Apartamento para aluguer
Preço: $689,000
Oportunidade incrível de possuir este
belo e grande lote em Mountainside,
Burlington! Esta casa de 3 quartos
precisa de um pouco de arranjo. Fácil
acesso a Burlington Go & autoestrada.
Grande comunidade familiar.
Keele St & Wilson Ave
Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.
Pedem $2100

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin
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$6location
Great

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: $849,500
Bungalow bem conservado, num lote
de 54,08 x 120 pés. Com 3 quartos,
sala de estar e jantar em género open
concept. Cozinha c/ caminho até ao
quintal, cave parcialmente acabada c/
entrada separada. Grande lote para
construir agora ou mudar e construir a
sua casa de sonho mais tarde. Perto de 4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de
todas as comodidade!
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!

