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Ventos de Guerra
Manuel DaCosta

Editorial

Com os ventos frios a varrerem o solo
canadiano somos abraçados por um
sentimento de incerteza em relação às
nossas vidas. Mais do que nunca, permanecem questões sobre o que o amanhã nos trará, a incerteza está na ordem
do dia e a frustração está a afetar a
maioria dos que sentem que não estão
a ser liderados de forma adequada e não
estão a ser esclarecidos pelos órgãos
políticos. Os níveis de frustração estão
a atingir o seu auge, à medida que os
cidadãos estão a desprezar a liderança
política e estão a tomar medidas pelas
próprias mãos. Queixas que antes não
passavam de aborrecimentos do coração tornaram-se, para muitos, decisões
entre a vida e a morte. Para muitos, colocar comida na mesa e proporcionar
qualidade de vida tornou-se impossível
e sem alternativas para uma situação
melhor no futuro. O mundo está num
estado caótico e, de muitas formas, as
atitudes sugerem que é cada um por si,
sem consideração pelos seus vizinhos.

A

OMS pediu ao Canadá que partilhasse as vacinas com países mais pobres e o Canadá recusou. E porque é
que um país como o Canadá deveria dizer
sim antes de olhar pelos seus próprios cidadãos? Estaremos melhor posicionados
para ajudar, tal como outros países fortes e
democratas, depois de estarmos economi-

camente estáveis, aí poderemos partilhar a
nossa riqueza. Infelizmente a democracia
transformou-se a ela própria numa forma
de governar através de leis de emergência,
atribuindo poder a indivíduos intelectualmente inferiores a quem lhe falta um treino
adequado na administração dos seus cidadãos. Porém, este é o tipo de pessoas que
atraímos para o sistema político.
Existe uma guerra no vento. É uma guerra que será disputada para preservar ideais
e conquistar aspirações futuras. Quem irá
disputar esta guerra? Todos aqueles que
se importam com o mundo em que vivem
e com a qualidade da sustentabilidade que
visualizam. Esta guerra não será uma de
anarquia, mas sim de desgaste, onde as
vítimas serão os nossos líderes políticos.
Como pagamento por erros e pela governação fraca serão tratados com dureza por
aqueles que são suficientemente inteligentes para fazer o seu voto valer. Sem contar
com os regimes que tornam os seus cidadãos subservientes e desprovidos de oportunidades para se fazerem ouvir, as democracias no mundo estão a viver um falso
sentido de segurança. Por toda a parte está
a espalhar-se uma corrente de raiva que,
num futuro não muito distante, irá ferver
até à superfície. A insurreição será carregada pela gente comum. Abanem a cabeça
aqueles que acreditam que a manifestação
no edifício do Capitólio nos EUA foi um ataque à sociedade livre. Esta foi uma mensagem para o sistema político estar ciente de
que as vozes das pessoas têm de ser ouvidas. Por mais que o protesto tenho sido um
sinal do quão revoltadas estão as pessoas e
de que certas vozes não estão a ser ouvidas,
foi um dia histórico em que os cidadãos se

apoderaram de parte do país que construíram e disseram “chega”. Foi um mau dia
que tinha de acontecer e a guerra de sedição continuará em muitas frentes.
Os últimos dias, ao caminhar por Lisboa,
têm desafiado o sentido sobre aquilo que o
mundo se tornou. Embora existam muitos
rostos de insubordinação, existem muitos
outros de resignação percebendo que as
coisas só irão piorar. São poucos aqueles que
se sentam ao colo de Fernando Pessoa para
tirar uma fotografia e a cada esquina notas
de música vazias, onde um chapéu no chão
é a esperança da próxima refeição. Este é o
pano de fundo de onde os ventos de guerra
irão surgir. Somos todos iguais, mas alguns
mais que outros. A pobreza e o desespero
podem ser o que os ventos frios carregarão
para as nossas almas e talvez decidindo que
a vida não é assim tão importante. Talvez
não seja assim tão triste ir para um lugar
onde, eternamente, ninguém nos julgará e
estaremos em paz. Olhei para o rosto cansado e preocupado da minha mãe, para os
olhos vazios do meu sogro que, repentinamente, na quarta-feira decidiu que não havia mais nada para dar a esta vida e recebi
a notícia da morte da querida mãe da Maria
do Carmo e, de repente, percebi que, se não
tivermos cuidado, as notas musicais vazias
a subir e descer as ruas do Chiado serão o
futuro para todos nós.
Tanto para a Maria, quanto para a Cristina - choramos com vocês as vossas perdas.
Fique bem na sua guerra.
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Inequality is the fundamental cause for
all social protesting and violence
- Cary Wu, Assistant Professor, Department of Sociology - York University

Créditos: DR

O que está a acontecer neste mundo?
Por que razão assistimos a cada vez
mais intensos e frequentes movimentos
de verdadeira rebelião social em países
onde, historicamente, se pratica o respeito pela autoridade e valores ditados
pelas regras sociais? Como explicar
eventos como o que assistimos todos,
na semana passada, nos Estados Unidos da América? Como entender que se
continuem a promover festas ou aglomerações de pessoas, sem garantir as
regras ditadas pelas entidades que gerem a saúde pública?

e raiva contra o, até então, estabelecido.
Cary Wu afirma, inclusivamente, que muitas vezes a falta de respeito pelas normas e
instituições derivam do facto de os políticos não darem bons exemplos, já que muitas vezes eles próprios as desrespeitam. E
quando as pessoas perdem a confiança em
quem as lidera os conflitos e a quebra sistemática de regras podem aumentar, como
forma de demonstrar a sua desconfiança e
raiva. E tudo isto, alerta Cary Wu, danifica
a coesão social o que, por sua vez, afeta o
crescimento da economia. A solução passa,
segundo o professor associado de Sociologia na York University, pela comunicação
entre quem lidera e quem é liderado baseada em mensagens positivas e compreensão
mútua. Cary Wu refere ainda que a iniquidade social, o cada vez maior fosso entre
os que têm tudo e os nada têm, também é
muito responsável pelo exacerbar da revolta e violência a que assistimos nos dias de
hoje. Por fim, o nosso entrevistado refere
ainda a importância das diversas plataformas de redes sociais se empenharem mais
no controlo rígido dos conteúdos, com medidas mais restritivas que impeçam, por
exemplo, a publicação de “fake news” ou a
instigação/promoção da violência.
1 - In the face of various events, to a greater
or lesser extent, which show disrespect for
rules or laws, where are the values of respect for social institutions and rules?

tual understandings from each other. Trust
and concern for others. Social support, and
The cases such as e.g. Rod Philips hurt pufamily values. Maintain contacts with loblic trust in officials, leading to feelings of
ved ones.
betrayed, frustrated, and angry.
5- Does increasing poverty exacerbate re2- What is failing? Is political leadership
volt and disorder?
weak or are citizenship values not proIt is not necessarily poverty. In fact, the
perly communicated to young people?
society has become overall richer globally.
Leadership and government performance
certainly play a major role in making our Instead, it is inequality, the widening gap
society operate smoothly, particularly in between the rich and the poor, that exacerbates revolt and disorder.
times of crisis.
titutions and rules.

People have expectations for their government. Particularly, when crisis eg the COVID-19 occurs, their expectation increases
because people’s health, economy etc are
severely threatened. COVID-19 presents a
situation where the government must demonstrate their leadership and competency immediately to safeguard community’s
interest.
If the government cannot ensure people’s
health and economy during this crisis, trust
in government will diminish significantly,
regardless of how much people trusted the
government prior to the crisis.

For example, today, the housing prices rise
significantly faster than income, and it has
become impossible for young people to afford housing with an average income. They
become stressed, discontent, angry at the
government. They lose hope. They lose
confidence that policymakers are working
for their interests.
Inequality is the fundamental cause for all
social protesting and violence we see today.

6- In recent events in the United States, it
has once again become evident how social
networks can function as true promoters
Young people can be disproportionately of public disorder. What changes can be
affected by pandemic. Eg lost of job, school made to the platforms to help avoid these
closed. All these affect their confidence situations?
and trust, leading to their deviant behaYes, social networks can be used for good
viors. When they are not satisfied with
and also bad purposes.
the government performance, demands
are not met, conflicts could arise eg people So the key question are what social netbreaking the rules. It is just a way to ex- works, who are using them, and for what
press their distrust and anger.
purposes. Answering these questions will
help minimize the downside of social net3- What are the greatest dangers to humaworks.
nity that can result from this evidence?
Social network platforms such as Twitter
People lose confidence in political instiare powerful tools for advocating ideas to
tutions, and lose trust in people, and this
a broad audience and mobilizing resources
will hurt social cohesion. Decrease in social
quickly. So it is important to manage the
cohesion will damage a wide range of indiplatforms for creating public good, avoividual and social benefits such as economic
ding public bad. For example, implement
growth and public health.
stringent measures to prohibit users from
4- Who can “light up” the dark days we posting fake news, and instigating/organizing non-peaceful collective actions.
are living in?

The pandemic, the trump politics, bias
media have led to a widespread of anxiety,
stress, depression worldwide. As a result,
ary Wu, Assistant Professor, Departpeople have become more cynical and less
ment of Sociology - York University,
trusting, and more easily provoked to anexplica nesta entrevista, que aceitou
ger by other people’s behaviors. This creaconceder ao Milénio Stadium, quais as rates more negative emotions and leads to
zões de fundo para o enquadramento social
more stress.
deste “caldo” perigoso em que muitas sociedades estão a mergulhar. E o principal Society can only function well with shared
“ingrediente” é, na sua opinião, a ansie- norms and respect for social institutions
dade e até depressão coletiva que situações and rules.
como a pandemia, a política de Trump, e o
The public can lose trust and respect for somau jornalismo estão a provocar. São em
cial institutions and rules especially when
grande medida estes fatores que estão a
community and political leaders do not set
Positive message, and effective communigerar um clima de cada vez maior desconexample and show little respect for the inscation from government to the public. Mufiança que pode, por sua vez, provocar a ira
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6 de janeiro

um dia que
fica na história
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Na semana passada o mundo foi surpreendido com a invasão do Capitólio
em Washington DC nos EUA e desde aí
que têm surgido muitas perguntas para
tentar perceber o que fez com um dos
edifícios mais vigiados do mundo fosse
atacado. A imprensa nacional e internacional revela que os manifestantes eram
apoiantes de Donald Trump e que foram
instigados pelo discurso falso do Presidente que se prepara para entregar a
presidência a Joe Biden a 20 de janeiro.
A democracia foi ameaçada e agora os
americanos e o mundo questionam-se
sobre qual deve ser o papel de um líder.
Alguém que respeite a Constituição e
que lute pelos interesses coletivos ou
alguém que se julgue acima da lei e que
defenda os seus próprios interesses?

Alistair Edgar

V

ários líderes internacionais reagiram
às imagens de terror de Washington
DC, inclusive o primeiro-ministro
canadiano, e condenaram aquilo que defendem ser a promoção da violência protagonizada por Donald Trump. Na imprensa
há muito que se especulava sobre a possibilidade de uma onde de violência surgir nos
EUA depois de Trump ter dito e repetido
publicamente que as eleições tinham sido
fraudulentas e que Joe Biden não tinha sido
eleito pelos americanos.
Pouco depois do incidente o Twitter e o
Facebook reagiram e acabaram por cancelar as contas de Donald Trump e argumentaram que a decisão surgia porque Trump
incitava à violência. Mas porquê só agora,
pergunta o leitor? Muito se poderá escrever
sobre este assunto até porque a mensagem
era semelhante ao longo do seu mandato.
O facto de cada um, independentemente da sua formação pessoal e do seu grau
de conhecimentos, poder dizer e partilhar
com os outros o que entende sobre os mais
variados assuntos criou aquilo que alguns
chamam de “lixeira” e ajudou a desencadear um dos maiores ataques à democracia americana. A liberdade de expressão,
como qualquer outro direito, tem limites e
o cientista político que entrevistámos esta
semana defende que ninguém está acima
da lei, nem mesmo o líder dos EUA e que as
redes sociais têm a obrigação de analisar os
conteúdos que são publicados e partilhados
nas suas páginas.
Alistair Edgar é professor no Departamento de Ciência Política e Assuntos Internacionais da Wilfrid Laurier University e não tem

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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dúvidas de que o grande responsável pelo
ataque ao Capitólio foi Donald Trump que
“mentiu consistentemente sobre a eleição”
e incitou ao ódio. Ainda assim Edgar sublinha que existem outros responsáveis que
também devem sofrer as consequências das
suas ações, nomeadamente os funcionários
da Casa Branca que permitiram a invasão e
os manifestantes que fizeram mortos e deixaram um rasto de destruição.
Agora sabemos que o ataque foi planeado
através das redes sociais, que contou com
o apoio de alguns polícias responsáveis
por proteger o Capitólio e que mais manifestações foram convocadas para outros
estados americanos. O envolvimento da
polícia ajuda a explicar que os manifestantes se tenham deslocado a gabinetes específicos dentro do Capitólio. O Washington
Post refere esta semana que existem oito
investigações a decorrer para avaliar o que
falhou na resposta da polícia. Mas também
existem polícias traumatizados e afetados
a nível psicológico porque falharam na sua
missão de proteger o Capitólio.
Alguns dos invasores são apoiantes do
movimento QAnon, um grupo que se baseia numa teoria da conspiração (TC) e que
defende que uma rede de pedofilia adoradora de Satanás é liderada por democratas
poderosos que bebem o sangue das crianças
para viverem para sempre. O grupo surgiu
em 2007 e cresceu durante a pandemia, inclusive no Canadá.
Em novembro o Milénio Stadium dedicou uma edição às teorias da conspiração e
Alison Meek, professora do King’s University College, disse ao nosso jornal que um

bom exemplo de interferência das teorias
da conspiração em campanhas políticas
era justamente as últimas eleições dos EUA
porque pessoas que apoiavam a QAnon tinham votado em Donald Trump. O que nos
faz pensar que algumas teorias da conspiração podem ter impactos e consequências
perigosas no mundo real. O FBI já tinha
classificado o QAnon como uma ameaça
terrorista doméstica e pelo que percebemos esta semana o Ministério de Segurança
Publica do Canadá está a analisar a possibilidade de juntar outros grupos à lista de
organizações terroristas que ameaçam a
segurança nacional.
Em agosto de 2019 o Canadá criou o
programa “Digital Citizen Initiative” - o
objetivo é ajudar a acabar com a desinformação e ajudar a desenvolver a cidadania.
Talvez um caminho semelhante tenha que
ser trilhado nos EUA, com ou sem Donald
Trump no poder, até porque o trumpismo
não morreu. A violência vai continuar a ser
alimentada por teorias da conspiração e os
extremistas vão continuar a aproveitar as
oportunidades para espalhar o caos. O próximo Presidente dos EUA tem agora uma
oportunidade para mostrar aos americanos
um tipo de liderança diferente.
Milénio Stadium: Quem é responsável pelo
ataque ao Capitólio e quais são as consequências que o responsável deve enfrentar?
Alistair Edgar: O indivíduo mais responsável é aquele que todos reconhecemos
- Donald Trump -, que abusou de sua posição como Presidente, mentiu consistente
e repetidamente sobre a eleição e que, ao
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longo de seu mandato, encorajou frequentemente, incitou ou (na melhor das hipóteses) falhou em condenar atos de violência
perpetrados pelos seus partidários mais
extremistas contra qualquer pessoa que ele
sentisse que não concordava com ele. No
caso específico deste ataque, que equivale
a uma tentativa de golpe (que fracassou),
Trump disse clara e repetidamente aos
seus apoiadores para “lutarem”. Outros
- Rudy Giuliani sendo um dos mais notáveis - ecoaram e promoveram as mentiras de Trump, e também são responsáveis
pelo que aconteceu. Outros funcionários
de Trump na Casa Branca apoiaram eventos que trouxeram os manifestantes a DC.
Todos eles deveriam enfrentar consequências políticas - se o impeachment é viável
é uma questão diferente do que se o Presidente deveria ser destituído e se ele deveria ser impedido de exercer qualquer cargo
público no futuro. Estes funcionários também devem enfrentar consequências legais por responsabilidade civil ou criminal.
Além desse nível de “liderança”, é claro, os
manifestantes individuais que invadiram
o Capitólio, ou aqueles que o planearam e
apoiaram, devem enfrentar acusações criminais - e muitos estão a ser identificados e
investigados para sofrerem as consequências dos seus atos.
MS: De que tipo de líder é que precisamos
numa democracia?
AE: Para começar, aquele que compreende
e respeita as normas básicas da democracia e do(s) Estado(s) de direito, e qualquer
forma de constituição que um determinado

15 a 21 de janeiro de 2021

país tenha como expressão dessas normas.
Mas um bom líder também é aquele que se
considera “sujeito à lei” e responsável perante a lei, e responsável perante todos os
cidadãos. Depois desses componentes básicos, mas críticos, precisamos de líderes
que tenham o apoio e a promoção dos interesses gerais dos cidadãos como o seu valor
central – e não de “líderes” que servem a
si próprios ou aos interesses especiais de
poucos. Ironicamente, nos EUA, foram os
Republicanos que reivindicaram esse papel
como “do povo” e acusaram os Democratas
de representar “elites ricas” (ou “comunismo” que parece ir contra ser uma “elite
rica”), enquanto na realidade a sua atuação
tem sido o oposto.
MS: O cerco ao Capitólio foi planeado online. Isto significa que precisamos de mais
regulamentação nas redes sociais?
AE: Acho que a questão deveria começar
com “como os próprios provedores de redes sociais devem ser responsabilizados
legal e financeiramente” caso se verifique
que eles permitiram intencionalmente que
as suas plataformas fossem usadas para fins
ilegais. Se o Twitter ou o Facebook enfrentassem problemas de responsabilidade legal credíveis por não estabelecer e aplicar
estes padrões (em vez de ignorá-los para
terem lucro), as redes sociais seriam mais
responsáveis e iam examinar o seu conteúdo antes de precisarmos considerar a regulamentação governamental de conteúdo
em si. Vejo a “censura” por parte do Governo como a abordagem errada - mas “liberdade de expressão” não é o mesmo que

“faça o que quiser” ou um pedido de imunidade de acusação. Temos leis de calúnia
e difamação pelo mesmo motivo - sermos
responsáveis por aquilo que “sentimos que
temos o direito” de dizer, mesmo que seja
uma mentira; e pelo menos alguns daqueles
que espalharam e repetiram essas mentiras
agora enfrentam grandes ações judiciais
por danos. Até a Fox News decidiu que precisava diminuir algumas de suas “reportagens” para evitar uma possível ação legal.
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serem enganadas por este tipo de teorias
da conspiração - isto não é nada novo, mas
agora há mais dinheiro envolvido na disseminação destas teorias e parece que há
cada vez menos interesse em reconhecer
uma mentira.
MS: Na semana passada o primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o Canadá vai
ser “extremamente vigilante” para proteger a democracia. Como é que podemos
proteger uma democracia deste tipo de perigo?

MS: Depois do incidente, o Twitter e o Facebook suspenderam as contas do PresiAE: Um exemplo é a “Digital Citizen Inidente Donald Trump. Acha que esta foi a
tiative” que foi estabelecida pelo Governo
decisão certa?
do Canadá para ajudar os canadianos a se
AE: Sim, totalmente - ele sempre abusou tornarem mais alfabetizados sobre os meda sua posição para espalhar e repetir men- dia, criticamente conscientes e para identiras e para se envolver em condutas que tificarem desinformação (isto é, “inforpoderiam levar à violência. As contas de mação errada” e “mentiras deliberadas e
Donald Trump deveriam ter sido suspensas distorções”). O programa faz com que mais
pessoas sejam capazes de participar em demuitas semanas antes.
bates informados e baseados em evidências
MS: Quem são os desordeiros envolvidos
e dá às pessoas a possibilidade de exigirem
no cerco ao Capitólio e o que é que poderesponsabilidade dos governos em todos os
mos aprender com esta informação?
níveis (local, provincial, federal). Melhor
AE: Alguns - talvez muitos - são apenas in- educação, conscientização e transparência
divíduos mal informados que escolheram são ferramentas essenciais para os indivíacreditar nas mentiras que Trump espa- duos. O que não remove necessariamente
lhou e nas mentiras espalhadas por aqueles a intolerância, o ódio ou motivações seao seu redor; outros parecem ser extremis- melhantes, mas deve ajudar mais pessoas
tas de direita em busca de violência antigo- a reconhecer a desinformação. Permanece
vernamental que usam Trump para justifi- nas mãos das agências de aplicação da lei
carem as suas ações ou para desculpá-las. monitorar e abordar as atividades de gruO FBI e outras agências de aplicação da lei pos - dentro ou fora do Canadá - que proestão a identificá-los ou já conhecem mui- curam incitar ao ódio e à violência delibetos dos extremistas. Uma coisa que já sabe- radamente.
mos é que é muito fácil para muitas pessoas
Joana Leal/MS
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A segurança em tempos inseguros
Imagens transmitidas em tempo real
para o mundo todo. E que já entraram
para a história. No prédio que concentra
o Governo da nação, que se classifica
como a “maior democracia do mundo”,
reinou o caos, a desordem e a violência.
Sob diversos aspectos é possível analisar a invasão de apoiadores, do ainda
Presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, ao Capitólio na semana que passou. Incitados pelo próprio, que não
aceita a derrota nas urnas, a multidão
fez do espaço o que quis, zombando das
autoridades e de qualquer espécie de
respeito pelas leis e instituições. A ação
foi toda planeada pelas redes sociais.
Nada poderia ser mais atual, nesse universo online, e que muitas vezes é terreno fértil para disseminação de ideias tortas e ajuntamento de mentes confusas,
e mal intencionadas. O próprio Donald
Trump, é acusado de ter incitado esses
apoiadores extremistas, que pertencem
em grande parte ao grupo Proud Boys,
e enfrenta punições impostas pelos responsáveis por diferentes redes sociais.
Foi barrado do Facebook e Twitter. O
Youtube também suspendeu por sete
dias a conta do Presidente cessante,
sob a alegação de que os conteúdos
iriam contra as políticas de não- violência, defendida pela empresa.

A

atitude da polícia norte-americana
também foi muito contestada, e a
força de segurança do Capitólio esteve sob escrutínio depois do ataque, e uma
das acusações foi de não ter levado a sério
as ameaças explícitas que vinham sendo
feitas pelos grupos extremistas defensores
de Trump, e estar mais bem preparada para
o que poderia acontecer. Como consequência, e já que respostas públicas foram exigidas, figuras do alto escalão da entidade
perderam os cargos. Além disso, nessa semana o FBI dava conta que mais de 70 pessoas já tinham sido indiciadas pela invasão
ao Capitólio e que já tinham sido abertos
mais de 170 processos relativos ao motim.
O episódio gerou grandes debates a cerca da fragilidade na segurança do local que
supostamente deveria ser muito protegido,
e suscita a questão de que, se algo parecido poderia um dia a acontecer no Canadá.
A equipa do Milénio Stadium entrou em

contato com o departamento de imprensa
do Serviço de Proteção do Parliament Hill
e obteve a seguinte declaração: “O Serviço de Proteção do Parlamento(The Parliamentary Protective Service), monitora
continuamente possíveis ameaças ao país,
tanto domésticas quanto do exterior, e
ajusta a segurança do Parlamento, e da sua
área, de acordo com as necessidades que
se apresentam. Rotineiramente, o serviço
revisa possíveis incidentes de segurança e
implementa novas ações e práticas sempre
que necessário. Juntamente com nossos
parceiros continuamos a monitorar a situação e estamos prontos para responder a
qualquer eventualidade”.
Para analisar esse violento ataque a democracia norte-americana, e as consequências que isso reserva a outras nações,
como o Canadá, nossa equipa também tentou contato com o ministro de Segurança
Pública do país, Bill Blair, e as respostas às
questões enviadas vieram através da assessora de imprensa do Ministério, Mary-Liz
Power.
Milénio Stadium: O Governo federal canadiano está estudando a possibilidade de
classificar o grupo Proud Boys como uma
organização terrorista. Existe alguma razão para esse grupo ser uma ameaça para
o Canadá?
Ministério da Segurança Pública: Como
disse o ministro Blair, denunciamos veementemente “extremistas com motivação ideológica, incluindo grupos como os
Proud Boys, supremacistas brancos, anti-semitas, grupos islamofóbicos e misóginos”. Intolerância e ódio não têm lugar em
nossa sociedade.
Nossa maior responsabilidade é manter
os canadianos seguros. Para cumprir essa
responsabilidade, nosso Governo e agências devem acompanhar a evolução das
ameaças e tendências globais, como a supremacia branca. Nossas agências de segurança nacional e de aplicação da lei estão
ativamente comprometidas no controlo
das atividades desses grupos e na recolha de
evidências necessárias para ajudar a identificar os grupos que representem ameaça
à segurança pública e fazem parte da lista
de Organizações Terroristas. Classificar
uma organização como terrorista não é um

exercício político, é uma decisão baseada
em processos legais que requerem evidências e informações concretas. Essa lista [de
organizações terroristas] envia uma mensagem forte de que o Canadá não vai tolerar tais atos de violência. Concretamente,
fazer a listagem desses grupos, pode ajudar
a apoiar possíveis investigações criminais e
os processos contra delitos que possam ser
cometidos. Quando uma entidade é incluída na lista, as instituições financeiras congelam os seus ativos e torna-se crime negociar intencionalmente com os membros de
uma entidade que integre essa lista.

M.S: Como os cidadãos canadianos podem
ter certeza de que algo desse tipo (ataque
no Capitólio), não acontecerá aqui no país?
Para assegurar a democracia, podemos esperar que, no futuro, possa haver um controle maior sob a sociedade canadiana? Nas
fronteiras, por exemplo?
M.S.P: Os motins e a violência extremista
que testemunhamos no Capitólio dos EUA
são odiosos e inaceitáveis. Essas ações não
refletem a América que nós, canadianos,
conhecemos.

Partilhamos uma das maiores fronteiras
físicas do mundo com os EUA. Em circunstâncias normais, essa fronteira veria
milhões de pessoas, caminhões e carros
passando todos os dias. Nossa proximidade com nosso maior parceiro comercial
não permite apenas altos níveis de comércio entre nossos dois países, mas também
o compartilhamento de cultura, ideias,
M.S.P: Os canadianos usam plataformas idioma e amizade. Sabemos que o Canadá
de mídia social para se conectar, manter- não está imune à ameaça de extremismo
-se informado e compartilhar suas ideias. violento com motivação ideológica. Uma
No entanto, as plataformas online também salvaguarda contra essa ameaça é a força e
podem ser usadas para prejudicar outras a integridade de nossas instituições demopessoas, especialmente as mais vulneráveis cráticas.
em nossa sociedade.
Na esteira das eleições de 2019, o Governo
A internet e as redes sociais podem desem- do Canadá lançou a Declaração do Canadá
penhar um papel importante no processo sobre Integridade Eleitoral Online, estabede radicalização da violência. Através de lecendo um entendimento comum com as
propaganda online e das plataformas de plataformas sobre suas responsabilidades
mídias sociais, os indivíduos podem ser no espaço democrático online. Com base
ativamente encorajados ou radicalizados a nesse trabalho, nosso Governo continua a
se envolver com plataformas de mídia soconduzir ataques violentos.
cial para lidar com a desinformação a cerca
É por isso que estamos trabalhando em noda COVID-19. Todos os dias, nossas agênvos regulamentos para plataformas online,
cias de segurança monitoram as ameaças
com uma clara intenção de responsabilide perto, e os canadianos podem ter cerzá-los e exigir que eliminem o conteúdo
teza de que essas nunca hesitarão em agir
ilegal, incluindo discurso de ódio, propapara manter nosso país e nossas instituiganda terrorista, conteúdo violento e porções democráticas seguras, não importa o
nografia infantil. Nosso objetivo é propor
que aconteça. Para proteger nossa demoregulamentos o mais rápido possível este
cracia, devemos permanecer vigilantes. É
ano. Nossa abordagem irá garantir que o
responsabilidade de todos os líderes, políconteúdo ilegal seja removido rapidamenticos e outros, se levantar contra qualquer
te, que as plataformas sejam monitoradas e
pessoa ou grupo que escolha qualquer ouque as vítimas tenham acesso a um procestro grupo como inimigo, seja com base em
so de denúncia simplificado, transparente
raça, gênero, crenças políticas ou qualquer
e independente. Será possível confirmar o
outra coisa.
que vai fazer parte dos regulamentos proLizandra Ongaratto/MS
postos assim que a legislação for apresentada no Parlamento.
M.S: Grupos extremistas, tal como os
Proud Boys, geralmente disseminam suas
crenças e organizam ações através das redes sociais. Qual o papel das autoridades
de segurança publica em prevenir futuros
ataques, como esse que aconteceu no Capitólio?
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Um polícia em cada casa?
Inês Cardoso
Opinião

Dez meses depois de serem oficialmente confirmados em Portugal os primeiros casos de covid, os portugueses ainda não conhecem os comportamentos a
seguir para prevenir o vírus e precisam
de um polícia por perto que lhes diga, a
todo o momento, o que podem ou não
fazer.

P

elo menos é o que parece, ouvindo as
críticas generalizadas ao Governo por
não ter sido mais restritivo no Natal,
impondo, por exemplo, um número máximo de pessoas por casa.
É fácil deitar culpas a quem decide, até
porque efetivamente as tem. Ouvimos a
ministra da Presidência justificar que ainda não tenham sido tomadas medidas mais
radicais por faltar a avaliação aprofundada da situação epidemiológica, mas só por
desleixo foi deixada para tão tarde a análise
detalhada feita pelos peritos. Ainda assim,
não há que apontar o dedo ao Governo por
nos ter dado liberdade para celebrar o Natal e por ter evitado meter-se na intimidade

das famílias. Foi-nos confiada a responsabilidade de sabermos gerir o espaço dado
para as celebrações. O risco era conhecido.
As formas de propagação são conhecidas.
Os comportamentos são uma escolha individual.
Com os hospitais em risco de rutura, o
confinamento colhe consenso, mas não é
preciso esperar que seja decretado para limitar (desde já e em permanência) os nossos contactos. A prevenção funciona quando a assumimos voluntariamente. Cada
um tem de fazer a sua parte - pela saúde de
todos, pelos que lutam desesperadamente
para manter os seus negócios e empregos,
pelos que estão a colapsar mentalmente,
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pelos professores que se sacrificam para
garantir um acesso justo dos alunos à escola. O pior que pode acontecer é termos um
confinamento devastador económica e socialmente mas sem eficácia na emergência
sanitária.
A responsabilidade é, agora como desde
2 de março, nossa. Não adianta serem decretadas proibições, se não cumprirmos
escrupulosamente as medidas de contenção. Não precisamos de um polícia a vigiar
cada casa. Nem sequer de andar a vigiar os
outros. Basta que nos vigiemos a nós mesmos.
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VOXPOP
Os líderes e as democracias
Um especialista político escreveu esta semana no New York Times que Donald Trump prometeu que ia fazer com que o mundo respeitasse e temesse os EUA, mas que no final Trump não
conseguiu nenhum porque ridicularizou a América e a sua democracia. As cenas que chocaram o mundo pareciam tratar-se de um golpe de Estado ou da queda de uma ditadura e agora há
até quem antecipe uma guerra civil nos EUA. Os especialistas dizem que o rastilho da invasão foi o discurso de Donald Trump que tem transmitido ódio e medo ao longo dos últimos meses
e que em novembro se recusou a admitir que tinha sido derrotado nas eleições.
A invasão do Capitólio e a hipótese de um segundo impeachment ser aprovado correspondem às últimas horas de Donald Trump no poder e passam para o resto do mundo a ideia de que a
democracia americana vive uma grande crise. É a primeira vez na história que um Presidente americano é alvo de dois impeachments. Trump defende-se e diz que o processo de destituição
que lhe está a ser preparado se trata da “continuação da maior caça às bruxas da História”. Se Biden vai conseguir devolver a democracia aos americanos essa é outra história, mas o assunto
promete fazer muitas manchetes nos próximos meses.
O tema desta edição do Milénio Stadium é a liderança política e o abismo provocado pelo desrespeito das leis. Fomos perceber o que pensam alguns luso-canadianos sobre as características que são fundamentais para ter um bom líder no poder e o que acham que acontece se não cumprirmos as regras como sociedade. A maioria defendeu que os políticos têm de ser um
modelo a seguir, uma inspiração, e por isso funcionam como um modelo para o resto dos cidadãos. Recentemente no Canadá fomos surpreendidos com vários políticos que fizeram viagens
para o estrangeiro quando a recomendação do Governo federal é para não viajar. A maioria das pessoas que o Milénio Stadium ouviu condenam os políticos que viajaram e lamentam que
tenham ido contra as ordens de Otava.
Joana Leal/MS
Ricardo, 75 anos, reformado

Que características é que um bom líder político deve ter?
Um bom líder impõe respeito sem ser autoritário. Em Portugal vimos o que aconteceu com o salazarismo, o medo
traz ignorância e miséria e isso tem um preço muito elevado para as futuras gerações. Uma sociedade esclarecida
onde as pessoas têm espírito crítico e estão devidamente
informadas é uma sociedade melhor e o papel de um líder
é ajudar a construir este caminho. A invasão do Capitólio
fez lembrar uma tentativa de golpe de Estado, um cenário
que é comum quando acabamos com ditaduras. Nos EUA
nada justifica o que aconteceu, aquelas pessoas são bárbaros sem qualquer tipo de educação e de respeito pela história coletiva de um povo. Um líder deve ser uma inspiração

Mário, 53 anos, funcionário público

e não uma desilusão como o que aconteceu com Trump.
É importante seguir as regras dentro de uma sociedade?
Acho que a pandemia nos tem recordado a importância de
seguir as recomendações de quem sabe mais do que nós.
Não sou especialista em virologia, mas é importante que
as pessoas confiem nas suas instituições e organizações e
que sigam as suas recomendações. Temos de praticar distância social, usar máscara e reduzir a nossa mobilidade
ao essencial. Nem sempre gostamos das regras, mas elas
existem para um objetivo comum, neste caso travar uma
pandemia. Julgo que ninguém gosta de pagar impostos,
mas todos nós queremos um bom hospital quando estamos
doentes ou uma boa universidade para os nossos filhos estudarem. Os impostos são um pequeno preço a pagar para
que tenhamos serviços de qualidade quando precisamos
de recorrer a eles.

violência, não é o que vimos nos EUA com Donald Trump
e que infelizmente teve um desfecho muito feio. Os EUA
são agora um mau exemplo para o mundo e Biden vai ter
de restaurar a democracia americana. Quanto tempo demora, isso não sabemos.

Vários políticos passaram férias no estrangeiro durante a
pandemia. Quem governa tem de dar o exemplo?
Eu também gostava de ter ido a Portugal, mas não fui porque optei por seguir as recomendações do Governo federal. Confesso que fiquei desapontado e revoltado quando
soube que um dos responsáveis de uma rede hospitalar de
Ontário tinha ido passar férias ao estrangeiro. Nem digo
os políticos, porque infelizmente já sabemos que eles nem
sempre são os melhores exemplos a seguir, mas um médico que ajuda a província a tomar decisões relacionadas
com a COVID-19 é muito triste. Mas os políticos são como
os médicos, nem sempre seguem aquilo que dizem (risos).
Mas cabe aos canadianos mostrar nas urnas o seu descontentamento com os políticos, é uma das melhores coisas
da democracia.

Vários políticos passaram férias no estrangeiro durante a
pandemia. Quem governa tem de dar o exemplo?

Sim, claro, estes políticos estão diariamente nas nossas televisões a transmitirem-nos o que devemos ou não fazer
Que características é que um bom líder político deve ter?
para travar o contágio e alertar-nos quando os casos estão
elevados e os hospitais estão sem capacidade para receber
Políticos são eleitos para trabalhar para os cidadãos, no É importante seguir as regras dentro de uma sociedade?
mais pacientes nos cuidados intensivos. Acho inconcebímínimo têm que ser honestos e estar dispostos a trabalhar
Claro que sim, vivemos numa democracia e socialmente
vel e muito revoltante que eles próprios contrariem as repara uma comunidade. Além disso, qualquer bom líder
é importante seguir certas regras para que tudo funciogras e esperem que nada lhes aconteça.
tem que ter conhecimentos sólidos sobre política e ter a
ne corretamente na sociedade. O descontrole em certas
capacidade de ouvir as pessoas sem voz ativa na sociedade.
regras torna-se um caos, um recente exemplo foi o que
Um líder é uma pessoa que apela à união e que condena a
aconteceu no Capitólio, na semana passada, nos EUA.
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Sofia, 20 anos, estudante

Que características é que um bom líder político deve
ter?

É importante seguir as regras dentro de uma socieda- aguardar na fila pela minha vez e os vejo a passarem à
frente dos outros vou questionar a regra e muito prode?
vavelmente também não a vou seguir. Se os políticos
Julgo que sim, eu também nem sempre compreendo as
decidem depois de ouvir as autoridades médicas que
regras que os meus pais me pedem para seguir, mas
é melhor evitar passar férias no estrangeiro, fica feio
eles dizem sempre que é para o meu próprio interesse
se eles próprios não seguem as regras que criaram e
e garantem que um dia mais tarde lhes vou agradecer
a partir daí também é pouco provável que as pessoas
(risos). É como na escola, se não estudamos não aprencumpram com as regras. Para além disso como estademos e se não aprendemos quando formos mais vemos todos cansados de restrições a nossa tolerância e
lhos vamos arrepender-nos de não ter aproveitado as
paciência com erros se calhar é menor. Talvez se fosse
oportunidades. Imagine-se se todos colocassem másnoutro tipo de regras as pessoas teriam mais tendência
caras no chão e se ninguém parasse num sinal vermepara ignorar ou esquecer, mas como as restrições ainlho? As regras tornam a nossa vida mais fácil em socieda podem piorar acredito que as pessoas não perdoem
dade. Se os carros se movimentassem todos ao mesmo
os políticos.
tempo num cruzamento íamos provocar o caos e todos
teriam perdido horas do seu dia enquanto aguardavam
que a polícia e os paramédicos chegassem.

Eu ainda sou muito jovem e confesso que não me interesso muito por política. Os discursos parecem sempre
ensaiados e os debates são aborrecidos de assistir. Mas
numa altura destas, com uma pandemia, onde muitas
pessoas perderam o emprego, acho que um líder político tem de devolver a esperança às pessoas e a jovens
como eu que depois de concluírem os estudos vão precisar de emprego. Um bom político é como um bom
professor, uma pessoa que cativa a nossa atenção e que
graças aos seus conhecimentos nos apresenta uma solução. Espero que os políticos sejam capazes de criar
Vários políticos passaram férias no estrangeiro duranempregos e uma economia mais limpa onde possamos
te a pandemia. Quem governa tem de dar o exemplo?
viver com alguma estabilidade depois deste período
Na minha opinião sim, se os meus pais me dizem para
negro da nossa vida.

Rita, 47 anos, administrativa

Que características é que um bom líder político deve ter?
Um líder na política e em qualquer outro lugar deve ser visionário e deve saber apontar-nos as coordenadas certas
para termos sucesso como sociedade. Recentemente nos
EUA assistimos a um exemplo de uma má liderança política.
Donald Trump recusou-se a admitir que tinha perdido e um
líder tem que estar preparado para assumir tanto uma vitória, como uma derrota. Em vez de assegurar uma transição
pacífica para Joe Biden, Trump passou as últimas semanas a
alimentar o ódio e a desconfiança dos americanos. Trump
atacou os media e usou as redes sociais para destilar as suas
ideias e os resultados estão à vista de todos. A América há-de reconstruir-se, como sempre, mas foi protagonista de
um momento muito triste para a sua democracia.
É importante seguir as regras dentro de uma sociedade?
Qualquer sociedade precisa de regras para ser organizada,

caso contrário vivíamos numa completa anarquia e pouco
nos distinguiria dos animais. Em eleições políticas as pessoas têm as suas preferências por um determinado candidato, mas como num jogo de futebol ou de hóquei nem sempre
vence a nossa equipa preferida ou quem joga melhor. Temos
o direito a expressar o nosso descontentamento, mas nunca
através de violência.
O rasto de destruição do Capitólio em Washington deve
envergonhar todos nós, é um exemplo da barbaridade e da
destruição que o ser humano é capaz de fazer. Mas as redes
sociais também têm que assumir responsabilidades porque
segundo o que li foi tudo organizado online. As grandes
empresas como o Facebook e o Twitter deviam pagar mais
impostos e ser mais fiscalizadas para evitar que situações
destas se repitam.
Vários políticos passaram férias no estrangeiro durante a
pandemia. Quem governa tem de dar o exemplo?
Tecnicamente a resposta é sim, mas num mundo perfeito
nenhum de nós deveria errar. Se por um lado os políticos
erraram ao ir passar férias para o Havai ou para as Caraíbas,

como foi o caso do antigo ministro das Finanças de Ontário,
a verdade é que sei de muitas pessoas que não estão envolvidas na política e que elas próprias também não cumpriram
as regras. As regras são para todos, independentemente de
serem políticos ou não e independentemente do mediatismo da nossa profissão.
Mas se repararmos bem a maioria dos políticos só veio pedir
desculpa publicamente porque os jornalistas descobriram
que tinham viajado, o que nos faz pensar que sem escrutínio
teria ficado tudo igual. Todos nós temos o dever de seguir
as regras para que dessa forma os casos de COVID-19 diminuam e os internamentos nos hospitais diminuam, que libertem espaço para que as pessoas que precisem de ser hospitalizadas possam receber os devidos cuidados de saúde.
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blicação deste artigo, fiquei mais pobre. O
meu mundo ficou mais triste. Perdi o meu
herói. O meu pai que me ensinou toda uma
vida, o sentido da humildade, da honestiCristina Da Costa
dade e de nunca fazer ao próximo o que não
Opinião
gostaríamos que nos fizessem a nós. Obrigado pai. Homem nobre e com muito valor.
Deste-me a vida. O nome. Tudo.
Caro leitor. Espero-o bem
Este ano que passou entrou por 2021
adentro. Sem classe. Sem glória. Partiais uma semana.
cularmente para mim. Uma verdadeira
Novo ano. E?...
Hoje dia 13, antevéspera da pu- aberração. Onde verifico que a falsidade,

M
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A vida num
instante
a mentira e a farsa continuam a ser uma
constante. Sociedade mentirosa, fraca,
sem princípios. Onde as pessoas pensam só
nelas quando olham para o próprio umbigo, e não se importam a quem vão magoar.
Triste estou eu. Espero que o meu querido pai, que há bem pouco tempo vi, através
de um vidro, :( esteja num lugar melhor.
Que me continue a guiar com o sorriso lindo que o caracterizava. Homem de poucas
palavras e de muitas boas ações.
Adorava cinema. A sétima arte. Espero que

aí de cima pai, consigas idealizar o melhor
roteiro de todo o sempre, para todos nós.
Descansa na paz do Senhor meu querido pai.
Senhor Jacinto Lopes Da Costa.
Tens o meu respeito. Gratidão e carinho
para todo o sempre.
Amo-te pai.
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state of the world has become chaotic
and in many ways attitudes suggest that
it’s each for themselves without consideration for their neighbours. The WHO
has asked Canada to share vaccines
with poorer countries and Canada said
no. And why should a country like Canada say yes before it looks after its own
citizens? We will be better positioned to
help, as all other strong and democratic
countries will, after we are economically
stable so we can share our riches. Unfortunately democracy has transformed
itself into a form of governance by emergency laws which give power to intellectually inferior individuals who lack proper training in the administration of its
citizens. But that’s the type of people we
now attract into the political system.

T

Cartoon by Stella Jurgen

As the cold winds sweep across the Canadian soil a feeling of uncertainty about
our lives embraces us. More than ever
questions remain about what tomorrow
will bring as uncertainty is the order of
the day and frustration is taking over
most who do not feel properly led and
enlightened by the political establishment. The levels of frustration are reaching the boiling point as citizens are

saying the hell with political leadership
and are taking activism into their own
hands. Grievances that previously were
nothing more than annoyances of the
heart have now become full fledged life
and death decisions for many. Putting
food on the table and providing a livable quality of life has become impossible
for many with no alternatives for an improved situation in the near future. The

here is a war in the wind. It’s a war
that will be fought to preserve ideals
and to achieve future aspirations.
Who will fight this war? Everyone that
cares about the world they live in and the
quality of sustainability they visualize. The
war will not be one of anarchy but one of
attrition where our political leaders will be
the victims. Payment for errors and poor
governance will be dealt harshly by those intelligent enough to make their vote
count. Discounting the regimes who make
their citizens subservient and devoid of
opportunities to make their voice count,
democracies in the world are living a false
sense of security. An underplaying current
of anger is permeating throughout which
will boil to the surface in the not to distant

future. Who will carry the insurrection will
be common folk. For those who believe
that the demonstration at the U.S. Capitol
building was an attack on a free society,
give your head a shake. This was a message to the political establiblishment to be
aware that the voices of the people must be
heard. As much as the uprising was a sign
of how revolted people are and that certain voices are not being heard, it was an
historical day as citizens took over a part of
the country they built and said “enough is
enough”. It was a bad day that needed to
happen and the war of sedition will continue on many fronts.
Walking around Lisbon the past few
days has provided a challenge to the senses
about what the world has become. While
that there are many faces of insubordination there are many more of resignation
realizing that things will only get worse.
There are very few sitting on Fernando
Pessoa’s lap to take a photo and empty
music notes at every corner where a hat
on the ground is the hope for the next meal
provides a background of where the winds
of war will come from. We are all equal but
some more than others. Poverty and hopelessness may be what will carry the cold
winds into our soul and decide that maybe
life is not that important. Going to a place
where no one will judge forever more and
will be at peace may not be so bad. Looked
into the tired and worried face of my mother, got to look the empty eyes of my father-in-law who suddenly on Wednesday
(13) decided there was nothing left to give
and got the news of the death of the dear
mother of Maria do Carmo and suddenly
realized that the empty musical notes running up and down the streets of Chiado will
be the future for the rest of us if we are not
careful. To both Maria and Cristina we cry
with you for your losses.
Be well in your war.
Manuel DaCosta/MS

More cartoons please!
W

Stella Jurgen
Most people have a good chuckle when
they read cartoons on the newspapers.
Some cartoons are funny, and others
aren’t. Not all have to be funny, but they
all communicate a message. It’s all
about the cartoonist’s perspective on
the subject matter. As a child, I always
took my father’s newspaper just to see
the cartoon. I don’t think I had a fascination for it, but I enjoyed the artistic insertion between a ton of words. I
grew up LOVING to draw, and analyzing
illustrations and trying to copy them as
close as possible. My notebooks from
school were full of drawings, I always
put 200% of effort to get it just right.
The saddest and most terrifying event
in my life happened when I was 9-years-old—we boarded a ship and spent 14
days at sea, sailing from Buenos Aires,
Argentina to Lisbon. We were moving
to Portugal for good. During that long
and boring trip, there was one thing
that made me happy—an art contest.
I drew an illustration of Pinocchio that
made an impression. That creation won
me first prize!

ell, then it started, the bug to be
good at something with a reward
at the end... that was just swell,
I thought. At 15 I was awarded a prize for
my cartoon “Pluto” by the Diário de Notícias in Lisbon “A Stella revela-se uma
desenhadora de largos recursos e, se aprefeiçoar a sua habilidade e se estudar numa
escola da especialidade, poderá vir a ser

uma grande pintora ou cartonista. DN”.
“Stella could become a great painter or
cartoonist”, that stuck to me and it inspired me to do more of what I love.
After many drawings, paintings, I discovered urban sketching. That was eye
opening, literally. I had never thought
that drawing architectural buildings was
so important for what I do today. After

posting some of my ink drawings on social media, Manuel Da Costa reached out
to me about drawing cartoons for the Milénio Stadium. I wasn’t expecting this at
all, but a door that opens is an exciting
venture to me, so I welcomed it with an
open mind. I have a funny and quirky
side and I can draw, so it makes me happy that I am able to add a bit of humour
to your weekly reading.
Today we celebrate the 100th cartoon
for Milénio Stadium and during this adventure I have learned about subjects
that I never thought I would be interested in, such as politics, economics, social
and environmental issues. It’s made me
understand how to communicate a different point of view in a simplified and
fun approach. It’s made me more aware
of the world and the way we make history. I feel enriched by this experience. I
am thrilled to be illustrating the editorial
every week and sometimes I am laughing
by myself as I am drawing the first sketch, I know then it will be a good one. I
welcome your feedback and suggestions
for 2021, so drop me a line at s.jurgen@
mdcmediagroup.com—I would love to
hear from you. Enjoy this week’s 100th
cartoon!
I didn’t know my artistic career would
include cartooning, but it seems that had
already been decided a long time ago.
Which is so funny!

Hora de planear
as suas férias

Quando as saudades de casa apertam,
é altura de marcar as férias por que
tanto espera!
Reserve com conﬁança
1 alteração gratuita

SUBSCREVA HOJE!
Bell Fibe 659 | 1-866-797-8686
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Rogers Cable 672 | 1-888-764-3771

SÁBADO, 16 DE JANEIRO

12h30 Imperdíveis

22h00 Caribbean Christmas

09h00 Gente com História

20h30 Espaço Mwangolé

06h00 Musicbox

13h00 Estação de Serviço

23h30 Timeline

10h00 Bem-Vindos a Beirais

21h00 Caminhos da História

08h00 Gente Com História

13h30 Caminhos Da História

00h30 Stella’s Studio

11h00 Por Tudo e Por Nada

21h30 Camões TV Notícias

09h00 Filhos e Cadilhos

14h00 Camões TV Magazine

01h00 Forgotten Treasures

12h00 Clube dos Cozinheiros

22h00 Caribbean Christmas

10h00 Musicbox

16h00 Body & Soul

01h30 Transparências

12h30 Imperdíveis

23h30 Espaço Comunidade

11h00 It´s Showtime

16h30 Imperdíveis

02h00 We Need To Talk

13h00 Musicbox

00h00 We Need To Talk

11h30 Musicbox

17h00 It´s Showtime

03h00 Musicbox

14h00 Mundo Mix

01h00 It´s Showtime

12h00 Clube dos Cozinheiros

17h30 Timeline

04h00 Out There

15h00 Caminhos da História

01h30 Transparências

12h30 Imperdíveis

18h00 Here’s The Thing

05h00 Nicki Clark Show

15h30 Musicbox

02h00 We Need To Talk

13h00 Estação de Serviço

18h30 Espaço Mwangolé

TERÇA, 20 DE JANEIRO

16h00 Roundtable

03h00 Musicbox

13h30 Caminhos Da História

19h00 Clube dos Cozinheiros

06h00 Musicbox

17h00 Stella’s Studio

04h00 Out There

14h00 Glitter Show

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, 23 DE JANEIRO

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, 22 DE JANEIRO

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, 21 DE JANEIRO

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

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

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

19h30 À Volta da música
com Francisco Tavares

SEGUNDA, 19 DE JANEIRO

20h00 Portugal À Vista

06h00 Musicbox

21h00 Here’s the Thing

07h00 Bom dia Canadá

21h30 Wisdom of Wealth

08h00 Musicbox

22h00 We Need To Talk

08h30 Espaço Mwangolé

23h00 Nota Alta com Rui Massena

09h00 Gente com História

00h00 Portugal À Vista

10h00 Bem-Vindos a Beirais

01h00 Espaço Comunidade

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h30 Here’s the Thing

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 Musicbox

12h30 Imperdíveis

04h00 Out there

13h00 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

14h00 Mundo Mix

DOMINGO, 18 DE JANEIRO

15h00 Caminhos Da História

06h00 Musicbox

15h30 Musicbox

08h00 Caminhos Da História

16h00 Espaço Mwangolé

08h30 Estação de Serviço

16h30 Portugal À Vista

09h00 Musicbox

17h30 Musicbox

09h30 Missa Dominical

18h00 Pegado a Si

10h30 It´s Showtime

19h00 Camões TV Notícias

11h00 À Volta da Música
com Francisco Tavares

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h30 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

12h00 Here’s the Thing

20h30 Timeline
21h30 Camões TV Notícias

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

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

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

CAMOESTV.com

16

MILÉNIO | OPINIÃO

15 a 21 de janeiro de 2021

mileniostadium.com

OPINIÃO

Créditos: DR

O Papa Francisco
e o desporto, 1

Anselmo Borges
Opinião
Não há dúvida de que o Papa Francisco
é hoje uma das figuras mais destacadas e influentes no mundo, também das
mais amadas, e em quem se deposita
esperança para o futuro de um mundo
melhor.

P

enso que isso advém também do facto
de ele não ser, na vida e na actuação,
clerical ou eclesiástico. É um cristão
que segue o Evangelho, notícia boa e felicitante, que está com todos, tanto nas suas
tristezas e sofrimentos como nas suas alegrias e esperanças, dando cumprimento
ao preceito do Concílio Vaticano II. A demonstrá-lo de modo concreto e inesperado
está aí uma longa entrevista ao director,
Stefano Barigelli, e ao vice-director, Pier
Bergonzi, da Gazzeta dello Sport, que aparecerá também em livro, sobre o desporto.
Uma espécie de “encíclica laica” sobre o
universo desportivo enquanto metáfora da
existência humana, individual e colectiva.
Logo de entrada, avança com os valores
que ama no desporto, à volta de sete palavras-chave.

ser a solução imediata e conveniente, mas
quase sempre leva a consequências negativas. Penso, por exemplo, em quem vai à
montanha: a tentação de procurar atalhos
para chegar primeiro, em vez de seguir os
caminhos indicados, esconde muitas vezes
e inevitavelmente um lado trágico. O jogo
e o desporto em geral são belos, quando se
respeita as regras: sem regras, seria a anarquia, a confusão total. Respeitar as regras é
aceitar o desafio de bater-se contra o adversário de modo leal. Portanto, a prática
do doping no desporto não é só um engano,
é um atalho que anula a dignidade.”
2. Compromisso. O talento não é nada
sem aplicação. Pode-se nascer talentoso,
mas não se pode adormecer em cima do
talento. “A história, não só a desportiva,
mostra tanta gente de talento que depois
se perdeu no caminho. No desporto, para
vencer, não basta ter talento, é preciso
treiná-lo, vivê-lo como oportunidade para
prosseguir e manifestar o melhor de nós.
A própria parábola evangélica dos talentos ajuda-nos nesta reflexão: o servo que,
quando no regresso do patrão, restitui o talento recebido, porque com medo o tinha
enterrado, é considerado mau precisamente porque não pôs a render o que recebera
como dom. A parábola ensina-nos que Jesus é um treinador exigente: se enterrares
o talento, já não fazes parte da sua equipa.”

No entanto, se consegues encontrar um
sentido para o esforço e a fadiga, o teu jugo
torna-se mais leve. O atleta é um pouco
como o santo: conhece a fadiga, mas não
lhe pesa, porque, nela, é capaz de entrever
algo outro, um mais além. Encontra uma
motivação, que lhe permite não só enfrentar a fadiga, mas quase alegrar-se com ela:
de facto, sem motivação, não se pode enfrentar o sacrifício. Depois, o sacrifício requer disciplina para poder ter êxito.”
4. Inclusão. Este ano será o ano dos Jogos
Olímpicos. “Desde sempre os Jogos são um
sinal de inclusão, contraposto à cultura do
racismo, do descarte. Peçamos ao Senhor
a graça de poder arrancar para um ano de
novo ponto de partida de tudo. Penso, por
exemplo, no drama da falta de trabalho e da
consequente desigualdade, cada vez maior,
entre quem tem e quem perdeu até o pouco
que tinha. Os Jogos Olímpicos, cujo desejo
inato de construir pontes em vez de muros
sempre apreciei, podem representar simbolicamente também o sinal de um ponto
de partida novo e com um coração novo.
No início da experiência dos Jogos Olímpicos, previa-se até a trégua nas guerras
durante o tempo das competições. A cada
quatro anos, o mundo tem a possibilidade de parar para se perguntar como está,
como estão os outros, qual é o termómetro de tudo. Celebrar os Jogos Olímpicos é
uma das formas mais altas de ecumenismo
humano, da partilha do esforço para um
mundo melhor.”

1. Lealdade. O desporto é lealdade e res3. Sacrifício. “O sacrifício é um termo
peito pelas regras, mas também luta contra
que o desporto partilha com a religião: vem
os atalhos, luta contra o doping. “Tomar
de ‘sacrum-facere’, dar sacralidade ao esatalhos é uma das tentações com que fre5. Espírito de equipa. Fazer equipa é esforço e à fatiga. Ninguém gosta de cansarquentemente temos de lidar: pensamos
-se a trabalhar, porque a fadiga é um peso. sencial no desporto. Também o é na vida

de todos os dias. “É verdade: ninguém se
salva sozinho. E como crente posso testemunhar que a fé não é um monólogo, mas
um diálogo, uma conversa. Utilizando uma
metáfora desportiva, dir-se-ia que só nos
podemos salvar como equipa. O desporto
tem isto de belo: tudo funciona em equipa.
Os desportos de equipa assemelham-se a
uma orquestra: cada um dá o seu melhor
no que lhe compete, sob a sábia direcção do
maestro. Ou se joga em conjunto ou se corre o risco de estragar tudo. É assim que grupos pequenos, mas capazes de permanecer
unidos, chegam a bater grandes equipas
incapazes de trabalhar em conjunto.”
6. Ascese. Ao pensar na história de tantíssimos santos e santas, “é evidente que
praticar ascese não significa só renunciar.
O desporto di-lo muito bem: imagino as
escaladas de oito mil metros, as imersões
nos abismos, as travessias dos oceanos
como intentos de buscar outra dimensão,
mais alta, menos habitual. É redescobrir a
possibilidade do espanto, do assombro, do
transcendimento.”
7. Resgate. Desporto também é dizer redenção para todos. “Não basta sonhar com
o êxito, é preciso despertar e trabalhar no
duro. O desporto está cheio de gente que,
com o suor do seu rosto, venceu os que
nasceram com o talento no bolso. É por isso
que certas vitórias nos levam à comoção.”
(Continua).
Anselmo Borges
*Padre e professor de Filosofia

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771
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Intervalo entre
divindades
Também temos saudade do que não existiu, e dói bastante.
- Carlos Drummond de Andrade

Aida Batista
Opinião

O edifício do Colégio de Nossa Senhora da Conceição, onde fui educada da 1ª
Classe até ao 5º Ano (hoje 9º Ano), situava-se no coração da cidade de Benguela
e era composto por três alas em forma
de U com base reta. No corpo central,
situava-se a capela, a que se chegava
depois de se passar o espaçoso átrio de
entrada e atravessar o corredor onde,
de cada lado, se alinhavam as salas de
aulas. À entrada da capela, na parede do
lado direito, encontrava-se afixado, bem
acima do nível do chão, um móvel, cujo
interior estava organizado com separadores de placas finas de madeira, em
forma de quadrícula, onde cada aluna
interna guardava o seu véu. Na década
de 60, as crianças e jovens do sexo fe-

minino e as mulheres não podiam entrar, com dois lápis facetados sob os joelhos, ou,
nas capelas ou nas igrejas, de cabeça como alternativa, os braços em cruz.
O yoga entrou muito tarde na minha vida
descoberta.
(de há três anos para cá), mas dói-me não
s alunas externas, como era o meu ter começado antes. No entanto, entracaso, tinham de levar o véu de casa. nhou-se-me de tal maneira, que me tornei
Se, porventura, nos esquecêssemos numa dependente quase diária desta prátidele, ficávamos de pé ao fundo da capela ca. Entre os vários exercícios executados,
e, após o ritual das orações, cumpríamos o alguns, devido à similaridade da postura,
castigo de escrever 50, 100 ou mais vezes tomam a designação de “posição de guer(conforme o grau de reincidência) a frase: reiro”. Uma delas consiste em, de pé, abrir
“Devo sempre trazer o véu para o colégio”. as pernas de forma paralela ao tapete, coloComo iniciei a minha escolaridade aos cando o pé direito na horizontal, enquanto
seis anos, dado que perfazia os sete em de- o esquerdo dobra ligeiramente para dentro,
zembro, depressa intuí o conceito de espa- e os braços esticados na horizontal ao nível
ço sagrado que muito cedo se entranhou dos ombros. Com o tronco na vertical, num
em mim. Esse e a noção de sacrifício. Fa- equilíbrio vitruviano, fletimos o joelho em
zer sacrifícios, diziam as freiras, além de ângulo reto para o lado do pé direito, assim
atenuar o castigo divino sobre os pecados nos mantendo durante algum tempo nessa
cometidos, purificava-nos aos olhos de posição. É importante referir que estes moDeus. Entre os vários que praticávamos, vimentos são praticados de forma simétripara além dos jejuns, abstinências e outras ca, ou seja, exercitando uma vez um lado
privações, recordo o de, na hora do terço do corpo e, de seguida, o outro.
À medida que vamos treinando e gana capela, rezar as dez Avé-marias e o Pai-nosso que faziam parte de um mistério, nhando maior segurança e flexibilidade,

A

sentimos que controlamos melhor a dor
provocada por certos estiramentos e conseguimos permanecer mais tempo em determinadas posturas, como a que acabei de
descrever.
Entre a primeira memória e o meu presente, há um intervalo temporal de décadas, tendo a primeira marcado a minha
infância e juventude, e o presente a minha senioridade. Mas foi o último que me
fez viajar no tempo porque, de cada vez
que mais tempo me aguento na postura
de guerreiro, mais me sinto tentada a rezar um dos cinco mistérios do terço, para
aquilatar da minha resistência entre estes
dois tempos. E concluo que catolicismo,
budismo ou hinduísmo, apesar de representarem culturas que partem de filosofias
e estilos de vida diferentes, se tocam no que
ao controlo da dor diz respeito, seja qual for
a divindade - Cristo ou Shiva – em nome de
quem o sacrifício é oferecido.

DESCUBRA A EDIÇÃO
DESTE MÊS
REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM
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Cai neve no Alentejo!
Luis Barreira
Opinião

Dizia aqui há dias um malicioso alentejano, no seu simpático linguajar: “Anda
tudo ao contrário, o Sporting está em primeiro lugar e agora neva no Alentejo”!...
De facto, embora estes acontecimentos
não se verificassem há bastantes anos,
eles não deixam de ser naturais e espetaculares, para gáudio dos sportinguistas e de todos aqueles que apreciam as
longas planícies alentejanas tingidas de
branco.

O

que não é natural nem apreciado por
ninguém é o sucessivo aumento de
vítimas da Covid-19, (após o alívio
das medidas restritivas durante o período
do Natal…) com mais de 100 óbitos todos
os dias e um número de infetados diários a
rondar os 10.000. Isto sim, é preocupante
ver a roda da vida a deslocar-se ao contrário da saúde dos portugueses e a começar
a criar um certo pânico nos hospitais e na
capacidade destes em acolherem tantas
doentes. Para superar esta trágica evolução
da pandemia em Portugal, as autoridades
sanitárias portuguesas e o Governo preparam-se para decretar o “quase fecho”

do país, a partir desta semana, apelando à
consciência dos portugueses para garantirem a sua proteção contra o vírus e ficarem
em casa. Resta saber como vão ser garantidas algumas das necessidades inevitáveis
desta forçada hibernação!
Na fase mais dramática desta pandemia
em Portugal, decorrem igualmente as eleições presidenciais, com votação marcada
para o dia 24 deste mês, data que constitucionalmente não poderia ser agora alterada
e que vai colocar os portugueses à prova,
desafiando o confinamento em nome do
dever cívico de votar.
Embora todos os candidatos presidenciais se revejam nos argumentos que têm
exprimido nos debates televisivos, como
capazes de arregimentar o eleitorado para a
sua eleição, o desenlace decisivo no dia das
eleições está muito dependente das abstenções que, por via da situação pandémica
que se vive, se possa vir a verificar. Nessa
circunstância, até o candidato preferido
das sondagens, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pode vir a
perder expressão eleitoral; além de poder
vir a confundir-se o posicionamento real
na sociedade dos restantes candidatos, pela
militância de alguns eleitores na votação e
a desistência de muitos outros a fazê-lo.
De qualquer das formas todos os candidatos presidenciais, à exceção do representante da Iniciativa Liberal, são sobejamente
conhecidos do eleitorado português e os
debates televisivos entre eles, independen-

temente do “folclore” de acusações mútuas
que tem existido e que, pela sua acutilância
verbal, identifica o carácter dos seus promotores, a escolha dos eleitores já está feita
é só preciso concretizá-la!...
Mas os nossos olhos estão ainda presos
pela invasão do Capitólio nos EUA, por parte dos seguidores incontroláveis de Donald
Trump que, até ao fim do seu mandato,
não parou de incentivar os seus apoiantes
à sublevação contra a sua derrota eleitoral.
Os poderes constituídos americanos, não
raras vezes, pela positiva ou pela negativa,
têm sido alvo da minha crítica e comentário, sempre que provocam situações que me
impressionam. Confesso, no entanto, que
no seu historial, e no contexto que a minha
vida de adulto tem permitido apreciar, houve, até hoje, duas situações que a minha memória reteve, pelo seu inesperado.
Uma foi o ataque terrorista às Torres Gémeas, não apenas pelos milhares de vítimas
que infligiu, mas porque foi cometido em
pleno território americano, num dos seus
maiores centros urbanos que, porventura,
deveria ser dos mais vigiados e defendidos.
Este criminoso ataque, para além de todas
as suas consequências humanas e materiais, destruiu o mito da invencibilidade dos
EUA e colocou a nu todas as suas deficiências de defesa interna. Este ato de guerra de
uma força estrangeira no seu próprio país,
pelo seu atrevimento e resultados, abalou
profundamente a consciência dos americanos, crentes que, no quadro do cenário
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mundial existente, ninguém se atreveria a
atacar a maior potência mundial, dentro do
seu próprio território.
O outro acontecimento que me impressionou e vai perdurar na história americana
como o seu maior desafio às suas veneradas
instituições, foi a recente invasão do seu
ex-libris da democracia, por parte de centenas de arruaceiros americanos, às ordens
de um seu Presidente eleito, que sempre
disse “ao que ia’, mas que ninguém quis
acreditar no seu atrevimento. Naquele dia,
os EUA foram vistos pelo resto do mundo
como uma “República das Bananas”, como
muitas daquelas em que este país interveio
para colocar ditadores no poder e, mais
uma vez, o impensável aconteceu, pelo que
observámos da forma frouxa de defesa do
edifício do Capitólio. Caiu por terra a tradicional imagem de respeito pelas suas instituições, que os americanos tanto prezam
em transparecer e os EUA passaram a fazer
parte do conjunto de países em que tudo
pode acontecer! O mundo ficou mais pobre
de bons exemplos.
Iniciei este texto a referir-me à beleza
da neve nos campos alentejanos e acabei
falando de gente e do seu mau comportamento. Mas, para suavizar o texto, uma
nota à nostalgia da natureza, apetecendo-me citar Augusto Gil e a sua famosa “Balada da Neve”: “Batem leve, levemente…”
Será chuva? Será gente?...”! Nestes últimos
casos é de facto gente. Mas gente que incomoda toda a gente!
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Açorianos em
São Domingos
2ª TEMPORADA
Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM

Luiz Nilton Corrêa Uma história de açorianos em São Domingos.

Daniel Bastos
Opinião

No decurso dos últimos anos o acervo
bibliográfico sobre o fenómeno migratório tem sido profusamente enriquecido
com o lançamento de um conjunto significativo de livros que têm ampliado o
estudo e conhecimento sobre a história
da emigração portuguesa.

U

m dos exemplos mais recentes que
asseveram a importância destas
obras na análise e compreensão da
emigração nacional, encontra-se vertido
no livro “Açorianos em São Domingos” da
autoria do antropólogo e historiador luso-brasileiro, Luiz Nilton Corrêa.
A obra, lançada no ocaso do ano passado
com a chancela da Letras Lavadas e o apoio
da Direção Regional das Comunidades, do
Governo dos Açores, e que é resultado da
dissertação de mestrado realizada pelo
investigador luso-brasileiro entre 2006
e 2008 na Universidade dos Açores, com
orientação do saudoso professor Carlos
Cordeiro, conhecido pelo seu trabalho de
investigação sobre a identidade açoriana,
aborda a saga dos emigrantes micaelenses
na República Dominicana em 1940.
Embrenhando-se num fenómeno marcante na vida de milhares de açorianos,
estima-se presentemente que cerca de 1,5
milhões de açorianos e seus descendentes
residam no estrangeiro, o trabalho de Luiz
Nilton Corrêa tem o condão de deslindar
uma dos movimentos da emigração açoriana que não é tão conhecido como o dos
seus cinco grandes destinos nos séculos
XIX e XX (Brasil, Estados Unidos da América, Bermudas, Havai e Canadá).

Mormente, o processo de emigração e
repatriamento de um grupo de micaelenses que seguiu em 1940 para a República
Dominicana, país que divide o território da
ilha Hespaniola com a República do Haiti,
atualmente conhecido como um dos principais destinos turísticos mundiais, e cuja
capital e maior cidade é São Domingos.
Em plena II Guerra Mundial, como desvenda Luiz Nilton Corrêa, o segundo maior
e mais diverso país caribenho, através de
um pretenso atrativo pacote de apoios fomentou uma política de atração de milhares de refugiados do conflito bélico, assim
como de imigrantes, de modo a incrementar o seu desenvolvimento populacional e
económico.
Foi neste entrecho, que em 1940 um grupo de centena e meia de emigrantes naturais
de São Miguel, marcados pelo espectro da
pobreza e na demanda de melhores condições de vida, encetaram uma trajetória efémera em direção à República Dominicana.
O almejado eldorado caribenho revelou-se
uma experiência traumatizante, que acentuou ainda mais o sofrimento e a pobreza
vivenciada na pátria de origem, e que terminou tragicamente com a morte de dois
emigrantes micaelenses e o repatriamento
do grosso dos mesmos através de diligências
do Governo ditatorial do Estado Novo, após
pressão das comunidades açorianas nos Estados Unidos da América e nas Bermudas.
Na esteira das palavras da investigadora Susana Serpa Silva, tendo em conta a
“importância de que se reveste a temática da emigração – intimamente ligada à
História, à memória e à identidade arquipelágicas”, o recente livro dedicado à saga
dos emigrantes micaelenses na República
Dominicana em 1940 constitui mais um
importante contributo para a compreensão da história da emigração açoriana, e do
demais território nacional, ou não fosse a
emigração um fenómeno constante da vida
portuguesa.
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Presidenciais já ali na esquina, 24 de janeiro
Sondagens são o que são, mas a corrida de sempre foi pelo segundo lugar

Augusto Bandeira
Opinião

Já todo o cidadão sabia que o professor
Marcelo Rebelo de Sousa não precisava
de campanha, ainda sem ter apresentado a candidatura já era o vencedor das
eleições presidenciais de 2021. Neste
momento todas as sondagens o confirmam, agora a preocupação é com a percentagem, o atual presidente quer obter
uma percentagem acima da de Mário
Soares, 70.35%, recorde ainda hoje por
bater, que foi obtido em 13 de janeiro de
1991, na sua reeleição para um segundo
mandato como Presidente da República, foi um resultado esmagador. 70.35%
não é fácil, mas houve uma razão muito
simples, o PSD liderado por Cavaco Silva, que na altura era primeiro-ministro,
deu apoio para a sua recandidatura presidencial e isso foi o que o levou a obter
uma percentagem esmagadora. Hoje o
atual Presidente não tem hipótese de lá
chegar, mesmo com a fraca qualidade

de candidatos não vai conseguir, porque
então vejamos: o PS deu liberdade de
voto, mas indiretamente alguns membros do Governo pediram para os votos
dos socialistas serem concentrados nos
candidatos à esquerda.

U

ma percentagem vai votar Ana Gomes e mesmo assim alguns socialistas vão votar em André Ventura
contra sua própria vontade, é mesmo só
pela raiva contra o seu partido por, também indiretamente, o Costa dar apoio a
Marcelo. E a maioria dos socialistas votam
em Marcelo sem dúvida porque ele tem
levado este Governo ao colo e o próprio
Marcelo virou-se um pouco para o lado do
eleitorado de esquerda, jogou muito bem as
cartas. Vamos ver agora o que vai fazer no
próximo mandato, espero que faça o que
Mário Soares fez ao Cavaco Silva no seu segundo mandato, mesmo depois de Cavaco
Silva ter decidido apoiar a sua recandidatura. Tanto que fez e atrapalhou a governação do Cavaco, que em 1995 o PS venceu
as legislativas. Vamos esperar um Marcelo
diferente e com menos medo.
O PSD e o CDS deram o apoio a Marcelo, mas mesmo o eleitorado do PSD e do
CDS não vai votar todo no Marcelo, muitos

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

destes vão votar em vários candidatos pelo
facto de não estarem contentes com o trabalho do atual Presidente. O que mais sorte
vai ter neste campo é, sem dúvida, André
Ventura. Não quer dizer que o querem no
poder, é simplesmente uma forma de dizer
a Marcelo que estão descontentes. No final,
o maior inimigo de Marcelo que tanto quer
obter uma percentagem histórica, vai ser a
abstenção, posso estar enganado, mas vai
ser das maiores de sempre por várias razões. É a Covid, é o descontentamento e a
própria qualidade dos candidatos. Uma das
últimas sondagens dava Marcelo Rebelo
de Sousa com 67,9 %, mas pode vir a descer, Ana Gomes com 11,4 % empate com
André Ventura também com 11,4 %, que
é aqui a disputa - o segundo lugar vai ser
discutido entre Ana Gomes e André Ventura, um destes dois vai subir dependendo da
campanha de todos os candidatos. Marisa
Matias com 4,3 %, que pode vir a descer
ainda mais, para mim nos debates foi das
piores candidatas, João Ferreira com 2,6 %,
apoiado pelo PCP não se vai esperar muito
mais, Tiago Mayan com 2,1 %, que pode vir
a subir dependendo também da campanha
de rua e Vitorino silva, mais conhecido por
Tino com 0,4 %, acho que a salvação é a sua
simplicidade senão seria dos piores resulta-

dos de sempre de qualquer candidato, mas
vai tirar alguns votos a outros que podem
precisar deles.
Mas atenção, tudo isto são sondagens e
até ao lavar dos cestos a vindima continua,
neste caso a intenção de voto das pessoas
pode alterar. Não nos podemos esquecer
que numa das sondagens da TVI perguntaram aos portugueses o que achavam da
atuação de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente à atuação do Governo de António
Costa: é bom que se tenha em atenção que
apesar de manifestarem intenção de voto
no atual Presidente, 66% dos portugueses
considera que Marcelo Rebelo de Sousa devia exigir mais do Governo de António Costa. Quer isto dizer que sabem bem que ele
não está a fazer um trabalho fabuloso, por
outro lado aqui demonstram que as alternativas são muito fracas, por isso mesmo as
intenções de voto podem alterar, mas Marcelo ganha de longe na primeira volta.
No dia 24 de janeiro espero ver um Marcelo diferente e com mais coragem. Se fosse noutros tempos e outros presidentes que
por lá passaram este Governo já não governava há muito.
Viva Portugal no seu melhor.
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What you need to know…

Vincent Black
Opinion

Over the last couple of years, the term
bitcoin has popped up in many of my
conversations and for years l have not
paid much attention to what this expression means and what it does. Initially l
thought that the expression bitcoin referred to a gaming term or some sort of
a betting app. On occasion, someone
would say, “have you seen what bitcoin
is valued?” at and l must admit, it did
catch my attention, but with no serious
interest at the time until now.

B

itcoin is a type of digital currency that
emerged after the 2008 financial crisis. It allows people to bypass banks
and traditional payment methods. It has
become the most prominent among thousands of so-called cryptocurrencies. This
new currency system relies on blockchain
technology, which is a shared database
of transactions, with entries that must be
confirmed and encrypted. The network
is secured by individuals called miners
who use high powered computers to verify transactions, with bitcoins offered as a
reward.
There are many million in existence,
and the mathematical system controlling
the generation of new bitcoins – which is
decentralized and therefore has no overreaching institution such as a central bank.
Currencies that we use today are all backed
by a bank that is usually regulated by a government and guaranteed. There are several
currency exchanges where consumers can
swap traditional money – backed by gov-

ernments – for cryptocurrencies, which
must be stored using a digital wallet. However, finance firms have also created new
investment products based on bitcoin and
other cryptocurrencies, such as contracts
for difference, which are used to track the
value of an asset without needing to directly own it.
The development of COVID-19 vaccines
could enable a swift economic recovery
from the pandemic, at a time when governments and central banks are still providing vast amounts of emergency support
– which could trigger a burst of inflation.
Some investors view bitcoin as a store of
value, similar to gold, which can hold its
worth during times of economic stress or
rising inflation.
This pandemic has created much panic within our society and directly on our
economy. Consumer confidence has become very untrusting of our politicians and
indirectly those that run our institutions,
including our banking system. Trust in our
leaders is at an all time low and many of us
are not trusting of those that control and
run our central banking system and our financial institutions. Yes, there are checks
and balances built into our system, but
these days, it seems that everything could
be up for grabs. These times that create
these uncertainties make us look to alternatives and aside from the old system of
gold of which our economy was built on,
bitcoin if you understand it starts to look
much more attractive. In this marketplace
where paper money has become almost
nonexistence and where over 75 % of our
shopping habits have gone online, digital
or ecommerce transactions are used almost
exclusively today.
If you make an online transfer using a
bank, it verifies that you have the funds,
the bank subtracts that amount from one
spot in a giant database it maintains of ac-
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counts and balances and credits it in another. You can see the result if you log on
to your account but the transaction is under the bank’s control. You’re trusting the
bank to remove the right amount of money, and the bank is also making sure you
can’t spend that money again. The blockchain is a database that performs those
tracking functions – but without the bank
or any other central authority.
Many financial experts are comparing
bitcoin to gold…. gold has traditionally been
a hedge against inflation. Governments can
speed up their treasuries printing presses
and thereby debase their currencies, but
miners can’t flood markets with gold, goes
the thinking. Part of bitcoin’s appeal lies
in the fact that it isn’t controlled by government’s or their monetary policies, and
that its supply is limited even more strictly than gold’s having help slow down the
mining of new coins and production will
cease entirely at 21 million coins. With the
vast spending by governments and central
banks in response to the pandemic raising
fears of inflation after economies recover,
more attention than ever is being paid to
bitcoin as a digital gold, even as inflation
remains muted.
People can buy the coins directly from
exchanges like Coinbase, accredited investors can also invest in vehicles like the
bitcoin investment trust, which tracks bitcoin’s price. Today investors can buy or
sell bitcoin futures, and soon may be able
to buy bitcoin exchange-traded funds,
once regulators feel comfortable with the
idea. However, the warning is that plenty
of people who believe in bitcoin’s future
think some wild rides lie ahead. The big
runup in bitcoin’s price back in 2017 was
followed by an 83% rout that lasted a year.
COVID-19 has left a significant footprint
on the global economy, and for this reason,
it had a substantial impact on the behav-

ior of all financial instruments, including
cryptocurrencies.
It turns out that the fluctuations experienced by the virtual currency market
during this period reflect changes in other
capital and commodity markets. This market has also shown relative stability during
this difficult time. It is another proof that
cryptocurrencies can be treated as a mature and full-fledged financial instrument.
In the first phase of the pandemic, when
it was not known how the whole situation
would develop, there was an escape from
risky financial instruments to bitcoin. One
could observe a positive correlation of bitcoin with financial instruments considered safe, such as the Swiss franc, Japanese
yen, gold and silver. This digital currency
over the years has had some very positive
trends where it looked like it would start to
dominate some economies. Bitcoin during
these times has forced many to look to this
currency as a possible option to stay current in this economy. When you peel back
and try to understand this digital currency,
it starts to make a lot of sense, especially in
this environment where paper money is
becoming the thing of the past.
Many of us still like to hold that cold hard
cash and count it and believe as our parents
have always told us to stash as much cash as
you can under that mattress for a rainy day.
Well, it looks like that rainy day may be
here and the need for that cold hard cash
could be needed any day soon, it just may
not be accepted when you pull it out of that
mattress.
This digital currency called Bitcoin may
just be that next form of payment for goods
and services in the coming years. Keep
it on your radar as you may be paying for
your pizza one day with bitcoin.
Bitcoin may just be COVID Immune!
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Uma dose da vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 é preparada por uma técnica de farmácia no Instituto Michener em Toronto. (Frank Gunn / Canadian Press)

Farmácias dizem que podem acelerar
esforços de vacinação no Canadá
sobre a campanha de vacinação.
A Associação Canadiana de Farmacêuticos acredita que no futuro vai ter um papel
importante no plano de vacinação, mas ainda não sabe quando. A Associação defende
ainda que das 11 mil farmácias que existem
a nível nacional deveriam estar equipadas
para administrar a vacina contra a COVID-19 porque têm anos de experiência com
vacinação da população em geral a campanha de vacinação contra a gripe.
A Associação sustenta ainda que receber
está agendada para começar dentro de dois meses e o Shoppers Drug a vacina numa farmácia seria conveniente
Mart, a maior rede de farmácias do país, diz porque na província de Ontário, por exemque até agora teve apenas discussões pre- plo, 90% dos habitantes vivem a 5 km de
liminares com alguns líderes provinciais uma farmácia e estes espaços são sobretu-

Os farmacêuticos do Canadá dizem que
podem vacinar até três milhões de pessoas por semana contra a COVID-19,
mas os governos em todo o país têm
mantido os farmacêuticos no escuro
sobre o papel que eles podem desempenhar quando mais doses estiverem
disponíveis.

A

do importantes em comunidades rurais remotas onde o acesso a cuidados de saúde é
limitado.
A campanha nacional de vacinação teve
um arranque lento e um mês depois de ter
começado apenas 1% da população recebeu
a vacina da Pfizer ou da Moderna. Algumas
das dezenas de milhares de doses que o
Governo federal enviou para as províncias
ainda estão armazenadas em arcas congeladoras e Manitoba e Nova Scotia foram
duas das províncias com vacinação muito
lenta. O Reino Unido e os EUA vacinaram
mais pessoas per capita do que o Canadá e
já divulgaram planos de vacinação que in-

cluem as farmácias.
Esta semana, 200 farmácias começaram
a administrar a vacina no Reino Unido e as
pessoas podem reservar online uma hora
para receberem a vacina. No outono passado, o Governo federal dos EUA recorreu à
Walgreen’s, uma das maiores redes de farmácias do país, com mais de 9.000 lojas em
todo o país, para vacinar utentes de 35.000
lares de idosos. No Canadá, o Governo federal disse que espera que as vacinas sejam
administradas na população em geral em
abril e as províncias vão decidir como distribuir a vacina pelos seus habitantes.
CBC/MS

Ontário: Saiba o que pode fazer
com as novas restrições
de estimação. Se tiver de sair de casa para
ajudar alguém também pode fazê-lo.
A província também autoriza deslocações durante o confinamento para uma
segunda casa de residência ou para mudar de habitação principal. Casamentos,
funerais e cerimónias religiosas estão
limitadas a 10 pessoas no máximo em
lista de atividades que o Governo espaços interiores ou exteriores. Se ticonsidera essenciais é curta e limi- ver que se ausentar do país por motivos
ta-se a trabalho, escola, creches, essenciais também pode circular para
supermercados, serviços de saúde e ser- o aeroporto quer seja em carro próprio,
viços financeiros. O exercício físico tam- metro, autocarro ou comboio.
O Governo clarificou que a ordem de
bém é permitido e todos os serviços que
incluem a saúde e a segurança de animais confinamento não se aplica aos sem-

Esta é a lista de atividades que pode
fazer durante o confinamento de Ontário que vai estar em vigor durante
o próximo mês. Todos os habitantes
da província são obrigados a ficar em
casa e evitar saídas que não são essenciais.

A

-abrigo. Quem mora sozinho pode reunir-se com pessoas de uma única família.
Sair de casa para procurar ajuda psicológica ou devido a adições também está
autorizado. Se precisar de levar o seu
carro ao mecânico também pode fazê-lo. A província pede à polícia que aplica
as regras de confinamento que aplique
multas aos infratores, mas o chefe de
bombeiros de Toronto, responsável pelos serviços de emergência da autarquia
disse esta quarta-feira (13) que ainda não
sabe muito bem como as autoridades vão
poder fazer cumprir as ordens de confinamento. Pegg explicou que ainda não

recebeu detalhes técnicos sobre como as
autoridades vão aplicar as regras de confinamento nas estradas.
O Premier de Ontário disse que sempre que tiverem dúvidas se devem ou não
sair de casa, provavelmente significa que
a deslocação não é essencial e que por
isso devem ficar em casa. A Associação
Canadiana de Liberdades Civis já reagiu
e disse estar preocupada com a falta de
detalhes para acomodar as liberdades
constitucionais. Este é o segundo estado
de emergência em Ontário desde março.
CBC/MS
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Air Canada corta
cerca de 1.700 empregos

Os cortes da Air Canada em rotas regionais vão ter efeitos prolongados muito depois do fim da pandemia, esta é a
opinião de várias especialistas que se
pronunciaram depois da transportadora
aérea nacional ter anunciado que ia despedir 1.700 pessoas e que as suas rotas
iam sofrer uma redução de 25%.

A

Air Canada explica que o aumento das restrições nas viagens que os
dois níveis de governos anunciaram
tiveram um impacto imediato nas reservas
da empresa. Um professor associado da
Sprott School of Business da Carleton University em Otava argumenta que o aumento de rotas depois da pandemia vai ser lento
e doloroso porque quando se retira aviões

das rotas o equipamento vai ter de voltar a
ser inspecionado e os pilotos vão ter de voltar a receber formação.
A WestJet Airlines anunciou na semana
passada que ia reduziria a sua capacidade e
que se estava a preparar para cortar horas
a 1000 trabalhadores. O Governo federal
disse estar “dececionado com as decisões
das companhias aéreas de cancelarem mais

rotas regionais” e a Câmara de Comércio do
Canadá voltou a pedir ao Governo federal
para apoiar o setor. A Unifor, o sindicato
que representa os trabalhadores da indústria, defende um modelo de testes rápidos
para reiniciar as viagens.
CBC/MS

Governo federal disponibiliza lista de locais
de teste COVID-19 no estrangeiro
A Transport Canada divulgou esta sema- o Governo não disponibilizou uma lista de
na mais detalhes sobre os locais onde laboratórios válidos.
Cinco dias da nova regra ter entrado em
os passageiros podem fazer um teste à
vigor, o Governo federal lançou um site
COVID-19 no estrangeiro.
onde os passageiros podem encontrar uma
departamento do Governo canadia- lista de locais de teste credenciados em alno responsável por criar regulação guns países. A Westjet informou que neste
fez saber ainda que existem conse- intervalo de tempo foi obrigada a recusar
quências para quem tentar viajar com um o embarque de 363 passageiros que não titeste falso. A informação surge depois de nham testes válidos.
A Air Transat recusou embarque a 148
Otava ter imposto um teste negativo à COVID-19 como condição para viajar para o passageiros e cerca de 300 pessoas cancelaram o check-in para os seus voos. InCanadá.
A medida entrou em vigor a 7 de janeiro e dependentemente do teste ser positivo ou
o teste pode ser obtido no máximo nos três negativo os passageiros continuam a ser
dias anteriores ao embarque. Segundo a obrigados a fazer quarentena no regresNational Airlines Council of Canada, alguns so ao país e as restrições de viagem para a
passageiros têm tido dificuldade para en- maioria dos estrangeiros permanecem em
contrar um laboratório que seja reconhe- vigor.
CBC/MS
cido pelas autoridades canadianas porque
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O

O conselho da polícia de Toronto aprovou por
unanimidade um orçamento de $ 1,076 mi milhões para 2021. O chefe interino da Polícia de
Toronto diz que este orçamento vai permitir
fazer novos investimentos, eliminar 140 cargos e cortar $46 milhões em novos custos.

J

ames Ramer diz que o orçamento que é agora
apresentado vai de encontro à reforma da polícia que os habitantes têm defendido ao longo dos últimos meses. O orçamento vai agora ser
votado pela autarquia de Toronto e é conhecido
numa altura em que a polícia enfrenta pressões
e críticas para reduzir custos, redistribuir recursos para serviços sociais e parar de enviar policias
para consultas de saúde mental.
Ramer garante que o orçamento vai de encontro aos que as pessoas pediram e inclui a expan-

são de equipas especializadas em saúde mental e
trânsito e o programa de policiamento de bairros.
A polícia de Toronto também vai criar uma equipa permanente de resposta a tiroteios para investigar a violência armada em toda a cidade. A polícia vai cortar 50 polícias e 90 funcionários civis.
O autarca John Tory, que é um dos sete membros que faz parte do conselho da polícia civil,
elogiou o trabalho da polícia para conseguir fazer
cortes e alertou que as mudanças para ajudarem
a resolver relacionadas com problemas de saúde
mental devem ser feitas de “forma ponderada,
sensata e cuidadosa”. Cerca de 89% do orçamento destina-se a pagar salários, benefícios e horas
extra a quase 5000 polícias e 2.400 funcionários
civis.
Star/MS

Créditos: Chris Young/The Canadian Press

Sem-aumentos: Polícia de Toronto aprova orçamento
de $1,076 mil milhões para 2021
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Sobrecarga sobre SNS
“só diminuirá muito no
final do verão”, alerta médico
Covid-19
O diretor de medicina intensiva do Hospital de São João, Porto, José Artur Paiva, acredita que a sobrecarga do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) “só diminuirá
muito lá para o final do verão”, frisando que “vale a pena” fazer um sacrifício
agora.

E

m entrevista à agência Lusa, José
Artur Paiva, que critica a opção por
medidas de confinamento “progressivamente incrementais” por defender a
adoção de uma estratégia “imediata, rápida
e em máxima amplitude”, falou da pressão
atual do SNS numa semana em que Portugal regista máximos de casos de infeção
pelo novo coronavírus e mortes associadas
à covid-19 desde março.
“Vale a pena sacrificarmo-nos um bocadinho agora porque temos um plano [referindo-se à vacinação]. Não podemos é
pensar que por termos o plano já podemos
facilitar. Só podemos apagar os faróis quando chegarmos ao fim do túnel”, disse o diretor de medicina intensiva do Centro Hos-

pitalar e Universitário de São João (CHUSJ).
José Artur Paiva referiu que “a narrativa
sobre a covid-19 inclui um capítulo novo,
a vacinação”, mas alerta: “A vacinação só
vai ter efeito quando atingirmos imunidade
de grupo”.
“O que vamos sentir com o plano vacinal, mesmo antes da imunidade de grupo,
é que o número de casos graves - quem
precisa de ser hospitalizado e de UCI [Unidade de Cuidados Intensivos] - diminui. Só
aos seis/sete milhões de imunizados é que
temos outro efeito: que é o número de novos casos diminuir significativamente. Isto
leva-nos a uma ideia de que é possível lá
para o final do verão termos uma fase nova,
termos uma sobrecarga sobre o SNS muito
menor”, disse José Artur Paiva.
Salvaguardando que o Plano Nacional
de Vacinação contra a covid-19 não refere
quando termina a segunda fase de vacinação, uma vez que essa data depende do
aprovisionamento de vacinas, José Artur
Paiva disse que não será “expectável” que
seja “antes do mês 6” (junho).

“O que prevê o nosso plano de vacinação
é termos no final da segunda fase 3,7 milhões de portugueses vacinados. Somando
o quase um milhão que nessa altura já terão
tido infeção [uns com infeção sintomática
e diagnosticada e outros com infeção não
diagnosticada], temos 4,7 milhões no final
da segunda fase [e] 4,7 milhões é escasso
para dizer que teremos imunidade de grupo, mas podemos ter atingido esse primeiro pressuposto: a diminuição da pressão.
Mais do que isso, só mais tarde”, analisou
José Artur Paiva.
À Lusa, o também presidente do Colégio
de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos disse compreender que “ao longo de
uma pandemia a mola aumente e diminua
e que isso seja regulado pela análise epidemiológica”, mas considerou que “em
fases de planalto alto não faz sentido passar mensagens que induzem a um desconfinamento exagerado”, algo que lamenta
ter acontecido no período de festas (Natal
e Ano Novo).
“Só precisamos de ir para o ‘lockdown’

após um desconfinamento exagerado.
Agora estamos a partir tarde [na implementação de medidas] em minha opinião.
Estamos com níveis crescentes de hospitalização e UCI. O próximo mês é o mês
‘horribilis’ do SNS (...). Naquele dia [referindo-se ao arranque do Plano Nacional de
Vacinação a 27 de dezembro] foi tudo muito bonito e importante, mas é importante
que se perceba que as páginas do livro da
pandemia que estamos a escrever tinham e
têm de ser iguais no dia seguinte”, apontou
o médico.
José Artur Paiva, que entre outras medidas pede a intervenção do Governo na criação de um conjunto “de medidas de proteção social que permita que toda a gente que
quer confinar, possa confinar com tranquilidade pessoal e familiar”, considera, no
entanto, que “a visão da culpa não interessa
agora” porque “a sociedade reage no sentido das mensagens que lhe são passadas”.
“Os nossos líderes têm de passar mensagens muito concretas”, frisou.
JN/MS
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O que fecha e o que fica
aberto a partir de hoje
Confinamento

ensino (do pré-escolar à universidade) e
creches.
Alimentação: feiras e mercados (venda
restrita a bens alimentares), mercearias,
hipermercados, supermercados, frutarias,
talhos, padarias, peixarias e lotas;
Animais: hospitais, clínicas veterinárias
e lojas de venda de alimentação animal;
Comércio e serviços: lojas que vendem
produtos de higiene, ortopédicos e dietéticos, drogarias, lavandarias, estabelecimens medidas anunciadas pelo primei- tos de manutenção e reparação, correios,
ro-ministro António Costa, esta transportes públicos, aluguer de veículos,
quarta-feira (13) à tarde, podem ain- floristas, bancos, oficinas, seguradoras, fuda sofrer alterações, uma vez que o decreto nerárias, hotéis, centros de inspeção e de
ainda não foi publicado em Diário da Repú- exame, papelarias, quiosques, tabacarias,
ferragens, cantinas e refeitórios, bombas
blica.
de combustível, e os demais serviços públicos como as Finanças, a Segurança Social e
Aberto
o Notário (com marcação prévia);
Educação: escolas de todos os graus de

O novo estado de emergência em Portugal vai decretar o fecho de vários estabelecimentos devido à necessidade
do dever de recolhimento. A partir das
0 horas de hoje, sexta-feira (15), Portugal volta a estar confinado durante pelo
menos duas semanas. Há muitas semelhanças com o que aconteceu em maio
e abril, mas há também diferenças a ter
em conta.

A

Saúde: farmácias, hospitais, clínicas,
consultórios, dentistas e óticas;
Religião: espaços estarão abertos apenas
para cerimónias.
Fechado
Alimentação: restaurantes e similares,
cafetarias e casas de chá (venda apenas em
regime de takeaway ou entregas ao domicílio);
Educação: centros de explicação, escolas
de línguas e escolas de condução (provas e
exames podem ser realizados);
Comércio e serviços: lojas de roupa, centros comerciais (salvo lojas autorizadas,
como farmácia e supermercados), sapatarias, garrafeiras e atividades e serviços similares (ver acima as exceções). A regra é
tudo o que não seja considerado vendas de
bens ou serviços essenciais fecha.

Desporto: ginásios, academias, pavilhões, piscinas e estádios (jogos do primeiro escalão e da Seleção continuam a decorrer sem público);
Cultura: salas de espetáculo (cinemas e
teatros), circos, livrarias (permitida venda
ao postigo), bibliotecas, arquivos, circos,
parques de diversões e recreativos, museus
e outros estabelecimentos culturais;
Os auditórios, salas de conferências e espaços semelhantes poderão estar abertos
para efeitos de campanha eleitoral durante
as eleições presidenciais.
Lazer: bares, discotecas, salões de dança
e festa, casinos e salões de jogos;
Beleza: cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, spas e termas;
Animais: jardins zoológicos.
JN/MS

Pandemia

Igreja mantém missas e funerais, mas suspende casamentos e batizados
A Igreja Católica anunciou esta quinta- momento, a exigir de todos nós acrescida com todo o empenho”, escrevem os bispos,
-feira (14) que as celebrações religiosas responsabilidade e solidariedade no seu apelando a um “compromisso solidário”
como batizados, crismas e matrimónios combate, contribuindo para superar a crise dos cristãos, para que se possam minimizar
devem ser adiadas para um “momento
mais oportuno”, tendo em conta a “gravíssima” situação que o país atravessa
com a pandemia de covid-19.

os sofrimentos e encarar o futuro com uma
“nova esperança”.
JN/MS
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A

s novas orientações para o novo
confinamento, decretadas quarta-feira (13) pelo Governo, permitem a
realização de missas ou funerais, mediante
o cumprimento das regras definidas pela
Direção-Geral de Saúde (DGS). Já quanto
às outras celebrações, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) entende ser melhor
suspendê-las até que as condições sanitárias melhorem.
Em comunicado emitido quinta-feira
(14), o Conselho Permanente da CEP informa que a catequese continuará em regime
presencial onde for possível cumprir com
as exigências sanitárias. Caso contrário,
deve ser ministrada por via digital ou cancelada. E recomenda que outras atividades
pastorais passem a realizar-se em plataformas online ou sejam adiadas.
“Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos neste
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Assembleia da República volta a ter
apenas dois debates por semana
Pandemia

A Assembleia da República vai voltar a
realizar apenas dois plenários por semana, devido à pandemia da covid-19,
mantendo a redução de deputados em
plenário e as comissões em formato
misto, decidiu esta quinta-feira (14) a
conferência de líderes.

A

informação foi dada à agência Lusa
pela porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz
Rosinha, no final da reunião deste órgão.
Os trabalhos já agendados para esta
quinta (14) e sexta-feira (15) mantiveram-se, sendo que a redução do número de
plenários começa a aplicar-se a partir da
próxima semana.
Na próxima terça-feira, dia 19, mantém-

-se o debate com o Governo sobre política
geral, que se realiza com a presença do primeiro-ministro, bem como a sessão plenária marcada para dia 20, quarta-feira.
Já a discussão que teria lugar no dia 21,
quinta-feira, sobre um conjunto variado de
petições, foi hoje reagendada para dia 03 de
fevereiro, adiantou a porta-voz.
Na semana seguinte o esquema de dois
plenários por semana também obrigou a
ajustamentos: o debate sobre a renovação
do estado de emergência passou para dia
28, quinta-feira, e o debate com o Governo
sobre as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia mantém-se no dia 29, sexta.
As discussões que estavam marcadas
para o dia 28 foram reagendadas para 04 de

fevereiro, por forma a conseguir reduzir o
número de sessões plenárias de três para as
duas pretendidas.
Já quanto ao funcionamento geral do
parlamento, Maria da Luz Rosinha disse
ainda que esse será “o que está agora, porque já havia aqui algumas restrições: para
o funcionamento nas comissões, para o
funcionamento no plenário, isso aí mantém-se”.
As comissões parlamentares têm decorrido nos últimos meses em formato misto,
entre o presencial e a videoconferência,
embora haja autonomia de cada comissão
para organizar os seus trabalhos.
Desde o início da pandemia em Portugal
que a Assembleia da República tem feito
ajustamentos ao seu funcionamento, agen-

dando habitualmente três sessões plenárias
por semana, reduzidas agora para duas,
mas em algumas semanas entre março e
maio chegou a realizar-se apenas uma.
O parlamento aprovou na quarta-feira
(13) a renovação do estado de emergência
até 30 de janeiro para permitir medidas de
contenção da covid-19 com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada
não inscrita Cristina Rodrigues.
O BE voltou a abster-se, enquanto PCP,
PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada
não inscrita Joacine Katar Moreira votaram
contra, uma vez mais.
JN/MS

Estado de emergência

Confinamento pode obrigar a limitar ou desligar YouTube e Netflix
O novo decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência prevê
uma série de medidas para que empresas de comunicações priorizem serviços essenciais. Em casos extremos,
plataformas de entretenimento online
que consomem muitos dados, como o
YouTube e a Netflix, podem desligar-se.

das, SMS e televisão (linear e TDT).
“Para preservar a integridade e segurança das redes de comunicações eletrónicas,
dos serviços prestados através delas e para
prevenir os efeitos de congestionamento

das redes”, as empresas em causa devem,
se se revelar necessário, “limitar ou inibir
determinadas funcionalidades, nomeadamente serviços audiovisuais não lineares, de que são exemplo o de videoclube,

“

Serviços de emergência são prioridade

Créditos: DR

Caso tal se revele necessário”, as empresas de comunicações eletrónicas
poderão ter de limitar ou mesmo suspender, durante o próximo período de estado de emergência e confinamento, funcionalidades dos serviços audiovisuais não
lineares, que incluem as plataformas online
de vídeo e videojogos.
A hipótese está prevista no decreto do
Conselho de Ministros, consultado pelo JN,
que, procedendo à execução do estado de
emergência até 30 de janeiro, regula a prestação de serviços de comunicações. Assim,
o Governo definiu que as empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público “devem dar prioridade à
continuidade da prestação dos serviços críticos”, que incluem, por exemplo, chama-

as plataformas de vídeo e a restart TV, e o
acesso a serviços de videojogos em linha e
a ligações ponto-a-ponto”. Ou seja, em situações extremas, as operadoras poderão
condicionar ou mesmo desligar serviços
como a HBO, a Netflix e o YouTube - há
alguns meses, as plataformas reduziram a
qualidade da transmissão, para evitarem o
congestionamento dos serviços numa altura de maior procura.

O Governo detalha ainda que as empresas
do setor devem dar prevalência a clientes
“considerados prioritários”, como o Ministério da Saúde e entidades prestadoras de
cuidados de saúde na rede do SNS, o Sistema
Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), o Ministério da
Administração Interna, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)
e vários outros serviços do Estado. O mesmo
cenário constava do decreto-lei datado de
23 de março, que deu enquadramento legal
a um confinamento igualmente rigoroso,
definindo também as prioridades das operadoras de comunicações.
JN/MS
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Governo dos Açores prevê
pagamento de apoios a
agricultores ainda este mês

Câmara do Comércio de Ponta
Delgada pede medidas para
apoiar o turismo
A Câmara do Comércio de Ponta Delgada voltou a alertar, esta quarta-feira
(13), para os efeitos da crise causada
pela pandemia de Covid-19 no turismo e
pede “desburocratização, agilização de
procedimentos e maior celeridade dos
processos”.

E

m comunicado, a direção e a comissão especializada do turismo da
Câmara do Comércio e Indústria de
Ponta Delgada realçam “a profunda crise
que o setor [do turismo] está a atravessar”
e referem que “o recente acentuar da pandemia, principalmente nas áreas geográficas dos principais mercados emissores para
os Açores – Europa e América do Norte –,
reforça a incerteza e as perspetivas muito
negativas para os próximos meses”.
A associação empresarial das ilhas de São
Miguel e Santa Maria reconhece que “as medidas públicas de apoio, nacionais e regionais, que foram sendo criadas ao longo dos
últimos meses, são muito importantes para

mitigar os impactos violentos da pandemia,
para ajudar a sobrevivência das empresas do
setor e consequentemente da manutenção
de muitos postos de trabalho”.
“No entanto, os efeitos práticos das medidas de apoio tardam em chegar efetivamente às empresas, o que é um motivo de
profunda preocupação”, prossegue o comunicado.
Assim, os representantes dos empresários consideram “necessário e urgente alterar esta situação, através designadamente da desburocratização, da agilização de
procedimentos e de maior celeridade dos
processos, para que as empresas possam
receber rapidamente os meios financeiros
provenientes das referidas medidas”.
“Para o futuro imediato, são necessárias medidas novas, assumindo a forma de
ajustamento das anteriores ou totalmente
novas”, defende a associação, que sublinha
“a importância de se planear já o posicionamento dos Açores para a retoma do setor”.
AO/MS

“

O que nós prevemos é que ainda
dentro do mês de janeiro sejam
pagos aos mais de dois mil agricultores da região que se candidataram
os 45 euros por vaca leiteira, de modo a
criar liquidez nas explorações agrícolas
e fazer face às consequências que também os agricultores têm de quebra de
rendimento, devido à redução de consumo relativamente à alimentação humana”, declarou o governante.
O titular da pasta da Agricultura, que
se reuniu com o presidente da Federação Agrícola dos Açores (FAA), Jorge
Rita, na Ribeira Grande, para uma análise conjunta de dossiês pendentes entre
as duas partes, anunciou um protocolo
a assinar entre o executivo açoriano, a
Universidade dos Açores e lavoura que
visa a análise de solos, “visando obter
um solo produtivo e sustentável”.
António Ventura explicou que os agricultores vão poder entregar as análises
de solo nas respetivas associações agrícolas, que “irão fazer o acompanhamento técnico e a vulgarização rural das
análises de modo a que se tenha bons resultados nas adubações, nas pastagens”.
De acordo com o governante, pretende-se que o solo seja um “elemento que
se incorpore na imagem e na marca dos
produtos açorianos que se vendem”,
tais como o leite e derivados, a carne, e
os produtos hortícolas e frutícolas.
O secretário regional referiu que, no
âmbito da transição entre quadros comunitários de apoio da União Europeia,
o Governo Regional possui uma verba
de 56 milhões de euros – e espera que
“seja um pouco mais, estando depen-
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A lavoura dos Açores vai receber
ainda “dentro do mês de janeiro” os
45 euros por vaca leiteira para compensar as descidas do preço do leite,
anunciou, esta quarta-feira (13), o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura.

dente também do Governo da República – que vai ser investido na modernização e investimento das explorações
agrícolas “desde logo muito vocacionadas para os jovens agricultores”.
No quadro do Plano de Recuperação e
Resiliência, o setor agrícola vai beneficiar de 30 milhões de euros “para que se
relance a economia dos Açores através
da agricultura”.
O presidente da FAA, Jorge Rita, manifestou-se satisfeito com o pagamento
dos 45 euros por vaca aleitante, considerando ser esta uma medida “extremamente importante para capitalizar
o setor neste momento”, bem como o
envelope de 30 milhões ao abrigo do
Plano de Recuperação e Resiliência para
a agricultura - que “espera que seja o
suporte para ajudar a alavancar os outros setores da economia da região” - e
a verba de 56 milhões de euros.
AO/MS

Empresários da restauração pedem apoio do Governo dos Açores

N

lor obtido nas linhas nacionais e os limites
já estabelecidos nas linhas específicas para
os Açores”.
É também proposto o reforço do apoio
extraordinário à retoma progressiva da atividade em empresas em “situação de crise”, de forma a assegurar que a Segurança
Social aplique a “redução das taxas previstas no diploma” e que devolva os valores
“pagos em excesso”.
Os empresários consideram ainda “ur-

Créditos: DR

no arquipélago.
Entre as medidas, está a proposta de aumento do valor das linhas de crédito específicas de apoio à Covid-19 para 100 mil
euros no caso das microempresas, 300 mil
para as pequenas e 500 mil para as médias.
Os empresários pedem que as empresas aderentes a linhas de crédito nacional
o documento, intitulado “Restaura- possam aceder às linhas específicas para os
ção Açores, Apoios Covid-19 – Pro- Açores, sugerindo que o valor do financiaposta”, e a que a agência Lusa teve mento “poderá ser a diferença entre o vaacesso, os empresários pedem “maior sensibilidade” ao executivo açoriano devido à
situação vivida pelo setor da restauração.
“Solicitam, ainda, celeridade na entrada
em vigor de propostas já conhecidas e - ao
mesmo tempo - abertura na discussão de
novos apoios e fases, bem como a desburocratização das candidaturas”, lê-se na
proposta.
O conjunto de medidas, cujo primeiro subscritor é Ruben Pacheco Correia, do
restaurante Botequim Açoriano, na vila de
Rabo de Peixe, é assinado por 56 empresários das ilhas Terceira, Corvo, Faial, São Jorge, Pico, Flores, Santa Maria e São Miguel.
São apresentadas 34 medidas pelos 56
empresários subscritores da proposta, que
são responsáveis por 573 postos de trabalho
Um total de 56 empresários do setor da
restauração, responsáveis por 573 postos de trabalho em várias ilhas dos Açores, apresentaram ao Governo Regional
um conjunto de propostas para fazer
face às dificuldades provocadas pela
Covid-19.

gente” a prorrogação das moratórias até
dezembro de 2022.
Sobre o programa de apoio aos custos
operacionais das empresas do setor do
turismo, os empresários defendem a reabertura do período de candidaturas, a extensão do programa até 31 de dezembro e
pedem ao executivo para “agilizar a aprovação das candidaturas entregues e efetuar
o seu pagamento”.
Os subscritores querem também o prolongamento até 31 dezembro de 2020 do
programa de apoio à adaptação das empresas em contexto covid-19, defendendo
a alteração do modelo de apresentação de
despesas e pagamentos (passando de semestral a mensal).
O grupo de empresários quer ainda que
o executivo açoriano permita o acesso ao
complemento regional ao ‘lay-off’ às empresas que adiram a outros apoios, como ao
apoio extraordinário à retoma progressiva.
Com as medidas de contenção em vigor
atualmente na região, a restauração está
obrigada a encerrar todos os dias às 15h00,
podendo apenas funcionar em regime de
‘take-away’ a partir dessa hora.
AO/MS
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Mar e pescas devem ser prioridade na
Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia, defende PSD
Sara Madruga da Costa questionou, esta
semana, a posição e votação do Governo da República no POSEI Pescas e na
renovação da frota pesqueira, alertando
para a importância que deve ser dada
às áreas do mar e das pescas no âmbito
da Presidência Portuguesa do Conselho
Europeu.

Créditos: DR

“

O mar e as pescas devem ser uma das
prioridades portuguesas na Presidência do Conselho Europeu e seria importante saber qual foi a posição de Portugal na votação sobre o POSEI Pescas e sobre
a aquisição de novas embarcações para os
pescadores ultraperiféricos em Bruxelas,
assim como de que forma é que as principais reivindicações da Madeira - manutenção de quotas e renovação da frota – foram
acauteladas pelo Governo da República”. A
afirmação é da deputada Sara Madruga da
Costa que, na Comissão da Agricultura e
Mar e dirigindo-se ao ministro do Mar, fez
questão de sublinhar a importância destas
matérias e a oportunidade que o país deve
aproveitar para maximizar soluções, durante a Presidência Portuguesa do Conselho da Europa.
Lembrando que o ministro do Mar foi o
representante de Portugal na revisão do
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e
das Pescas – FEAMP, assim como aludindo
à recente visita de Ricardo Serrão Santos à
Madeira – “ocasião em que o ministro reuniu com o Governo Regional, conheceu a
nossa realidade, as nossas reivindicações
e o impacto do mar e das pescas na nossa
região ultraperiférica” – a deputada insistiu em saber quais os apoios nacionais e
comunitários com que a Madeira pode contar, concretamente ao nível da renovação
das embarcações e defendeu a necessidade
de serem contemplados meios específicos
para a monitorização do meio marinho.

“A questão do financiamento da renovação das embarcações, em especial as
da frota do peixe espada preto, cuja idade
média já ultrapassa os 40 anos e em que as
condições de trabalho, higiene e segurança
urge serem melhoradas, é uma questão absolutamente decisiva para o PSD”, vincou a
social-democrata, numa oportunidade em
que também questionou o ministro do Mar
a propósito do papel das regiões ultraperiféricas no âmbito da nova Política Marítima
Europeia, lembrando que a Madeira já tem
aprovado o seu plano de ordenamento do
espaço marítimo.
Em resposta às questões colocadas pela
deputada madeirense, o ministro do Mar
reconheceu “a debilidade no setor das pescas e a necessidade e a dificuldade de apoiar
o peixe espada preto na Madeira”, tendo
igualmente referido que “a recomendação
de apoio às frotas de pescas da UE não foi
aprovada e que Portugal absteve-se na votação”.
JM/MS

“Executivo de Machico está mais interessado
no mediatismo político do que no controlo da
pandemia”, afirma Norberto Maciel
O PSD Machico acusa Ricardo Franco
de desconhecer a realidade do concelho e de usar a pandemia como arma
de arremesso político, numa “atitude
lamentável” que se “manifesta quando o mais importante seria olhar e
atuar em nome do bem comum e da
população”.

“

É lamentável que o presidente da
Câmara Municipal de Machico esteja mais preocupado em criticar as
medidas anunciadas pelo Governo Regional que esta quarta-feira (13) entram
em vigor do que em ser proativo e em
encontrar, conforme lhe compete, soluções efetivas para o Município” começa
por afirmar o presidente da concelhia
do PSD Machico, Norberto Maciel, que
reage, assim, às declarações tornadas
públicas pelo Executivo.
Uma postura que o PSD Machico entende à luz do desconhecimento do presidente em relação à situação pandémica
do concelho, “desconhecimento esse já
visível anteriormente, quando, em dezembro, lançou o alarme em vez de ser
parte ativa na resolução do problema”.
Norberto Maciel que, sublinhando
o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em Machico, tanto no combate
quanto na identificação dos casos, no
tratamento e na contenção da pandemia

- pela delegação de saúde local em articulação com as entidades de saúde regionais e, não, pela autarquia – lamenta
que o presidente do Executivo “prefira
atacar quem trabalha e quem encontra soluções, desvalorizando todo este
trabalho quando nem sequer alguma
vez visitou as instalações e as unidades
operacionais de combate à COVID-19 no
concelho”.
“Rejeitamos qualquer aproveitamento político desta situação e esperamos
que, de uma vez por todas e num ano
que será difícil para todos, o Executivo
Municipal de Machico abandone a sua
demagogia habitual para centrar-se no
que verdadeiramente importa às populações”, remata Norberto Maciel,
garantindo que, tal como no passado, o
PSD continuará a apresentar soluções
e a fazer o seu papel, “na expetativa de
que o interesse e o bem comum falem
mais alto do que os interesses políticos”
e lembrando, a este propósito, algumas
das recomendações dos autarcas do PSD
junto do Município, chumbadas e depois
seguidas, nomeadamente quanto ao facto das reuniões de vereação passarem a
ser não presenciais, ao reforço do apoio
às escolas ao nível dos meios de proteção
individual ou mesmo à densificação periódica dos espaços públicos.
JM/MS
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Jacinto serrão reivindica mais
fundos comunitários para a Madeira
Jacinto Serrão, deputado do Partido
Socialista à Assembleia Legislativa
da Madeira, alertou, esta terça-feira
(12), a comissária europeia responsável pela Coesão e Reformas para a
necessidade de ser cumprido o princípio da coesão, de serem garantidos
mais apoios e de haver um aumento
das taxas de cofinanciamento dos
fundos de coesão para as Regiões
Ultraperiféricas (RUP), em particular
a Madeira.

N

o âmbito da audição de Elisa Ferreira na Assembleia da República,
para a apresentação do Programa
de Trabalho da Comissão Europeia para
2021, o deputado madeirense, na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Política Geral e Juventude,
advertiu que, devido à descontinuidade
territorial e à distância dos centros de
decisão, as RUP são permanentemente
prejudicadas. Uma situação que, cons-

tatou, agrava-se ainda mais na atual
situação de pandemia, sofrendo estas
regiões as maiores consequências na
economia, no emprego e nos problemas
sociais e humanos. Razões que, na sua
ótica, justificam uma atenção especial
por parte das instâncias europeias a estes territórios insulares.
A Economia Azul foi outro dos temas
abordados por Jacinto Serrão, que, destacando o facto de Portugal ter uma das
maiores plataformas continentais da
União Europeia (UE), questionou como
é que a Comissão Europeia olha para este
potencial de desenvolvimento económico e a afirmação da UE no mundo.
As questões levantadas pelo deputado socialista madeirense foram bem
acolhidas pela comissária Elisa Ferreira,
que deu conta de que haverá um reforço
dos fundos para as RUP e uma aposta na
Economia Azul.
JM/MS

Madeira com recolher obrigatório
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O arquipélago da Madeira tem, entre 13
e 31 de janeiro, recolher obrigatório de
segunda a sexta-feira entre 19:00 e as
05:00 e a suspensão das aulas presenciais no 3.º ciclo e no secundário.

A

s medidas, que foram aprovadas
na segunda-feira (11) pelo Governo
Regional da Madeira, inserem-se
no âmbito do combate à pandemia da covid-19.
O executivo regional decidiu, igualmente, manter em vigor o recolher obrigatório aos fins de semana entre as 18:00 e as
05:00, anunciado na semana passada.
Numa declaração feita na segunda-feira
(11) aos jornalistas, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque (coligação PSD/CDS-PP), justificou as novas
restrições com o aumento do número de
casos da covid-19 nos últimos dias, associado à variante do vírus detetada no Reino
Unido, que colocou alguns concelhos da
região em situação de risco elevado.
Miguel Albuquerque indicou que o recolher obrigatório, bem como o novo horário
de encerramento das atividades económicas e a suspensão das aulas presenciais,
entre outras medidas de contenção da covid-19, estarão vigor entre as 00:00 do dia
13 de janeiro e as 23:59 do dia 31 de janeiro.

O governante explicou, após reunião extraordinária do Conselho do Governo, que
nos fins de semana e feriados a interdição
de circular na via pública é entre as 18:00
e as 05:00, medida já aprovada para os dias
09 e 10 de janeiro e 16 e 17 de janeiro.
Todas as atividades industriais, comerciais e de serviços passam a encerrar às
18:00 durante a semana e às 17:00 nos fins
de semana e feriados municipais.
O Governo da Madeira decidiu, por outro
lado, suspender as aulas presenciais para os
alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário
em todas as escolas da Região Autónoma
da Madeira entre quarta-feira (13) e 31 de
janeiro.
Miguel Albuquerque esclareceu, entretanto, que o novo horário de funcionamento das atividades comerciais não se aplica
às farmácias, clínicas e consultórios médicos e veterinários, serviços de oxigénio
e gases medicinais ao domicílio e postos
de abastecimento de combustível só para
abastecimento de veículos.
O governante indicou ainda que todos
os estabelecimentos de jogos de fortuna
ou azar, casinos, bingo ou similares devem
encerrar às 17:00 nos fins de semana de 16 e
17, 23 e 24 e 30 e 31 de janeiro.
JM/MS
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Governo de Cabo Verde “não tem ligações”
à extrema-direita portuguesa
O primeiro-ministro cabo-verdiano garantiu que o Governo e o partido que o
suporta “não têm ligações com partidos
de extrema-direita”, depois do caso envolvendo o partido português Chega,
que levou à demissão do ministro dos
Negócios Estrangeiros.

“

Há uma coisa que tenho que deixar
clara. Nem este Governo, nem o partido que o apoia [Movimento para a
Democracia, MpD], têm alguma relação de
afinidade ou simpatia com partidos do tipo
do Chega! em Portugal, nem partidos de lógica ideológica similar”, afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, depois
de aceitar o pedido de demissão apresentado na terça-feira (12) pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Luís Filipe
Tavares.
Em causa neste caso, que já levou a oposição a pedir explicações ao Governo, está
uma reportagem da estação televisiva

portuguesa SIC sobre o partido português
Chega, emitida na segunda-feira (11) e que
identificou que um financiador daquele
partido de extrema-direita, cidadão português, foi nomeado cônsul honorário de
Cabo Verde na Flórida, Estados Unidos.
Questionado pelos jornalistas, Ulisses
Correia e Silva, que é também presidente
do MpD, afirmou que a decisão de pedir a
demissão deve ser “respeitada” e que “protege a ele próprio”, Luís Filipe Tavares, e
“de ataques que seguramente a oposição se
preparava para fazer, destruindo a sua pessoa e tentando atingir o Governo”.
O demissionário ministro dos Negócios
Estrangeiros cabo-verdiano justificou o seu
pedido de exoneração, aceite pelo primeiro-ministro, com a vontade de “poupar
Cabo Verde” ao “desgaste” provocado pela
associação de um cônsul honorário à extrema-direita portuguesa.
Em comunicado enviado na terça-feira
(12) à agência Lusa, o ministro Luís Filipe

Tavares começa por afirmar que no processo de escolha do cidadão português Caesar DePaço para cônsul honorário de Cabo
Verde na Flórida, Estados Unidos, esteve
“sempre de boa fé” e que baseou a decisão no facto de o mesmo “ter sido cônsul
honorário de Portugal por vários anos, de
ser uma pessoa bem colocada e considerada na sociedade americana e de pretender
investir em Cabo Verde tendo os recursos
próprios necessários”.
“Baseei-me também nas informações a
respeito do mesmo obtidas de fontes independentes e credíveis”, afirmou.
O Governo cabo-verdiano anunciou na
terça-feira (12) que Luís Filipe Tavares pediu a demissão dos cargos ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, segundo uma
nota do Governo enviada à Lusa.
A nota acrescentou que o primeiro-ministro aceitou a demissão e que, entretanto, apresentará ao Presidente da República
o nome do novo ministro dos Negócios Es-

trangeiros e ministro da Defesa.
O primeiro-ministro escusou-se para já a
avançar o nome do substituto de Luís Filipe
Tavares, que é também vice-presidente do
MpD, acrescentando que primeiro levará o
nome proposto ao Presidente da República.
Ainda assim, Ulisses Correia e Silva destacou que o agora ex-ministro “tem vida
para além do Governo e da política” e que
conta com Luís Filipe Tavares para “próximas missões”, sublinhando a “consciência
limpa” do Governo neste caso.
Já Luís Filipe Tavares justificou no mesmo comunicado: “Não inquiri, nem poderia inquirir, sobre as simpatias políticas do
Dr. DePaço no contexto americano e português, guiado pela inabalável crença na liberdade de escolha político-partidária que
deve ser reconhecida a todos os cidadãos,
sem qualquer distinção”.
Além disso, assume que é sua “convicção” que “tais simpatias são irrelevantes no
critério de escolha de cônsules honorários
ou qualquer outro cargo”.
“Sendo também certo que Cabo Verde
não deve imiscuir-se nas questões partidárias de outros países, nem permitir que tais
questões interfiram nas suas escolhas, do
mesmo modo que não aceita a interferência
de partidos políticos estrangeiros nas questões internas do país”, afirmou.
Defende ainda que “a prova cabal da
probidade” de DePaço “foi o exequátur
[autorização de um Estado à admissão de
um cônsul de outro Estado] que lhe foi concedido pelas autoridades americanas”, o
que não o levou a suscitar “a necessidade
de indagações suplementares”.
“Estou de consciência tranquila dada
pela convicção que, neste caso e noutros,
procurei sempre fazer o meu melhor para
servir Cabo Verde. Considerando, porém,
informações adicionais e recentes postas
a circular, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o seu mérito e ainda imbuído do
espírito de poupar a Cabo Verde a crispação adicional e o desgaste que resultam das
eventuais repercussões políticas negativas,
não poderia ter outra atitude que não fosse
a de requerer a sua excelência o primeiro-ministro a minha exoneração do cargo de
ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e de Ministro da Defesa”, escreveu ainda.
A demissão ocorreu no mesmo dia em
que o Presidente cabo-verdiano, Jorge
Carlos Fonseca, marcou a data das eleições
legislativas para 18 de abril e das presidenciais para 17 de outubro.
JN/MS

Os portugueses que cumprem quarentena em Angola ou noutros países que
apliquem a medida para combater a
pandemia de covid-19 não poderão votar nas presidenciais, por falta de alternativas à votação presencial, esclareceu
o Ministério dos Negócios Estrangeiros
(MNE).

“

Portugal respeita e cumpre as regras
de saúde pública impostas por cada
Estado no exercício da sua soberania. Não está prevista qualquer alternativa à votação presencial que decorrerá nas
assembleias de voto constituídas nas missões diplomáticas e postos consulares da
rede externa portuguesa”, adiantou o MNE
numa nota enviada à Lusa.
Os eleitores portugueses inscritos no
recenseamento de Luanda poderão votar,
presencialmente, nos dias 23 e 24 de janeiro, nas instalações do consulado-geral de
Portugal em Luanda (Avenida de Portugal,
50), enquanto os recenseados nas províncias da jurisdição do consulado-geral de

Portugal em Benguela, votam nas instalações no Largo do Pioneiro, 21, em Benguela.
Está contemplada também a votação
antecipada no estrangeiro, entre 12 e 14 de
janeiro, para eleitores que estejam recenseados em Portugal, mas que se encontrem
transitoriamente deslocados em Angola
por imperativo decorrente das suas funções profissionais, académicas ou outras
previstas na lei, não o podendo fazer em
território nacional. Nas anteriores eleições
presidenciais, que se realizaram em 24 de
janeiro de 2016, estavam recenseados em
Angola menos de mil eleitores distribuídos
por Luanda (641) e Benguela (215).
O MNE sublinhou que o direito de voto
na eleição do Presidente da República “é
exercido presencialmente e diretamente pelos eleitores”, o que decorre da Lei
Eleitoral que tem por base a Constituição
da República Portuguesa e não contempla
outras formas de participação no sufrágio.
Angola obriga os cidadãos que estiveram no estrangeiro a cumprir quarentena
domiciliar por um período mínimo de sete

dias, para prevenir a doença, sendo janeiro
um mês de regresso para muitos portugueses que se deslocaram ao seu país para passar a quadra natalícia.
As viagens interprovinciais, de e para
Luanda, obrigam também à apresentação
de um teste serológico, com resultado negativo, válido por sete dias.
As eleições presidenciais estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que
os portugueses são chamados a escolher o
Presidente da República em democracia,
desde 1976. A campanha eleitoral decorre
entre 10 e 22 de janeiro, com o país a viver
sob medidas restritivas devido à pandemia
de covid-19.
Concorrem às eleições sete candidatos:
Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e
CDS-PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans,
João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do
PS Ana Gomes (PAN e Livre).
JN/MS
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na manhã de dia 2, foram encontrados
alguns dos seus pertences, precisamente no areal da Praia de Matosinhos, junto
ao molhe do Porto de Leixões.
Desde então, amigos e família mobilizaram esforços para ajudar a encontrar
a mulher de nacionalidade brasileira.
Também a Capitania do Douro avançou
com buscas, mas sempre sem sucesso.
A última vez que o marido falou com
Angelita foi cerca da 1 hora da madrugada do dia do desaparecimento. “Ela estava na área da Rotunda da Boavista [no
Porto], onde tinha ido visitar uma amiga
e falamos ao telefone. Quando lhe voltei
a ligar, era já 1. 12 horas, o telefone dela
já deu sinal de desligado”, revelou, na
altura ao JN, o marido Jorge.
A mulher tem família no Brasil. Devido à pandemia de covid-19, a irmã de
Angelita ainda não sabe se vai conseguir
viajar para Portugal.
“As fronteiras estão fechadas. E, se eu
conseguir viajar, não sei se consigo voltar. Também não sei se vou conseguir
trazer o corpo dela nessa situação e se o
marido também vai autorizar”, adiantou esta terça-feira (12) ao portal de notícias brasileiro G1.
JN/MS
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A

brasileira Angelita Seixas Alves
Correia, que estava desaparecida
desde o dia 2 de janeiro, foi encontrada sem vida esta segunda-feira à
tarde (11), na praia de Matosinhos, confirmou o JN junto de fonte da Estação
Salva-Vidas de Leixões.
O alerta para o corpo em avançado estado de decomposição foi dado pelas 17
horas por populares. No local, estiveram
duas lanchas da Polícia Marítima e do
Instituto de Socorros a Náufragos, que
recolheram e transportaram o cadáver
para a marina, assim como a Polícia Judiciária do Porto. A autópsia deverá ser
determinante para apurar os contornos
da morte da transexual brasileira.
Angelita, que veio de Goiânia, no estado de Goiás, para o Porto, em 2016,
estava desaparecida desde a madrugada do dia 2 de janeiro. O mistério do seu
desaparecimento adensou-se quando,

Nova estirpe detetada no Japão
chegou à Amazónia
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o
maior centro de investigação médica da
América Latina, confirmou na terça-feira
(12) a identificação e circulação de uma
nova estirpe do novo coronavírus originária do estado brasileiro do Amazonas.

T
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Vacina Coronavac teve eficácia
de 78% em estudo no Brasil

A Coronavac, vacina contra a covid-19
desenvolvida pelo laboratório chinês
Sinovac que foi testada no Brasil pelo
Instituto Butantan, teve uma eficácia de
78% no país, informou esta quinta-feira
(14) o Governo do estado de São Paulo.

“

É um dia muito importante para os
brasileiros, para a vida e para a saúde, a vacina do Insituto Butantan tem
eficácia de 78% a 100% contra a covid-19,
apontam os estudos no Brasil”, disse o governador de São Paulo, João Doria, numa
conferência de imprensa.
Os dados da pesquisa foram revistos pelo
Comité Internacional Independente que
acompanha os ensaios e serão apresentados
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), órgão que autoriza a venda de
medicamentos no Brasil.
A taxa mínima de eficácia de uma vacina
contra o novo coronavírus recomendada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
e pela Anvisa é de 50%, pelo que o uso do
medicamento poderá ser autorizado no
prazo de dez dias.
Segundo o governo regional de São Paulo, a vacina também registou 100% de pro-
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Encontrada morta brasileira
desaparecida em Matosinhos
Angelita Seixas Alves Correia, de 31
anos, foi encontrada morta na praia
de Matosinhos esta segunda-feira
(11). Estava desaparecida há 10 dias.
A investigação está a cargo da Polícia
Judiciária do Porto. Autópsia ao cadáver será determinante para apurar
as causas da morte.
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rata-se da mesma variante que chegou ao Japão depois de quatro viajantes japoneses visitarem a Amazónia
brasileira, e que, segundo o vice-diretor de
investigação da Fiocruz Amazónia, Felipe
Naveca, apresenta uma série de mutações
inéditas. Uma nota técnica divulgada na
terça-feira (12) indica que as amostras analisadas nos japoneses acumulam um número “incomum” de alterações genéticas,
além das verificadas na chamada proteína
‘Spike’ e que “se assemelham ao padrão
observado” nas variantes identificadas no
Reino Unido e na África do Sul.
“Se essas mutações conferirem alguma
vantagem seletiva para a transmissibilidade viral, devemos esperar um aumento da
frequência dessas linhagens virais no Brasil e no mundo nos próximos meses”, diz
o documento. O texto explica também que
as mutações detetadas são um “fenómeno
recente, provavelmente ocorrido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021”, e “po-

dem ser representantes de uma linhagem
emergente no Brasil”.
O surgimento simultâneo de novas variantes em diferentes partes do mundo sugere “mudanças convergentes na evolução”
do patógeno, o que tem despertado a preocupação da comunidade médica e científica
em todo o mundo. “O surgimento de novas
variantes de Sars-CoV-2 que abrigam mutações na proteína ‘Spike’, que podem ter
impacto na aptidão e na transmissibilidade
viral, tem sido motivo de grande preocupação”, destacou a Fiocruz na nota técnica.
Esta semana, o Ministério da Saúde do
Brasil já tinha confirmado que o Japão identificou em quatro viajantes provenientes do
Brasil a nova estirpe, que possui doze mutações, incluindo a mesma encontrada em
variantes já identificadas no Reino Unido e
África do Sul, o que implica um maior potencial de transmissão do vírus.
Assim, a estirpe detetada na Amazónia é
a segunda variante inédita do novo coronavírus identificada no Brasil. No final de
dezembro último, um grupo de investigadores detetou uma variação do patógeno
no estado do Rio de Janeiro, que é, juntamente com a Amazónia, uma das regiões
mais atingidas pela pandemia no Brasil.
JN/MS

Reino Unido preocupado com estirpe
brasileira do novo coronavírus

O primeiro-ministro britânico, Boris
Johnson, disse esta quarta-feira (13) estar preocupado com uma nova estirpe
originária do Brasil do SARS-CoV-2, o
teção contra mortes, casos graves e inter- vírus que causa a covid-19, e admitiu tonamentos dos voluntários do estudo que mar medidas para impedir a sua entrada
foram contaminados.
no Reino Unido.
A Coronavac começou a ser testada no
país sul-americano em julho do ano pasEstamos preocupados com a nova essado pelo Instituto Butantan que, além dos
tirpe brasileira. (...) Já temos medidas
testes, celebrou um acordo para a compra
duras para proteger este país de novas
de 46 milhões de doses da vacina e a autori- infeções vindas do estrangeiro. Estamos a
zação para fabricar o medicamento no país. tomar medidas para fazê-lo em relação à
Cerca de 13 mil profissionais de saúde estirpe brasileira”, afirmou Johnson, duvoluntários, de diferentes estados brasilei- rante uma audição com a Comissão de Liros, receberam duas doses da Coronavac gação, composta pelos presidentes das dicom 14 dias de intervalo.
ferentes comissões parlamentares.
Inicialmente, os resultados do ensaio da
O chefe do Governo britânico disse que
CoronaVac no Brasil seriam anunciados em ainda existem “muitas dúvidas” sobre a
15 de dezembro. Sem o número mínimo de estirpe, incluindo se ela é resistente às vainfetados para balizar o estudo, esta data foi cinas, tal como não se sabe em relação à esalterada para 23 de dezembro pelo Instituto tirpe sul-africana.
Butantan. Houve um segundo adiamento,
Boris Johnson respondia a uma pergunta
provocado pela Sinovac que decidiu con- do antigo ministro da Saúde Jeremy Hunt,
solidar os números da pesquisa.
que referiu que a nova estirpe terá sido disO Governo regional de São Paulo, que cutida na terça-feira (12) pelo Grupo de
tem sido crítico da política nacional do Go- Aconselhamento sobre Ameaças de Vírus
verno central para a pandemia, informou Respiratórios Novos e Emergentes (Nervtag),
que deverá início da vacinação no estado o grupo de cientistas que aconselham o Gono próximo dia 25 de janeiro.
verno a propósito da pandemia de covid-19.
JN/MS
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o
maior centro de investigação médica da

“

América Latina, confirmou na terça-feira (12) a identificação e circulação de uma
nova estirpe do novo coronavírus originária do estado brasileiro do Amazonas.
Esta semana, o Ministério da Saúde do
Brasil já tinha confirmado que o Japão
identificou em quatro viajantes provenientes do Brasil a nova estirpe, que possui 12
mutações, incluindo a mesma encontrada
em variantes já identificadas no Reino Unido e África do Sul, o que implica um maior
potencial de transmissão do vírus.
A identificação de uma nova estirpe mais
infeciosa no sul de Inglaterra levou o Governo britânico a impor restrições mais
duras antes do Natal e dezenas de países a
suspenderem voos a partir do Reino Unido
ou a exigir testes antes do embarque.
Em 24 de dezembro foi a vez de o Reino
Unido proibir voos diretos com a África do
Sul e a entrada de passageiros que tenham
estado no país africano nos 10 dias anteriores devido ao risco apresentado por uma
nova estirpe do SARS-CoV-2 identificada pelos cientistas sul-africanos, também
considerada altamente infeciosa.
Na semana passada, estas restrições foram alargadas a vários países africanos,
como Angola e Moçambique, por terem ligações com a África do Sul.
JN/MS
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Madrid pede declaração de catástrofe
para enfrentar fatura milionária do nevão
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MUNDO

Espanha
passa os 1 300 milhões de euros, segundo
os primeiros cálculos. “Fizemos um pedido
de declaração de zona de catástrofe porque
cumprimos todos os requisitos. Peço ao
Governo celeridade na sua resposta, porque estamos a pedir apoio para que aquelas
pessoas que têm sofrido danos nas infraestruturas, negócios ou propriedades possam
ser ajudadas”.
Esta primeira fatura é apenas provisória,
presidente da Câmara Municipal de
Madrid, José Luís Martinez-Almei- já que pode aumentar devido às constantes
da, afirmou numa conferência de inspeções realizadas pelos serviços da Câimprensa que o impacto económico ultra- mara, para garantir a segurança da popula-

Madrid solicitou, esta quinta-feira (14),
a declaração da capital como zona de
catástrofe para poder fazer frente aos
gastos extraordinários que surgiram na
última semana, como consequência do
nevão e o frio extremo que continua a
deixar a cidade com temperaturas negativas nunca vistas neste século.

O

ção. A decisão política, que novamente está
envolvida na luta constante entre Governo
e oposição, deverá tomada formalmente
no Conselho de Ministros para estabelecer
oficialmente o modelo de gestão a seguir.
Além da capital, outros 75 concelhos da região madrilena, governados por diferentes
partidos políticos, apoiam a decisão de Almeida. Entretanto, os Governos da Comunidade de Madrid e de Castela A Mancha
podem solicitar uma declaração conjunta
das duas regiões como zona de catástrofe.
Por outro lado, o Governo central ainda

pondera a decisão final porque, apesar de
ter começado a avaliar o custo dos danos,
prefere esperar até à conclusão da emergência climatérica de frio extremo, que
parece despedir-se do país durante o fim
de semana. Os termómetros voltaram a
marcar os 12 graus negativos na região da
capital, enquanto a localidade de Molina de
Aragão, em Guadalajara, voltou a bater o
recorde diário pelo segundo dia consecutivo, com -21,6º.
JN/MS

Covid-19

Investigadores observam imunidade
cinco meses após infeção
A maioria das pessoas que tiveram covid-19 registam uma imunidade média
de 83% à doença durante pelo menos
cinco meses, mas podem ser reinfetadas e transmitir o vírus, segundo um
estudo da agência de Saúde Pública de
Inglaterra (PHE).

Créditos: DR

D

e acordo com a PHE, que integra o
Ministério da Saúde do Reino Unido e emite conselhos sobre saúde
pública, foram recrutados pelos investigadores cerca de 21 mil elementos do pessoal
hospitalar, que foram divididos em grupos
com base no facto de terem passado a infeção ou nunca terem sido infetados, e submetidos a testes PCR quinzenais e a um teste mensal para avaliar o nível de anticorpos
entre junho e novembro de 2020.
Os resultados do estudo evidenciaram
que entre os 6.614 profissionais de saúde
que tinham anticorpos, apenas 44 desenvolveram uma infeção “potencial”. Paralelamente, o estudo concluiu também que a
infeção proporciona 94% de proteção con-

tra a reinfeção sintomática e 75% de imunidade contra a reinfecção assintomática.
Os investigadores esclareceram, porém,
que os casos de reinfecção detetados na investigação são considerados “potenciais”
enquanto se aguarda a análise genética
para validar informação.
Os peritos rejeitaram confirmar uma
extrapolação destes dados para um grupo
etário mais velho, pois os participantes no
estudo tinham entre 35 e 54 anos, não integrando assim as faixas etárias de maior risco. A investigação será prolongada por 12
meses para determinar a duração da imunidade, para analisar o impacto da nova
variante detetada no Reino Unido e para
monitorizar a proteção dos participantes
no estudo que já receberam a vacina contra a covid-19. A pandemia de covid-19 já
provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos
de infeção em todo o mundo, segundo um
balanço feito pela agência francesa AFP.
JN/MS
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O diretor executivo do Twitter, Jack Dorsey, defende a suspensão permanente
da conta de Donald Trump, decretada
pela plataforma em 8 de janeiro, mas
admitiu que pode estabelecer um precedente perigoso.

“

Não celebro nem sinto orgulho por
termos banido [a conta] @realDonaldTrump do Twitter”, escreveu
Dorsey naquela rede social, numa série
de mensagens em que questionou se a expulsão do Presidente cessante dos Estados
Unidos daquela plataforma foi a atitude
correta, após a violenta invasão do Capitólio, em 6 de janeiro, por militantes instigados por Trump.
“Acredito que foi a decisão certa”, escreveu o responsável do Twitter, apontando
que a rede social “enfrentou circunstâncias
extraordinárias e insuportáveis”, forçando a empresa a “concentrar todas as [suas]
ações na segurança pública”.
Apesar disso, Jack Dorsey admitiu que a
decisão representa “um fracasso” da empresa em “promover um diálogo são” e
admitiu que estabelece “um precedente
perigoso: o poder de um indivíduo ou corporação sobre uma parte do discurso público global”.
O responsável apontou que, em circunstâncias normais, um utilizador expulso por
violar as regras de uma rede social pode recorrer a outra, mas recordou que, no caso
de Trump, outras redes sociais decidiram
igualmente suspendê-lo indefinidamente, após o anúncio do Twitter, abalando o
equilíbrio do poder.
“Não creio que tenha sido coordenado.
Mais provavelmente: as empresas chegaram às suas próprias conclusões ou foram
encorajadas pelas ações das outras”, apontou, frisando que o caso acarreta perigos no
futuro. “Uma empresa que toma uma decisão empresarial para se autorregular é diferente de um Governo que impede o acesso,
e no entanto pode parecer a mesma coisa”,
escreveu.

“Este momento pode requerer esta dinâmica, mas a longo prazo será destrutivo em
relação ao propósito nobre e aos ideais de
uma internet aberta”, acrescentou.
O Twitter era o principal instrumento de
comunicação de Donald Trump, que tinha
88 milhões de seguidores naquela rede social. Em 08 de janeiro, aquela rede social
suspendeu de forma permanente a conta de
Trump, citando os riscos de “nova incitação” à violência, dois dias depois de os seus
apoiantes terem invadido o Capitólio.
A rede social tinha já eliminado vários
“tweets” do republicano, que contestou
repetidamente a legalidade das eleições
presidências, e suspendido a sua utilização
durante 12 horas.
O Facebook e outras redes sociais também suspenderam por tempo indefinido o
perfil de Donald Trump, alegando risco de
violência durante a cerimónia de tomada
de posse de Joe Biden, em 20 de janeiro. O
YouTube suspendeu igualmente a conta de
Trump por sete dias, na terça-feira (12).
As declarações do responsável do Twitter, que esta semana suspendeu também,
“de forma permanente”, 70 mil contas
ligadas ao movimento conspiracionista
“QAnon”, composto por muitos apoiantes
do Presidente cessante, surgem em resposta às críticas feitas à empresa dentro e fora
dos Estados Unidos.
A decisão do Twitter foi criticada por vários dirigentes mundiais, incluindo a chanceler alemã, Angela Merkel, que considerou “problemático” o encerramento das
contas do Presidente cessante dos Estados
Unidos por decisão das empresas.
“É possível interferir na liberdade de expressão, mas segundo os limites definidos
pelo legislador e não através da decisão de
uma empresa”, disse na segunda-feira (11)
o seu porta-voz.
O comissário europeu Thierry Breton
também exprimiu “perplexidade” com a
decisão “sem controlo legítimo e democrático”.
JN/MS
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Twitter defende suspensão
de conta de Trump mas admite
precedente perigoso

Pandemia

Papa Francisco e Bento
XVI já foram vacinados
contra a covid-19
O Papa Francisco, de 84 anos, e o Papa saúde e segurança do pequeno estado.
A Direção de Saúde e Higiene da Cidade
emérito Bento XVI, de 93 anos, já foram
vacinados contra o novo coronavírus, do Vaticano já anunciou que foram reseranunciou esta quinta-feira (14) o Vaticano. vadas cerca de 10 mil vacinas Pfizer-BioNtech.
O Estado do Vaticano pretende vacinar
Hoje podemos confirmar que a primeira dose da vacina foi fornecida ao os cerca de três mil funcionários e familiaPapa Francisco e ao Papa Emérito no res, os reformados e os quase 800 residenâmbito da campanha de vacinação que co- tes do Vaticano.
O Vaticano explicou que, por enquanto,
meçou no Vaticano”, anunciou o porta-voz
os menores de 18 anos não serão vacinados
Matteo Bruni.
Na quarta-feira (13) o Estado do Vatica- porque “ainda não foram realizados estuno deu início à campanha de vacinação de dos que incluam essa faixa etária”, enquanto “para os alérgicos é sempre aconselhável
seus habitantes e funcionários.
O Papa Francisco recebeu a primeira uma avaliação médica antes de se submeter
dose da vacina Pfizer-BioNtech no átrio a qualquer tipo de vacinação”.
“Acredito que eticamente todos têm de
da sala Paulo VI, que está preparada para a
campanha de vacinação, e daqui a três se- ser vacinados. É uma opção ética porque
manas receberá a segunda, assim como o diz respeito à sua vida, mas também a dos
outros”, disse Francisco numa entrevista
Papa emérito.
Os dois pontífices estão na lista de prio- recente.
JN/MS
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Impeachment

Aprovado primeiro passo para a destituição de Trump

O

tempo começa a esgotar-se, mas
“nunca é tarde demais”. A Câmara
dos Representantes, num momento
histórico da política dos Estados Unidos,
aprovou o segundo processo de destituição
de Donald Trump, Presidente cessante, que
poderá servir para impedir uma nova candidatura em 2024.
A iniciativa foi aprovada com 232 votos
a favor - dos quais 10 republicanos - e 197
contra. Mesmo assim, o processo iniciado pelos democratas, e apoiado por várias
figuras do partido oposto, será atrasado
pelo líder da maioria dos republicanos no
Senado, Mitch McConnell, que já garantiu
que não aceitará o julgamento político de
Trump antes de Joe Biden tomar posse, na
próxima quarta-feira (20).
Acusado de incitar à violência e de colocar em risco a segurança do país, o repu-

ativas na tentativa de retirar o Presidente
da Casa Branca, Trump tem de ser “destituído e condenado pelo Senado” por ser
“um perigo claro e presente para a nação”.
“Não podemos escapar da História. Nós
seremos lembrados, apesar de nós mesmos”, insistiu Pelosi, citando o antigo Presidente Abraham Lincoln.
Também o democrata Steny H. Hoyer,
que disse ter servido com Ronald Reagan,
George H. W. Bush e George W. Bush, “Presidentes que sempre mostraram respeito”,
reforçou que o Presidente cessante não
mostrou respeito pelo país nem pela Constituição. “Por isso, deve ser removido do cargo. Resta pouco tempo? Sim, mas nunca é
tarde demais para fazer a coisa certa.”
A vontade de remover Trump do cargo,
mesmo faltando seis dias para o término do
mandato, chegou a vários e importantes
Empurrado da própria casa
membros do seu próprio partido.
Num Capitólio agora aparentemente im“Convocou esta manifestação, reuniu e
penetrável, vários foram os que insistiram
acendeu a chama do ataque [ao Capitólio].
no “impeachment” de Trump. Para Nancy
Nada disto teria acontecido sem o PresiPelosi, a democrata Presidente da Câmara
dente. Votarei para destituí-lo”, afirmou
dos Representantes e uma das figuras mais
Liz Cheney, número três dos republicanos
blicano torna-se o primeiro Presidente a
enfrentar dois “impeachments”. O procedimento passará agora para o Senado, onde
os democratas não têm ainda a maioria.
Se o Senado aprovar a condenação de
Trump, a Constituição permite uma votação posterior para impedir o exercício
como funcionário do Estado. Apesar de
McConnell ter dito que o julgamento não
será feito antes de 20 deste mês, o senador admitiu votar a favor da destituição no
julgamento na câmara alta do Congresso,
bem como apoiar a expulsão de Trump do
seu partido.
“Pretendo ouvir os argumentos jurídicos
quando forem apresentados ao Senado”,
escreveu McConnell aos colegas republicanos, numa nota tornada pública.

na Câmara dos Representantes e filha do
antigo vice-Presidente Dick Cheney.
A ela, juntaram-se outros nove membros
do Partido Republicano, representantes de
oito estados.
JN/MS
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Democratas conseguem aprovar “impeachment” na Câmara dos Representantes. Dez republicanos apoiaram a
retirada do Presidente cessante da Casa
Branca.
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Não foi fácil mas eles conseguiram - de
juba encharcada e enlameada, os leões
continuam a rugir no topo da tabela
classificativa da Liga NOS. De visita à
ilha da Madeira, mais concretamente
à Choupana, o Sporting calçou as galochas e fez-se à vida. Ai Filomena, a
quanto obrigas!

A

depressão que se fez sentir na ilha
já havia levado ao adiamento desta
partida, mas na passada sexta-feira (8) leões e alvinegros foram mesmo a
jogo… ainda que o terreno estivesse mais
para um lamaçal do que propriamente
para um campo de futebol.
As condições atmosféricas tornaram
quase impossível jogar-se no Funchal: a
bola “travava” em passes curtos, voava de
forma imprevisível em lances aéreos… Mas
os leões lá se conseguiram adaptar e o primeiro golo da tarde viria a surgir perto do
final da primeira parte: após cruzamento
de Nuno Mendes, Pote, ao segundo poste,
amorteceu a bola e Nuno Santos finalizou.
Jogando como podia, o Sporting voltou
a ficar perto do golo aos 82’, quando Pote,
de fora da grande área, enviou a bola ao
poste. Jovane Cabral saltou do banco de
suplentes para, aos 90’, fazer o 2-0 final
no Funchal.
Iuri Medeiros (34’) e Ricardo Horta (67’)
marcaram os golos da vitória arsenalista
sobre o Marítimo, que ainda reduziu a desvantagem aos 77’, com um tento de Milson.

Luta na lama

O embate entre Rio Ave e Portimonense
foi decidido na segunda metade da partida: Pelé inaugurou o marcador aos 51’,
na marcação de uma grande penalidade,
Meshino fez o segundo dos vila-condenses aos 54’ e Carlos Mané, aos 78’, selou o
resultado final.
Os vizinhos Moreirense e
Vitória SC empataram a
dois golos: pela equipa
de Moreira de Cónegos marcaram Felipe Martins (15’) e
Alex Soares (70’),
enquanto
que
Marcus Edwards
(20’) e André André (68’) atiraram a contar pelos vimaranenses.
Também
empatado terminou
o Boavista - Santa
Clara mas aqui apenas com um golo para
cada lado: os axadrezados
foram os primeiros a marcar,
por intermédio de Nuno Santos,
mas um golo de Carlos Júnior, aos 38’, restabeleceu a igualdade no Estádio do Bessa.
A vitória por 3-1 frente ao Gil Vicente
permitiu ao Farense deixar o último lugar
da Liga: Stojiljkovic (10’) e Licá (15’) colocaram os algarvios em vantagem, Lourency ainda reduziu aos 29’, por Lourency,
mas já perto do apito final Isidoro fechou
as contas no Estádio de São Luís.

Wondering what your
home may be worth?

Agora com 12 pontos, o conjunto algarvio ultrapassou o Belenenses, Tondela,
Portimonense e Boavista, entregando a
lanterna-vermelha à outrora equipa sensação: o Famalicão.
Nesta jornada, na receção ao F.C.Porto
a turma de João Pedro Sousa foi
goleada por 4-1. Taremi foi o
homem do jogo, tendo bisado (12’ e 58’) e ainda
sofreu o castigo máximo,
convertido
por Sérgio Oliveira
aos 32’.
Mas lá pelo
meio, mais precisamente aos 20’,
Diogo Leite fez
falta sobre Anderson na grande
área do FC Porto
e, depois da análise do VAR, foi assinalada uma grande
penalidade a favor da
equipa famalicense. Jhonata Robert foi chamado a
mostrar serviço e não desiludiu:
pelo contrário, marcou de forma perfeita,
colocando a bola “onde a coruja dorme”.
Já Marchesín apostou no cavalo (que é
como quem diz lado) errado.
Aos 89’ foi a vez de João Mário se estrear
a marcar com a camisola dos dragões:
numa boa transição ofensiva, Luis Díaz
percorreu meio campo com bola e já no
último terço do terreno entregou-a a João

Mário, que, num potente remate, estabeleceu o resultado final.
Os azuis e brancos somaram a sétima vitória consecutiva no campeonato,
consolidando assim o segundo lugar, em
igualdade pontual com o Benfica (31) que
nesta jornada regressou às vitórias. Depois do empate cedido ao Santa Clara, nos
Açores, as águias bateram o Tondela com
golos de Seferovic e Waldschmidt. Ainda que o frio pedisse emoções fortes, não
se pode dizer que se tenha assistido a um
verdadeiro espetáculo de futebol, que fosse capaz de “ferver o sangue”: os golos só
chegaram na segunda parte da partida, e
o primeiro até ameaçou ser invalidado por
fora de jogo, mas após intervenção do VAR
confirmou-se o desbloquear do marcador.
Pizzi picou a bola por cima da defesa beirã, Darwin recebe-a e assiste Seferovic,
que só teve de encostar, perante uma baliza deserta. Vlachodimos viria a ser crucial para a equipa de Jorge Jesus conseguir
os três pontos já que, em cima do minuto 90, evitou, com uma mancha de outro
mundo, o golo de Murillo, que viria restabelecer a igualdade. Até ao apito final,
o Benfica ainda viu um golo ser anulado a
Darwin e acabou por dilatar a vantagem,
já nos descontos, com um tento de Waldschmidt, assistido pelo uruguaio.
O Paços de Ferreira somou o quarto jogo
sem perder na Liga após bater, por 2-0, o
Belenenses SAD. Uma grande penalidade
cobrada por Bruno Costa aos 12’ e um cabeceamento certeiro de Diaby aos 90’+1’
fizeram com que a equipa de Pepa subisse
ao quinto lugar da tabela classificativa. Já
Petit leva quatro partidas sem vencer.

Dufferin and Lawrence

Keele St & Wilson Ave

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

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

Visit candidofaria.ca to find out your home’s
estimated value

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
Real Estate Broker

416.459.2007
candido@candidofaria.ca

www.CandidoFaria.ca

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!
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Dragões confirmam a boa onda com toque iraniano

Dois golos de Taremi na sétima vitória
consecutiva dos portistas na Liga, a uma
semana do clássico com o Benfica. Famalicenses continuam em apuros.

F

oi numa sexta-feira e na jornada 13,
mas o F. C. Porto não se pôs a jeito de
ter azar em Famalicão e somou a sétima vitória seguida no campeonato, num
estádio onde tinha perdido na época passada. Para os famalicenses, os tempos são
outros, os jogadores são quase todos diferentes e o resultado também foi, embora a
equipa de João Pedro Sousa tenha mostrado que possui qualidade suficiente para sair
dos lugares perigosos da tabela. Quanto aos
dragões, responderam bem aos triunfos
de Sporting e Benfica, horas antes, e mantêm o segundo lugar, à mesma distância de
quatro pontos da liderança leonina.
O desfecho foi pesado para o Famalicão, que a poucos minutos dos 90 ainda

vez de cabeça, curiosamente numa altura em que aparentava coxear em campo, depois de sofrer uma falta dura que o
obrigou a ser assistido.
A ganhar por 3-1, Sérgio Conceição pôde
gerir a equipa, talvez já a pensar no clássico da próxima jornada com o Benfica.
O Famalicão nunca desistiu, obrigou
Marchesín a trabalho apurado na parte
final, mas o F. C. Porto aguentou a vantagem e alargou-a a um minuto dos 90, num
contra-ataque conduzido por Luis Díaz e
concluído por João Mário, que se estreou a
marcar. Duas armas saídas do banco.
Positivo

Taremi voltou a mostrar o instinto dos
matadores. Corona, Otávio e Sérgio Olilutava por reentrar na partida. Puxando
veira também estiveram a um nível alto.
a fita atrás, o F. C. Porto, com Otávio de
João Mário estreou-se a marcar na equipa
volta ao onze, mas ainda sem Pepe de
principal do F. C. Porto com um belo reinício, confirmou os bons sinais das úlmate.
timas semanas e não demorou a marcar,
por Taremi, grande figura do jogo, após
Negativo
assistência de Corona. A equipa da casa
restabeleceu o empate cinco minutos Vaná atrapalhou-se na saída em que codepois, num penálti a castigar uma de- meteu penálti sobre Taremi. Gil Dias até
satenção de Diogo Leite, transformado fez uma boa jogada antes de sair, mas de
resto esteve apagado no ataque do Famapor Jhonata Robert.
Noutro castigo máximo, que desta vez licão. Zaidu já teve jogos mais inspirados.
o árbitro Rui Costa só assinalou depois de
o VAR lhe ter dito para ir ver as imagens, Árbitro
Sérgio Oliveira voltou a pôr os portistas
Dúvidas no penálti a favor do Famalicão.
na frente, que acabaram a primeira parte
Ajuda preciosa do VAR no castigo máximo
a reclamar outra grande penalidade, num
para o F. C. Porto, que se pode queixar de
lance em que o capitão do F. C. Porto paoutro, sobre Sérgio Oliveira, que ficou por
receu ter sido derrubado na área. A vanassinalar.
tagem mínima não dava grande conforto
JN/MS
aos dragões, mas Taremi encarregou-se
de os sossegar no segundo tempo, desta

Águia reabre com esforço o caminho das vitórias

Rio Ave dá pontapé na crise
e volta a ganhar mais de dois
meses depois

Créditos: DR
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O Rio Ave regressou às vitórias depois de receber e vencer o Portimonense (3-0), em jogo da 13.ª jornada
da I Liga. Os vila-condenses já não
venciam há seis jogos consecutivos
para o campeonato mas reencontram
o caminho dos triunfos numa noite de
alta intensidade em Vila do Conde.
Pelé desfez o nulo no início da segunda
parte, aos 51 minutos, através de uma
grande penalidade e colocou a equipa
da casa na dianteira do marcador.
Ryotaro Meshino aproveitou o embalo
e assinou o segundo golo da partida no
Estádio dos Arcos e deixou o Rio Ave
mais confortável no jogo.
O Portimonense, por seu turno, apostou tudo em busca do empate e acabou traído por um contra-ataque fulminante dos vila-condenses. Carlos
Mané, com o pé esquerdo, selou o
triunfo do Rio Ave aos 78 minutos.
NM/MS

Lameiras assina pelo Vitória
de Guimarães por quatro anos
O Vitória de Guimarães oficializou a
contratação de Rúben Lameiras, de
26 anos, para as próximas quatro
temporadas.
O extremo chega ao clube vimaranense proveniente do Famalicão, numa
operação que não envolve contrapartidas financeiras. Rúben Lameiras fica
blindado com uma cláusula de rescisão
de 50 milhões de euros e será o dono da
camisola 23.
Formado no Tottenham, o jogador lisboeta teve ainda passagens pelos suecos do Atvidabergs e pelos ingleses do
Coventry e do Plymouth, antes de ingressar no Famalicão, clube que representou durante época e meia.

Créditos: DR
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Equipa de Jesus vence com golos de
Seferovic e de Waldschmidt e continua a
quatro pontos do líder Sporting. Vlachodimos brilhou na baliza encarnada.

O

Apesar de apenas há dois dias ter recuperado da covid-19, Seferovic foi escolha inicial de Jorge Jesus. Muito desinspirado nos
Açores, Taarabt foi relegado para o banco e
Pizzi voltou a ser titular, no meio-campo.
Já Otamendi recuperou a titularidade, por
troca com Ferro. As três alterações deram
mais segurança e qualidade à equipa, que
demorou, porém, a assentar o jogo. Depois de se soltarem dos fantasmas da última
partida, os encarnados cercaram a baliza
de Niasse e, à vez, Gilberto, Darwin e Pizzi falharam a oportunidade de inaugurar o
marcador. Ao intervalo, o nulo era um castigo à ineficácia benfiquista.

Benfica regressou às vitórias, ao impor-se por 2-0, frente ao Tondela,
com golos de Seferovic e de Waldschmidt. Depois da deceção no empate frente ao Santa Clara, a equipa jogou melhor,
controlou a maior parte da partida, mas
ainda atua sobre brasas, mostrando que o
receio de falhar é nota dominante: na defesa, já que só por milagre não sofreu o golo
do empate na reta final, mas sobretudo no
ataque. Após um início muito perro, só aos
Mais incisivos no ataque
23 minutos as águias começaram a soltar-se,
Jorge Jesus terá agitado o balneário ao
após um remate muito perigoso de Gilberto,
e a exibição foi em crescendo, até aos golos, intervalo e a equipa foi ainda mais incisiva
no ataque. Pizzi manteve-se sólido no traconcretizados na segunda parte.

balho a meio-campo e tanto as alas como
os avançados procuram mais e melhores
triangulações.
O prémio do esforço chegou com o golo
de Seferovic, após uma assistência apimentada de Darwin e o jogo parecia, nessa altura, controlado e ganho. Mas, à semelhança
dos últimos duelos, não foi bem assim.
O medo fez o Benfica recuar e Vlachodimos teve de fazer uma defesa fantástica
para deter um remate de Murillo, aos 87
minutos. O balde de água esteve muito
perto de cair com estrondo, mas Waldschmidt acalmou o universo benfiquista e
terminou com as dúvidas.
JN/MS

Rodrigo Pinho reforça Benfica
na próxima temporada
O avançado brasileiro Rodrigo Pinho
vai ser jogador do Benfica, tendo assinado contrato válido por cinco temporadas.
Em final de contrato com o Marítimo, o
avançado, de 29 anos, sai para a Luz a
custo zero. As qualidades do avançado
são apreciadas por Jorge Jesus e a aquisição teve o seu aval e a da SAD lisboeta.
O brasileiro, que nasceu na Alemanha, chegou a Portugal em 2015 para
representar o S. C. Braga. A seguir, representou o Nacional, por empréstimo
dos minhotos, e em 2017/18, assinou, a
título definitivo, pelo Marítimo.
Esta época pelos insulares marcou já
sete golos, sendo o segundo melhor
marcador da Liga.
JN/MS
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Leão muda chip e também sorri no todo o terreno
O Nacional, habituado a um jogo de posse
Líder exibiu garras, adaptou-se ao mau
relvado e foi superior em toda a linha. e de passe curto, não revelou argumentos e
Nuno Santos e Jovane apontaram os go- viveu conformado ao domínio rival. A batalos de um triunfo que pecou por escasso. lha iniciou-se com uma luta intensa e a clara
influência de um relvado massacrado pela
ão foi nas poças, nem na piscina, chuva que caiu nos últimos dias na Madeira.
Recomendava-se o passe tenso, vertical,
como vaticinara Ruben Amorim,
mas sim num relvado massacra- sem grande preocupação de sentido estétido pela tempestade que o leão se mostrou co e uma especial atenção nas bolas parapreparado e mais competente em toda a das. O leão adaptou-se melhor e Porro teve
linha do que o Nacional, numa luta que a possibilidade de visar a baliza de Daniel
terminou com a 11ª vitória na Liga (2-0). logo aos sete minutos.
A deterioração do terreno acentuou a
Ao estilo todo o terreno, mais pragmático e
inteligente, o Sporting controlou e reduziu luta e sugeriu a prática do jogo direto para
a discussão a uma batalha dura, mas prati- a área como via de sucesso. Daniel Guimarães evitou que Pedro Gonçalves abrisse o
camente de um sentido.
Os verde e brancos assentaram armas no marcador, mas a fórmula do perigo estava
meio-campo adversário, marcaram ainda encontrada.
E ganhou selo comprovativo, minutos
na primeira parte e falharam várias oportunidades claras de garantir a tranquilida- depois, com o carimbo de Nuno Santos,
de. Mais do que o Nacional, o verdadeiro após cruzamento de Nuno Santos e assisopositor do Sporting foi o tempo e o quase tência perfeita de Pedro Gonçalves.
O domínio leonino intensificou-se na seimpraticável relvado do Estádio da Madeira. O líder da Liga revelou capacidade para gunda parte. A equipa colecionou oportumudar o “chip” e tornar-se, essencialmen- nidades, Pedro Gonçalves esteve perduláte, numa equipa guerreira e combativa, que rio, e só descansou nos minutos finais com
adotou facilmente um plano B, reforçando o tento de Jovane.
JN/MS
a candidatura à luta pelo título.
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Iuri e Ricardo Horta quebram Grande eficácia conduz castores
o gelo na Pedreira
ao quinto lugar
A equipa de Petit jogou em todo o camBruno Costa abriu marcador na primeira parte e Diaby fechou a história po, voltou a mostrar enorme coragem
ofensiva, mas, aos 12 minutos, já estava
do jogo nos descontos.
a correr atrás do prejuízo, fruto do golo
Paços de Ferreira ascendeu à pacense. Mais frio, o adversário geriu o
quinta posição da Liga, ao der- resultado e até poderia ter aumentado a
rotar o Belenenses SAD, por 2-0. vantagem, numa bomba de Tanque que
Depois de um ciclo negativo, o conjunto Kritciuk defendeu com dificuldade.
Na segunda parte, o técnico azul arde Pepa somou o segundo triunfo consecutivo e, no recinto dos azuis, mostrou riscou nas substituições, mas não colheu
bom futebol e, também, experiência. Os frutos. Edi Semedo esteve perto do empagolos foram marcados por Bruno Cos- te, mas lá diz o ditado que quem não marta, na primeira parte, de penálti, e por ca arrisca-se a sofrer. Perto do fim, Diaby
Diaby, já nos descontos. Por seu lado, o cabeceou para o fundo da baliza e fechou
Belenenses não vence há quatro jogos e a história do jogo.
está apenas um ponto acima da linha de
JN/MS
despromoção.
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No Marítimo, sem Rodrigo Pinho (lesioAlas braguistas decidem jogo ao frio.
Milson ameniza desaire da equipa insu- nado) foi Tamuzo a render o goleador da
equipa insular. Joel Tagueu teve o primeiro
lar, que ainda procurou o empate.
lance de perigo, mas a jogada que contraom apenas um grau positivo na Pe- riou o domínio inicial do Braga. Após a meia
dreira, a noite gelada devolveu o hora, os arsenalistas desfizeram o nulo. EsSporting de Braga aos triunfos, após gaio trabalhou bem pelo lado direito e serter levado a melhor frente a um Marítimo viu na perfeição Iuri Medeiros que, com um
que vinha de sequência de jogos positivos, remate de primeira, inaugurou o marcador.
Com o jogo indefinido, a meio do segunmas que não foi capaz de pontuar.
O Braga aproveitou assim a circunstância do tempo Ricardo Horta fez o 2-0. Abel Ruiz
inesperada de abrir a 13.ª jornada da Liga, lançou, com um passe para as costas da depara, de uma penada, aproximar-se dos fesa, o ala que, na cara de Amir , foi letal.
Mas o que parecia certo - a vitória do
três grandes.
Paulinho, com uma lesão muscular sofri- Braga - foi colocado em causa na reta final
da no último jogo, mas que não tinha sido do jogo. Saído do banco, Milson, após pasdivulgada, foi o grande ausente no Braga, se de Correa, reduziu para 1-2. O Marítimo
destacando-se ainda o regresso de Bruno ainda tentou o empate, mas o Braga seguViana e de David Carmo, este como suplente rou os três pontos.
JN/MS
utilizado, dupla que falhara os dois últimos
encontros por estar doente com covid-19.

Créditos: DR
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Galo sem defesa cai nas garras dos leões de Faro
Algarvios aproveitam erros minhotos,
vencem e deixam os lugares de despromoção para trás.

O Boavista disponibilizou as instalações à Câmara Municipal do Porto e a instituições solidárias locais
para acolher pessoas em situação
de sem-abrigo face aos períodos de
frio, revelou o clube portuense.

Créditos: DR

F

oi, porventura, a pior exibição do
Gil Vicente na era Ricardo Soares e o
Farense teve o mérito de saber tirar
proveito disso, fazendo força das fraquezas
para vencer sem contestação, embora com
algum sofrimento, e largar o último posto
da tabela, deixando também para trás os
lugares de descida de divisão.
Os minhotos não tinham sofrido qualquer golo nos últimos três jogos, mas mesmo privados de oito elementos, por lesão,
os algarvios marcaram dois nos primeiros
15 minutos. A defesa gilista começou a
fraquejar por Rodrigão, que ficou mal na
fotografia dos golos de Stojiljkovic e Licá.
Mas foi também Rodrigão quem ativou o
serviço de despertar gilista, ao roubar a
bola a Hugo Seco, num lance em que os algarvios ficaram a pedir falta, para depois

Boavista cede instalações
para acolher sem-abrigo
durante vaga de frio

lançar Lourency rumo ao golo mais espetacular da tarde.
Hugo Seco sairia, depois, lesionado e, na
segunda parte, o Farense ainda ficou reduzido a 10. Licá viu vermelho direto por

indicação do VAR. O Gil seguiu dominador, mas Denis abriu a capoeira e deixou o
remate de Fabrício entrar. Na compensação não se jogou mais.
JN/MS

Furacão Carlos anula entrada forte das panteras
Golo açoriano intranquilizou axadrezados, que já vão em sete jogos seguidos
sem vencer na Liga.

O

Boavista continua sem vencer na
era de Jesualdo Ferreira e teve de
se contentar com um empate (1-1)
frente ao Santa Clara, numa partida em que
até entrou melhor, mas não conseguiu travar uma forte reação dos açorianos.
Os axadrezados surgiram determinados
em inverter a série de seis jornadas sem
triunfos, que os empurrou para a zona
perigosa da classificação, e até dominaram os instantes iniciais, chegando, com
mérito, à vantagem, aos 20m, por Nuno
Santos, a após passe fenomenal de Show.
O Santa Clara, que passou a primeira meia
hora a ver jogar, respondeu a partir dessa
altura, com o “furacão” Carlos Júnior, que
depois de protagonizar três oportunidades
claras em cinco minutos, acabou por resgatar o empate, ainda antes do descanso.
Com o jogo relançado, o segundo tempo
teve ritmo e a bola sempre perto das duas
áreas, embora com as equipas a sentirem
dificuldades na definição final. Uma iniciativa de Yusupha, para o Boavista, e um
cabeceamento de Cryzan, do Santa Clara,
ameaçaram o desfazer do empate, que se
arrastou até ao final.
JN/MS

Nem a emoção desempata o dérbi minhoto
Quebra de energia nos últimos segundos da partida obrigou a uma paragem
de 19 minutos.

M

Créditos: DR

oreirense e V. Guimarães protagonizaram um bom espetáculo, mas
a emoção registada no dérbi concelhio, coroada com quatro golos, não foi
suficiente para desfazer o equi líbrio. Na
estreia de Vasco Seabra no comando técnico, diante de um Vitória com algumas
baixas, devido à covid-19, foi o Moreirense quem chegou primeiro à vantagem,
com Pires a ganhar o ressalto a Jorge Fernandes e a não vacilar no duelo com Bruno
Varela.
A festa do golo não durou muito. Edwards, um dos futebolistas mais baixos
em campo, fez de cabeça o golo do empate, após cruzamento de André André.
O capitão vitoriano esteve incansável e,
no segundo tempo, assinou a reviravolta,
com um excelente movimento técnico
que só terminou no fundo das redes. Contudo, à semelhança da primeira parte, colocou o marcador em 2-2. No último para que fosse cobrado o derradeiro pontambém aqui os festejos foram sol de pou- lance do jogo, falhou a luz em Moreira de tapé de canto. Sem consequências.
ca dura: três minutos depois, Alex Soares Cónegos e foi preciso esperar 19 minutos
JN/MS

“Num momento difícil para todos, o
Boavista sente-se na obrigação de voltar a colocar os seus recursos ao serviço
da sociedade, com o objetivo de ajudar
aqueles que estão mais desprotegidos e
não têm um local para passar as noites
frias que têm fustigado a nossa cidade”, lê-se em comunicado publicado
no site oficial.
A iniciativa faz parte do programa de
responsabilidade social do clube portuense, que se mostra recetivo a fornecer dormitório e refeições quentes às
pessoas indicadas pela autarquia liderada por Rui Moreira e por outras instituições solidárias da cidade.
JN/MS

Braga oficializa a contratação
de Lucas Piazon
Médio brasileiro jogou no Rio Ave e
tinha contrato com o Chelsea. Assina contrato até 2025.
Lucas Piazon, médio ofensivo brasileiro de 26 anos, é o novo reforço do
SC Braga. As qualidades do jogador
eram muito apreciadas por Carlos
Carvalhal, técnico que o orientou no
Rio Ave, e a contratação do futebolista aumenta o leque de opções para
o meio-campo. O interesse do futebolista já tinha sido adiantado pelo
JN no mês passado e a contratação
consumou-se agora na reabertura do
mercado de transferências como era
desejo dos responsáveis minhotos.
O jogador tem uma vasta experiência e acumula passagens pelo Chelsea
(Inglaterra), Málaga (Espanha), Vitesse (Holanda), Eintracht Frankfurt
(Alemanha), Reading e Fulham (Inglaterra), Chievo (Itália) e Rio Ave.
É a sétima contratação do Braga na
presente época. Lucas Piazon assinou
contrato até 2025.
JN/MS

Sporting com três jogadores
infetados com covid-19
Três jogadores do Sporting, o defesa-central Luís Neto, o lateral esquerdo
Nuno Mendes e o avançado esloveno Sporar, testaram esta quarta-feira (13) positivo à covid-19, dois dias
antes do encontro com o Rio Ave, de
abertura da 14.ª jornada da Liga.
Os três jogadores não apresentam sintomas, mas já estão em isolamento profilático.
Esta semana, seis elementos do staff
acusaram positivo ao novo coronavírus
depois da viagem da equipa à Madeira,
aos quais se juntam agora Neto, Nuno
Mendes e Sporar.
JN/MS
Créditos: DR
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CAMPEONATO DE PORTUGAL

despede-se de Alex Apolinário
Jogador do Esperança de Lagos Alverca
Nuno Lobo, presidente da Associação
O Alverca, último clube de Alex Apolinário, e várias figuras do futebol por- Futebol de Lisboa, e Joaquim Evangelista,
vê o primeiro cartão branco do tuguês prestaram esta quinta-feira presidente do Sindicato de Jogadores, es(14) a última homenagem ao jogador tiveram igualmente em Alverca.
Campeonato de Portugal
A União Desportiva Vilafranquense,
brasileiro, que morreu, aos 24 anos,
depois de ter caído inanimado durante
um jogo.

O cartão branco premeia o fairplay e,
esta quarta-feira (13), foi mostrado pela
primeira vez no Campeonato de Portugal, mais concretamente no Esperança
de Lagos-Olhanense, da Série H.

G

onçalo Teixeira, avançado de 21 anos
do Esperança de Lagos, foi o autor do
gesto que fez o árbitro Paulo Barradas, da AF Setúbal, mostrar-lhe o tal cartão
branco, logo aos 2 minutos de jogo.
Em suma, por lapso e quando tinha a
posse de bola sem estar a ser sequer pressionado, um defesa da Olhanense, clube
treinado por Edgar Davids, agarrou a bola
com as mãos junto à própria grande área,
ao pensar que tinha visto uma segunda bola
dentro das quatro linhas. Como o jogo não

estava parado, o árbitro assinalou a infração e ordenou a marcação de um livre direto que poderia ser perigoso.
O avançado do Esperança de Lagos apercebeu-se da confusão feita pelo adversário, encarregou-se da marcação da falta e
chutou a bola pela linha final. Ao ver o belo
gesto de fairplay, o árbitro admoestou-o
com o cartão branco.
“O fairplay é algo regular no futebol. Fui
eu, mas qualquer jogador da nossa equipa
teria feito o mesmo”, disse aos microfones
do Canal 11. Já o árbitro, assinalou: “Temos
de valorizar estas situações. Foi um momento de credibilização do futebol”.
Refira-se, de resto, que o dérbi algarvio
acabou por ter triunfo da Olhanense, por 0-1.
JN/MS
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E

ntre as 9 e as 10 horas, o plantel
principal do Alverca, elementos
da equipa B e de sub-19, bem como
toda a estrutura e funcionários do clube, despediram-se do médio ofensivo,
que representou o clube desde a época
2018/19.
A partir das 10 horas, num momento de grande consternação, centenas de
pessoas prestaram a última homenagem
a Alex Apolinário, cujo velório se realizou
pavilhão gimnodesportivo do Alverca.
Passaram pelas instalações do clube do
Concelho de Vila Franca de Xira, o presidente de Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e o diretor
técnico nacional, José Couceiro, antigo
diretor do clube ribatejano.

Fernando Ferreira
Registered Realtor

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com

fernandoferreira.ca

clube vizinho e rival, praticamente sem
relações com o Alverca, esteve representado por Osvaldo Voges, presidente da
SAD, e por Márcio Quendera de Oliveira,
presidente do clube.
Vários outros clubes marcaram ainda
presença, casos do Real Massamá, 1.º Dezembro e Sintrense, antes de o corpo de
Alex Apolinário ser transportado para o
Brasil.
Alex Apolinário caiu inanimado no
relvado aos 27 minutos do jogo entre o
Alverca e a União de Almeirim, a contar
para a 10.ª jornada do Campeonato de
Portugal, realizado em 03 de janeiro 2021.
Depois de ter sido utilizado um desfibrilhador no local para reanimar o jogador, Alex Apolinário morreu no Hospital
de Vila Franca de Xira, após alguns dias
em coma.
JN/MS
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TAÇA DE PORTUGAL

Braga - Torreense: Sem direito a folias na tarde das estreias
Rolando e Vítor Oliveira marcam pela
primeira vez e “bis” de Abel Ruiz, num
triunfo fácil. Minhotos recebem Santa
Clara nos quartos.

O Boavista disponibilizou as instalações à Câmara Municipal do Porto e a instituições solidárias locais
para acolher pessoas em situação
de sem-abrigo face aos períodos de
frio, revelou o clube portuense.

Créditos: DR

N

ão houve sequer espírito de Carnaval em Braga, com a equipa de Torres Vedras, líder invicta da série F do
Campeonato de Portugal, a cair com naturalidade da Taça de Portugal, face à clara
supremacia da equipa arsenalista.
Mesmo em modo de poupança, o Braga alcançou, sem discussão, a qualificação para os quartos de final da Taça de
Portugal, goleando por 5-0 o Torreense e
marcando encontro com o Santa Clara, na
próxima fase. É a sexta vez, nos últimos 10
anos, que está nesta fase da prova, mantendo-se assim, esta época, em quatro
frentes.
Já para o Torreense, apesar do esforço
patenteado, não foi possível contrariar
minimamente o domínio do adversário e
os números finais traduzem isso mesmo.
Oriundo de uma cidade famosa pelas festas carnavalescas, o Torreense almejou a
surpresa, mas o Braga não foi na conversa. Encarou o jogo com seriedade, tendo o
mérito de simplificar a tarefa.
Com apenas três golos sofridos em 13
jogos oficiais e onde nunca perdera, o Torreense consentiu quatro tentos em menos
de uma hora e acabou por levar uma mão

cheia! Mundos distintos, mesmo que pela
frente tenham encontrado um adversário
com protagonistas bem diferentes dos da
maioria dos jogos.
Desde logo olhando para os autores dos
golos, com Rolando, que há pouco tempo estava na porta de saída, a estrear-se a
marcar, num golpe de cabeça, à ponta de
lança, após desmarcação de João Novais.
Pouco depois, Abel Ruiz assinou o primeiro dos dois golos neste jogo: uma arranca-

da de Galeno em que o espanhol encostou
para o 2-0 e uma recarga no 4-0.
Pelo meio houve tempo para Ricardo Esgaio, a meias com Mamadou Traoré, assinar o terceiro golo. Nos descontos e a castigar falta na área de Aílton Tavares sobre
André Horta, o jovem Vítor Oliveira apontou o penálti, estreando-se a marcar pela
equipa principal e fechando a goleada.
JN/MS

Sporting perde com o Marítimo
e é eliminado
leões caíram depois do intervalo e pagaram caro a eficácia do Marítimo, primeiro
por Rodrigo Pinho (68 minutos) e depois
por Leo Andrade (82m).
A perder, Rúben Amorim, que fez várias
alterações na equipa inicial, lançou os haSporting despediu-se da Taça de bituais titulares Pedro Gonçalves, Pedro
Portugal, ao perder, na Madeira, Porro, João Mário e Sporar, mas já não foi
com o Marítimo, com dois golos a tempo de reverter o rumo dos acontesem resposta, nos oitavos de final da com- cimentos e evitar o segundo dissabor da
temporada, depois da eliminação da Liga
petição.
Depois de uma primeira parte em que Europa.
JN/MS
dominaram - o poste evitou o golo -, os

Golos de Rodrigo Pinho e Leo Andrade, ambos na segunda parte, ditaram
o afastamento do Sporting da Taça de
Portugal. Poupanças de Rúben Amorim
correram mal.
Créditos: DR

Boavista cede instalações
para acolher sem-abrigo
durante vaga de frio

O

Gil Vicente vence Académico de Viseu e encontra
FC Porto nos “quartos” da Taça

“Num momento difícil para todos, o
Boavista sente-se na obrigação de voltar a colocar os seus recursos ao serviço
da sociedade, com o objetivo de ajudar
aqueles que estão mais desprotegidos e
não têm um local para passar as noites
frias que têm fustigado a nossa cidade”, lê-se em comunicado publicado
no site oficial.
A iniciativa faz parte do programa de
responsabilidade social do clube portuense, que se mostra recetivo a fornecer dormitório e refeições quentes às
pessoas indicadas pela autarquia liderada por Rui Moreira e por outras instituições solidárias da cidade.
JN/MS

Braga oficializa a contratação
de Lucas Piazon
Médio brasileiro jogou no Rio Ave e
tinha contrato com o Chelsea. Assina contrato até 2025.
Lucas Piazon, médio ofensivo brasileiro de 26 anos, é o novo reforço do
SC Braga. As qualidades do jogador
eram muito apreciadas por Carlos
Carvalhal, técnico que o orientou no
Rio Ave, e a contratação do futebolista aumenta o leque de opções para
o meio-campo. O interesse do futebolista já tinha sido adiantado pelo
JN no mês passado e a contratação
consumou-se agora na reabertura do
mercado de transferências como era
desejo dos responsáveis minhotos.
O jogador tem uma vasta experiência e acumula passagens pelo Chelsea
(Inglaterra), Málaga (Espanha), Vitesse (Holanda), Eintracht Frankfurt
(Alemanha), Reading e Fulham (Inglaterra), Chievo (Itália) e Rio Ave.
É a sétima contratação do Braga na
presente época. Lucas Piazon assinou
contrato até 2025.
JN/MS

Equipa do principal escalão precisou do
prolongamento para eliminar o Académico, da II Liga.

Sporting com três jogadores
infetados com covid-19

O

Três jogadores do Sporting, o defesa-central Luís Neto, o lateral esquerdo
Nuno Mendes e o avançado esloveno Sporar, testaram esta quarta-feira (13) positivo à covid-19, dois dias
antes do encontro com o Rio Ave, de
abertura da 14.ª jornada da Liga.
Os três jogadores não apresentam sintomas, mas já estão em isolamento profilático.
Esta semana, seis elementos do staff
acusaram positivo ao novo coronavírus
depois da viagem da equipa à Madeira,
aos quais se juntam agora Neto, Nuno
Mendes e Sporar.

Créditos: DR
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Gil Vicente apurou-se esta quinta-feira (14) para os quartos de final
da Taça de Portugal, ao vencer por
3-2, após prolongamento, na receção ao
Académico de Viseu, em jogo dos “oitavos”
da prova.
A jogar fora, o Académico de Viseu
adiantou-se no marcador aos 14 minutos,
com um golo de Tiago Mesquita, mas o
primodivisionário Gil Vicente chegou ao
empate aos 28, por intermédio de Alaa Abbas. A equipa da II Liga voltou à vantagem
aos 75, através de Paná, mas apenas quatro minutos depois Talocha fez de novo o
empate.
Já no prolongamento, um golo de Samuel Lino, aos 96 minutos, garantiu o
apuramento do Gil Vicente.
Nos quartos de final da Taça de Portugal,
que se vão realizar entre 27 e 29 janeiro, o
Gil Vicente vai receber o FC Porto, atual
campeão nacional e detentor da Taça de
Portugal, que venceu o Nacional por 4-2,
também após prolongamento.
O Jogo/MS
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Resgate na ilha força dragão a horas extra
F. C. Porto avança para os quartos de fi- Rui Correia, que já tinha um cartão amanal, mas passa por um susto antes do relo, mudou por completo o cariz do jogo.
O F. C. Porto instalou-se no último reclássico. Evanilson entra e marca. Naduto, Conceição lançou a artilharia e o
cional cai de pé com 10 em campo.
golo salvador surgiu a um minuto dos 90,
ogo emocionante na “Pérola do Atlânti- num momento de felicidade: Evanilson
co” com o Nacional a obrigar o F. C. Por- marcou na primeira vez que tocou na bola.
No prolongamento, aí sim, imperou a lei
to a jogar todos os trunfos para resgatar
uma eliminatória que, a determinada altura, do mais forte, com Sérgio Oliveira a fazer o
esteve comprometida. O F. C. Porto acaba 2-3, num bom remate à entrada da área, e
por vencer, 2-4, no prolongamento, mas o Taremi a colocar a cereja no topo do bolo.
resultado esconde as dificuldades criadas à Num jogo frenético, o Nacional ainda falhou
equipa de Sérgio Conceição, que, verdade um penálti, por Vincent, aos 119 minutos.
seja dita, fez um jogo sério, sem pensar no
clássico com o Benfica, mas que foi apanhada Mais
em contrapé pela eficácia quase máxima de
Evanilson salvou os dragões. Bom jogo de
um Nacional guerreiro, de qualidade, com
Díaz e Taremi. Piscitelli brilhou. Nota pomarca de treinador, o jovem Luís Freire.
sitiva para Rúben Freitas e João Vigário.
Díaz, com um excelente golo, abriu as
Riascos poderoso.
hostes, mas, na resposta, o Nacional fez o
1-1, com Róchez a rodar sobre Pepe e a não
Menos
dar chances a Diogo Costa.
Até ao intervalo, o F. C. Porto ameaçou Toni Martínez deu-se à marcação e passou
o segundo golo, através das arrancadas de algo despercebido. Quebra física do NaNanu, das diabruras de Díaz e do incon- cional.
formismo de Taremi, mas Piscitelli esteve
Árbitro
sempre atento.
O recomeço volta a mostrar um F. C.
A expulsão de Rui Correia é polémica.
Porto dominador e um Nacional venenoParece haver contacto com Toni, mas apaso, a aproveitar o espaço no lado esquerdo
rentemente legal. Penálti bem assinalado
para dar a volta, por Riascos, que fuzilou
por mão de Loum.
Diogo Costa. Logo a seguir, a expulsão de
JN/MS
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Quinze minutos de vertigem e muitas poupanças pelo meio
Águia apostou nas segundas linhas a
pensar no clássico com o F. C. Porto e
fez três golos no arranque da segunda
parte que quebraram a reação do Estrela. Chiquinho e Pedrinho em destaque.

Créditos: DR

U

m Benfica de segundas linhas goleou
(0-4) o Estrela e selou a passagem
aos quartos de final da Taça de Portugal. Um triunfo expressivo e sustentado,
essencialmente, num arranque de segunda
parte mortífero - três golos em 15 minutos. Até esse momento, as águias haviam
dividido o jogo com os amadorenses num
registo quase de serviços mínimos também
devido à falta de entrosamento da maioria
das peças. Chiquinho bisou, mas foi Pedrinho, endiabrado, a deixar os melhores pormenores.
Os estrelistas concederam uma boa
imagem e ainda ameaçaram incomodar as
águias, na primeira parte. No entanto, foram impotentes para parar a vertigem dos
encarnados.
Jesus poupou toda a primeira linha para
o clássico do Dragão e só Seferovic manteve o estatuto na estreia de Todibo. Os
encarnados entraram com tudo, mas os
amadorenses levaram apenas cinco minutos a perderem o respeito às águias.
Adiantaram linhas, pressionaram e incutiram velocidade e objetividade às fugas
pela ala direita. Sérgio Conceição, filho
do técnico do F. C. Porto, Murillo e Paollo Madeira lançaram um alerta e a clara
mensagem de que a equipa estava ali para

discutir a eliminatória.
Helton Leite foi o primeiro dos guarda-redes a intervir num duelo com pouco
espaço no meio campo. Pedrinho e Seferovic falharam a oportunidade de conceder
vantagem aos encarnados. As indicações
de Jesus devem ter aquecido as águias que
voltaram a aumentar a intensidade, só que
desta vez ampliaram a vantagem por Seferovic. Os amadorenses ainda reagiram e
reabriram a discussão, mas o VAR descortinou, e bem, o fora de jogo. Chiquinho selou a discussão com um bis Waldschmidt
carimbou a goleada.
Mais
Chiquinho bisou, mas Pedrinho foi o principal desequilibrador das águias, além de
carimbar duas assistências, à semelhança
de Diogo Gonçalves.
Menos
Jardel sentiu enormes dificuldades para
parar Murillo, Chapi e complicou algumas
ações para irritação de Jesus. Seferovic
marcou, mas esteve muito perdulário.
Árbitro
Deixou passar um toque de Murillo em
Diogo Gonçalves dentro da área, pois a
ação não motivou a queda. E recebeu o auxílio do VAR para anular o lance de Laton.
JN/MS
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TAÇA DE INGLATERRA

LIGA INGLESA

Após 182 dias Bernardo Silva volta
a marcar e deixa Guardiola rendido

Manchester United vence Burnley e
isola-se na liderança da Liga inglesa

Créditos: DR

O internacional português esteve em
destaque no duelo do Manchester City
frente ao Birmingham para a Taça de Inglaterra. A equipa de Guardiola venceu
(3-0) e garantiu um lugar nos 16 avos.

D

epois de um arranque de época irregular, o Manchester City atravessa a melhor fase ao conseguir o
quinto triunfo consecutivo, entre Premier
League, Taça de Inglaterra e com uma eliminação do Manchester United na Taça
da Liga pelo meio. No passado domingo
(10), a vitória voltou a sorrir à equipa de
Guardiola e muito graças a um nome português: Bernardo Silva.
João Cancelo e Rúben Dias também foram titulares - as exibições falam por si e,
por isso, têm sido apostas - mas desta vez
foi o extremo a (voltar) a roubar os holofotes. Bernardo Silva não marcava desde
11 de julho de 2020, dia em que contribuiu

para a goleada (5-0) frente ao Brighton. Foram 182 dias sem festejar mas a espera valeu, e bem, a pena: bisou e foi decisivo na
eliminação do Birmingham na Taça.
Aos 8 minutos, o extremo aproveitou um
mau corte da defesa para, com nota artística, inaugurar o marcador. Um grande golo
a que nem Guardiola, que já elogiou várias
vezes o atleta de 26 anos, ficou indiferente,
com o técnico a levar as mãos ao ar.
Pouco depois, Bernardo bisou ao concluir de pé direito uma boa jogada de Mahrez e Kevin de Bruyne. Phil Foden fechou a
contagem e o Manchester City garantiu um
lugar nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra. Este foi o segundo bis do ex-Mónaco
e Benfica pelo clube de Manchester, sendo
que, em setembro de 2019, anotou um hat-trick frente ao Watford.
JN/MS

FRANÇA

PSG ganha ao Marselha e conquista
Supertaça de França
O PSG conquistou a oitava Supertaça
francesa seguida e a décima do historial, ao derrotar o Marselha, treinado
pelo português André Villas-Boas, por
2-1, em Lens.

O

Créditos: DR

s parisienses abriram o marcador
aos 39 minutos, numa combinação entre argentinos, com Angel
di María a cruzar para o interior da área
e Mauro Icardi a finalizar à segunda tentativa, depois de uma primeira defesa do
guarda-redes Steve Mandanda.
Com Neymar a iniciar a partida no banco de suplentes, juntamente com o in-ternacional português Danilo Pereira, o
PSG dilatou a vantagem perto do final do
encontro, precisamente através do avançado brasileiro, que tinha sido lançado
para o lugar de Di María.
Icardi isolou-se perante Yohann Pelé,
que tinha rendido Mandanda ao inter-

mileniostadium.com

va-lo, e o guardião acabou por derrubar
o avançado e cometer grande penalida-de. Na conversão do castigo máximo,
Neymar não perdoou e fez o segundo do
PSG, aos 85 minutos.
Numa altura em que Danilo já tinha entrado no PSG, o Marselha ainda relan-çou
o encontro, com um golo de Dimitri Payet, aos 89 minutos, só que os pa-risienses não deixaram fugir o triunfo, que lhes
conferiu mais um troféu para o palmarés.
O PSG arrecadou a oitava Supertaça
francesa consecutiva e a 10.ª do seu his-torial, num total de 13 participações nesta prova.
Apenas 10 dias depois de ter rendido
Thomas Tuchel no comando técnico do
PSG, o argentino Mauricio Pochettino
conquistou não só o primeiro troféu pe-los parisienses, mas também o primeiro
da sua carreira de treinador.
JN/MS

O Manchester United venceu (1-0) na ser utilizado na segunda parte.
O Everton, a jogar fora, adiantou-se no
visita ao Burnley no jogo da primeira
jor-nada da Liga, e subiu à liderança marcador aos seis minutos, com um golo
de Iwobi, mas o internacional português
da competição.
Rúben Neves fez o empate, aos 14 mim golo do francês Paul Pogba, aos nutos. Na segunda parte, já com André
71 minutos, garantiu o triunfo do Gomes em campo, a equipa fo-rasteira
Man-chester United, que contou marcou o golo da vitória, aos 77, por incom o português Bruno Fernandes no termédio de Michael Keane.
Com esta vitória, o Everton está em
onze titu-lar. Com este triunfo, os red
devils sobem à liderança da prova, com quinto lugar, com 32 pontos, enquanto o
36 pon-tos, mais três do que o campeão Wolverhampton é 14.º, com 22.
Esta terça-feira (12) disputou-se ainda
em título Liverpool. Já o Burnley está em
o jogo entre o Sheffield United e o Ne16.º, com 16 pontos.
O Wolverhampton, treinado pelo wcastle, também da 18.ª jornada, com a
português Nuno Espírito Santo, foi der- equipa da casa a conseguir a pri-meira
rota-do em casa pelo Everton, por 2-1, vitória da época na Liga inglesa.
Um golo de Billy Sharp, aos 73, de
em jogo relativo à 18.ª jornada da Liga
grande penalidade, garantiu o triunfo do
in-glesa.
Os wolves entraram em campo com Sheffield United, que continua em últiseis portugueses na equipa titular - Rui mo na tabela, com apenas cinco pon-tos,
Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, enquanto o Newcastle é 15.º, com 19.
Rúben Neves, Pedro Neto e Fábio Silva JN/MS
e com Vitinha no banco, que acabou por

U

ESPANHA

Barcelona passa à final da Supertaça
espanhola nos penáltis
O Barcelona, sem o lesionado Lionel Messi, garantiu a presença na final da Supertaça espanhola, ao ganhar à Real Sociedad, por 3-2, nas grandes penali-dades,
após o empate 1-1 no final dos 90 minutos
e do prolongamento, em Córdoba.

O

guarda-redes alemão Ter Stegen foi
o protagonista da lotaria, ao parar
os dois primeiros pontapés dos bascos, de Jon Bautista e Oyarzabal, sendo que
o brasileiro Willian José falhou o terceiro
consecutivo, ao atirar ao poste es-querdo.
Pelo Barcelona, o holandês Frankie De
Jong falhou o primeiro (poste direito), o francês Ousmane Dembélé e o bósnio Miralem
Pjanic marcaram os seguin-tes, o também
gaulês Antoine Griezmann ainda deu vida
à Real (atirou por cima), mas o miúdo Riqui
Puig, muito frio, selou o 3-2 final.
No tempo regulamentar, o Barcelona foi
o primeiro a marcar, aos 39 minu-tos, por
De Jong, que cabeceou certeiro, na pequena área, depois de um cen-tro da esquerda
de Griezmann, lançado pelo dinamarquês
Martin Braithwaite.
A resposta dos bascos aconteceu no início da segunda parte, aos 51 minutos, com
um golo de grande penalidade de Mikel
Oyarzabal, que atirou para a es-querda,
enganando o alemão Ter Stegen, depois de
uma mão de De Jong.

Até ao final dos 90 minutos, o Barcelona teve mais oportunidades para desfa-zer
a igualdade, nomeadamente por De Jong e
Dembélé, que finalizaram mal.
O prolongamento foi muito intenso, com
várias oportunidades claras de am-bas as
equipas, de Dembélé, Griezmann, Oyarzabal e do belga Januzaj, que te-ve nos pés
as últimas três ocasiões, incluindo um livre
direto que Ter Stegen desviou para o ferro.
JN/MS
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ALEMANHA

Bayern eliminado da Taça
por equipa do segundo escalão

43

ITÁLIA

Juventus obrigada a tempo extra para
seguir na Taça de Itália
A Juventus sofreu para vencer o Gé- Czyborra, chegando à igualdade já no senova, por 3-2, em jogo dos oitavos de gundo tempo, pelo italiano Filippo Melefinal, e seguir em frente na Taça de goni.
Com a eliminatória em aberto, o treiItália.
nador Andrea Pirlo chamou Cristiano
om o internacional português Cris- Ronaldo à equipa e no prolongamento
tiano Ronaldo a entrar apenas aos conseguiu chegar ao triunfo, com um
88 minutos, a “Vecchia Signora” golo do tunisino Hamza Rafia.
Em frente na Taça de Itália segue tamganhava por 2-0 aos 23 minutos, com
golos do médio sueco Dejan Kulusevski, bém o Nápoles, que venceu, em casa, o
logo aos dois minutos, e do espanhol Al- Empoli, por 3-2, e o Inter de Milão, que
foi ao terreno da Fiorentina ganhar por
varo Morata.
Contudo, dois minutos volvidos do 2-1.
JN/MS
segundo golo dos locais, o conjunto de
Génova reduziu, pelo alemão Lennart
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N

o encontro em atraso da segunda eliminatória, o avançado Serge
Gnabry, aos 14 minutos, colocou
o Bayern a vencer em casa do adversário,
que reagiu, aos 37, pelos pés de Fin Bartels,
uma igualdade que viria a ser desfeita no
recomeço do segundo tempo, quando Le-

roy Sane (48) voltou a dar vantagem aos
bávaros.
Contudo, quando parecia ter o passaporte no bolso, a equipa de Hans-Dieter Flick
permitiu o cabeceamento certeiro de Hauke
Wahl, aos 90+5, levando o jogo para prolongamento, mas apenas decidido nas grandes
penalidades, momento em que os locais foram mais competentes.
Nos oitavos de final, o Holstein Kiel vai
defrontar o Darmstadt, também da segunda
liga.
JN/MS
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O Bayern Munique, detentor do título, foi
afastado da Taça da Alemanha pelo secundário Holstein Kiel, ao perder nas grandes
penalidades (6-5), após uma igualdade no
final do prolongamento (2-2).

Get your game on!
Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

Be part of a winning team…join Gil Vicente

Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE

Take your game to the next level.
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches
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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Report
Divisional Round
Adam Care

Opinião

Eight teams and a total of seven games
remain in the 2020 NFL season. It’s going to be a fun ride. In the AFC, not one
starting quarterback is older than 26,
then looking at the NFC, Brady, and
Brees are well into their 40’s, and Rodgers isn’t far behind. Brady even decided
to make light of the situation this week,
not something the younger, more arrogant Brady would have ever done. He
posted a picture on social media of himself and Drew Brees looking very old,
essentially stating the game coming
up between the two of them should be
played on the History Channel. These
two quarterbacks are something else.
Years ago, I was able to take my mother to see them play against each other.
It was one of the best football games I
have ever seen live or on TV; it doesn’t
matter who won; it matters that it was
something special the people got to
witness. These are two of the greatest
ever to play, and the game will miss
them when they are gone. It’s not surprising the NFL saved this game until
Sunday (17) night. Hopefully, it’s a better game than the beatdown Alabama
laid on Ohio State this past Monday (11)
night in the College Football Championship, 52 to 24, where there was plenty of
future NFL talent showcased.

T

Lombardi Trophy. The future is Mahomes, and Jackson, or the quickly rising Allen’s and Mayfield’s of the NFL. It
will be quite something to watch the old
vs. the old and the young vs. the young
this weekend, where it will most likely
transpire into the old vs. the young in the
Superbowl; unless the Rams find a way to
steal their way in like two years ago. On
kind of a fun side note, the Packers just
signed offensive tackle Jared Veldheer.
Veldheer was drafted in 2010 and made
his way around the league, but this season, he was teaching high school until
the Colts came knocking and signed him
a few weeks ago to their practice squad.
Team injuries allowed him to play in last
week’s closely fought game between the
Colts and the Bills. After the Colts lost, he
was demoted back to the practice squad,
allowing him to be signed again less than
a week later by the Packers. He is the
first person to ever play in the NFL postseason on two different teams. Veldheer
played well for the Colts, which is why
the Packers probably signed him. Will
his fortunes change this week? I think
so. Below are my weekly picks; trying to
get back on track with a winning record
this week after a sub-par performance
last week. Most of the games last weekend spread wise came down to the wire,
where teams like Indianapolis and Washington covered, but there was significant
money on Buffalo and Tampa Bay. Well
done, Vegas, well done!
Players of the week
(Wild Card Weekend)
Josh Allen, QB, Buffalo Bills
26/35 Comp, 324 Pass YDS, 2 TDs, 1 Rush TD

Lamar Jackson, QB, Baltimore Ravens
he reality is it’s the twilight years
16 Car, 136 Rush YDS, 1 Rush TD, 1 INT
for Brady, Brees, and Rodgers, and
the pressure is on each one of them Stefon Diggs, WR, Buffalo Bills
to go out there and win one more Vince 6 Rec, 128 YDS, 1 TD

Divisional Round Weekend picks (2 – 4 playoff total)
Saturday (16) 4:35 pm
#6 Los Angeles Rams @ #1 Green Bay Packers
Packers -6.5
The Rams handled the Seahawks last week and
now must go on the road again to Green Bay, where
MVP frontrunner Aaron Rodgers and his Packers patiently await after having a bye week. The
Rams are a decent defensive team and will make
life difficult for Rodgers and the Packers’ offense.
The Problem is the Rams aren’t typically an offensive threat. I feel they had more success against
the Seahawks because the Seahawks are terrible,
and they benefit from playing them twice a season.
There is pressure on Rodgers to make and win the
Superbowl; he comes through with an MVP caliber
performance, making plays when he needs to.
Saturday (16) 8:15 pm
#5 Baltimore Ravens @ #2 Buffalo Bills
Bills -2.0
Both Baltimore and Buffalo won key playoff games
last weekend. It was Lamar Jacksons’ first playoff
win with the Ravens after a string of ugly losses. The
Bills won their first home playoff game in 25 years,
made possible by Tom Brady’s departure from the
AFC East. Baltimore’s’ defense won them that game
last week, not their offense and this has me leading to a Buffalo victory. Lamar Jacksons’ numbers
weren’t excellent; in fact, he threw for zero touchdowns. Buffalo may have some trouble containing
his running abilities, and Baltimore does have a decent defense, but this Buffalo Bills team, led by their
outstanding offense, is the real deal. I have a hunch it
won’t even be close. Keep a close eye on the weather in Buffalo this weekend. It could be cold, windy,
and snowing. Lamar Jackson has never played in
the snow, including his college years.
Sunday (17) 3:05 pm
#6 Cleveland Browns @ #1 Kansas City Chiefs
Chiefs -10.0
The Browns finally bullied the team that has bullied
them for nearly 20 years; the Pittsburgh Steelers.

The most shocking part is that they did it without
much of their primary coaching staff, including the
head coach. Let’s be real the Steelers were pretenders this season, a fact I reiterated multiple
times in my season articles. The Chiefs are the
polar opposite of the Steelers, as they won the
Superbowl last season, almost won it the season
before, and they are trending up, where the Steelers are in for a lengthy stay at the bottom, where
the Browns used to be. For the Browns to win the
game against the Chiefs, they will have to have
everything go their way. Especially the turnover
battle, they have been winning in many of their
recent games, which is crucial this time of year.
That ends here! Kansas is rested, they are at home,
they win the game in what could be a shootout.
This Chiefs team was losing a playoff game last
year 24 – 0, they stormed back and won. If I’m the
Browns, I don’t settle for field goals, and I go for it
on 4th and short every time.
Sunday (17) 6:40 pm
#5 Tampa Bay Buccaneers @ #2 New Orleans
Saints
Buccaneers +3.0
These two teams are meeting for the third time
this season. The two previous encounters haven’t
gone well for the Buccaneers, being outscored on
opening day 34 – 23, and midway through the season is an epic beat down on a nationally televised
game, 38 to 3. The Saints have had this core group
together for quite some time. On the flip side, this is
almost an entirely overhauled Bucs team from last
year, trying to buy its way to the Superbowl. Just
like the Browns needing everything to go right, so
do the Buccaneers. The thing is, I’m not sold on the
Saints anymore; If the Bears had Tampa’s offensive swagger last weekend, the Saints would have
lost and lost badly; Brees has been playing his age,
where Brady hasn’t. Does something change here?
We will see! The Buccaneers defense steps up big
time and steals this game.

TÉNIS

Portugal tem três tenistas pela primeira vez num Grand Slam

Portugal terá, pela primeira vez, três
tenistas no quadro masculino de um
Grand Slam, no Open da Austrália, depois de Frederico Silva se ter tornado o
oitavo português a garantir a presença
num major.

F

rederico Silva, 182.º do ranking
mundial, superou a qualificação ao
vencer o número 110 na hierarquia
da ATP, o francês Gregoire Barrere, por
6-3 e 6-4, juntando-se a João Sousa e Pedro Sousa, que tinham assegurado a entrada direta.
Nunca Portugal tinha conseguido ter
três homens no mesmo quadro de um
major, sendo que, até hoje, apenas sete
tenistas lusos tinham estado em torneios
do Grand Slam.

Nuno Marques foi o primeiro, em 1988,
quando caiu na primeira ronda do Open
dos Estados Unidos, conseguindo, em 13
presenças, chegar por quatro vezes à segunda ronda: Roland Garros (1990), Open
da Austrália (1991) e Open dos Estados
Unidos (1991 e 1995).
No ano seguinte, estreou-se em majors
João Cunha e Silva, fazendo no Open da
Austrália a primeira de sete participações,
com presença em duas segundas rondas
- Wimbledon (1993) e Open dos Estados
Unidos (1993) - como melhores resultados.
No Open da Austrália de 1991 assistiu-se
ao único encontro entre portugueses em
quadros principais de torneios do Grand
Slam, com Nuno Marques a bater Cunha e
Silva, por 4-6, 6-4, 1-6, 6-3 e 6-4.

Frederico Gil foi o primeiro português a
chegar à terceira ronda de um major, em
2012, no Open da Austrália, tendo participado em 14 torneios do Grand Slam, depois da estreia em 2008, em Roland Garros.
Em 10 participações em majors, Rui
Machado tem como melhores resultados a
chegada à segunda eliminatória no Open
dos Estados Unidos, em 2008, onde fez a
estreia, e em Roland Garros, em 2009.
Em Melbourne, João Sousa vai começar pela 29.ª vez consecutiva um quadro
principal de um ‘major’, de um total de 31
presenças desde que se estreou em Roland
Garros, em 2012.
Considerado o melhor tenista português de sempre, o vimaranense chegou
por duas vezes aos oitavos de final, caindo

perante o sérvio Novak Djokovic no Open
dos Estados Unidos de 2018 e o espanhol
Rafael Nadal em Wimbledon, no ano seguinte.
Gastão Elias estreou-se em Wimbledon,
em 2013, mas, tal como nas sete presenças
seguintes em ‘majors’, não passou da primeira ronda.
Antes de Frederico Silva, Pedro Sousa
tinha sido o último português a estrear-se em quadros principais de torneios do
Grand Slam, em 2019, no Open da Austrália, repetindo a eliminação na ronda de
estreia no Open dos Estados Unidos, em
2020.
JN/MS
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FUTEBOL FEMININO

Morreu Braguinha, um dos mecenas
S. C. Braga vence Benfica e lede Ayrton Senna e Fittipaldi

vanta a Taça de Portugal

Empresário brasileiro tinha 94 anos e
vive em Sintra. Ajudou vários desportistas brasileiros como Pelé e Gustavo
Kuerten. Vai ser sepultado no Minho.

ra parte não se viu mais nenhum golo,
apesar das oportunidades criadas pelas
duas equipas.
Na etapa complementar, o Benfica
logrou empatar, num remate de cabeça de Nycole Raysla (50). O S. C. Braga
equipa arsenalista não tardou a não vacilou e, depois, surgiu o génio de
inaugurar o marcador, num re- Jermaine Seoposenwe, que bisou (65 e
mate indefensável de Hannah 77) e garantiu o triunfo.
JN/MS
Keane, logo no minuto 8. Na primei-

No Estádio do Municipal de Aveiro, o
S. C. Braga venceu o Benfica, por 3-1,
e arrecadou esta terça-feira (12) a primeira Taça de Portugal de futebol feminino do seu historial.

O

A
sonho era possível, que eu me poderia tornar
campeão... “, recordou Gustavo Kuerten que
venceu a competição em 1999 e 2000.
António Carlos de Almeida Braga tinha
raízes paternas portuguesas e vivia em Sintra, onde cultivava uma relação de grande
proximidade com João Lagos, ex-tenista e
empresário português. “Conheci-o no Brasil através de um cunhado que morava lá. O
nosso interesse pelo desporto era enorme,
assistimos juntos a vários Jogos Olímpicos e
tínhamos um camarote em Roland Garros
onde víamos os jogos de ténis. Ele ajudou
muitos desportistas brasileiros e era como
um irmão para mim”, explica João Lagos.
O corpo de Braguinha, que no mundo
empresarial se notabilizou como o dono da
Atlântica Seguros, vai ser sepultado na freguesia de Gondarém, em Vila Nova de Cerveira.
Morreu Braguinha, um dos mecenas de
Ayrton Senna e Fittipaldi - JN
JN/MS
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empresário brasileiro António Carlos de Almeida Braga, conhecido
como Braguinha, morreu aos 94
anos de idade, em Portugal, tendo ficado
na história por ter financiado os pilotos
Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi, o tenista Gustavo Kuerten e o antigo futebolista Pelé. Os patrocínios deste empresário
foram determinantes para a afirmação brasileira da vela e do voleibol como desportos
olímpicos.
“O desporto brasileiro está de luto. O meu
querido amigo Braguinha foi descansar em
paz com nosso Pai Celestial. Meus sentimentos a Lu e toda família Almeida Braga.
O Braguinha é um património do desporto
brasileiro, e agora será um património eterno na história do Brasil. Muito obrigado por
tudo que fez pelo desporto e atletas brasileiros. Quando chegava na quadra, no estádio,
no autódromo, ele sempre era uma luz, alegria e motivação. Muito obrigado por tudo
que você fez por nós todos. Descanse em paz,
te amamos muito”, escreveu o antigo piloto
Emerson Fittipladi nas redes sociais, patrocinado por António Carlos Braga desde que
entrou na Fórmula 1 em 1970. Foi graças à sua
ajuda que venceu dois títulos mundiais.
Fanático pelo Fluminense, o empresário
brasileiro esteve presente em todos os mundiais de futebol desde 1950, era amigo pessoal
de Ayrton Senna - estava em Ímola quando
o piloto brasileiro faleceu tragicamente em
1994 - e tinha uma enorme paixão pelo ténis.
“A primeira vez que cheguei a Roland Garros, era muito jovem e não tinha nem bilhete.
Foi o Braguinha quem me fez acreditar que o

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.

1751 Keele St, Toronto
$2,150,000
Atenção investidores!
Uma grande oportunidade está à vossa
espera com este edifício residencial misto
comercial. No piso principal (comercial)
funciona um restaurante / bar desportivo.
Dois apartamentos de dois quartos - um
apartamento atualmente alugado até
novembro de 2021, o outro é alugado mês a
mês. Duas geladeiras, dois fogões, lavadora
e secadora. Cave alta e seca com três
gabinetes e sala de recreação. Área do piso
principal 4,420 sq ft.

33 Queen St S, Mississauga
$1,259,900
Absolutely beautiful, newly renovated top to
bottom bungalow in desirable streetsville on
large mature lot! Perfect live/work

SOLD! SOLD!
SOLD!
Opportunity
w/main

street exposure &
plenty of parking**c4-38 zoning allows for
wide range of uses* upper level currently
designed for medical Clinic* upgraded
throughout*new custom doors,windows,floors,baths,kitchen,upgraded
mechanicals,pot lights*crown mouldings and much
more.

992 Dundas St W, Toronto
$1,699,000
Espaçoso, luminoso e bonito com 5 + 2 quartos
em casa de pisos de madeira, cozinha grande
e garagem para dois carros, 3 1/2 casas de
banho, cave com entradas traseiras e frontais.
Grande casa de família com renda - morar e
alugar ou apenas investir. Casa em perfeitas
condições e ótima localização. Curta distância
a pé de escolas, Trinity Bellwoods Park, lojas e
Queen West Village. Os extras incluem cozinha
no subsolo, sala de estar, dois quartos, casa
de banho de três peças, lavandaria, sala fria,
um frigorífico e dois fogões.

SOLD 99% OF ASKING PRICE

“LIST” POR APENAS 1%*. AVALIAÇÃO GRÁTIS

10 Cottrelle Blvd. Suite 302, Brampton 905.230.3100
30 Top Flight Dr. Suite 12, Mississauga 905.564.2100

Sónia Ávila

flowercityrealty.com

647.274.4809

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

Sales Representative
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DON WALL — A day after Ontario declared a COVID-19 state of emergency with additional lockdown measures affecting some sectors of construction, work continued at this Adi Development Group housing site in west Burlington.

Construction emerges relatively unscathed by
expanded Ontario lockdown, stakeholders say
were mainly commercial works that
hadn’t yet started — they’ve been shelved
for 28 days.
That interpretation that construction
was largely spared was echoed by Sandro
Perruzza, chair of the Construction and
Design Alliance of Ontario and CEO of the
takeholders are suggesting that de- Ontario Society of Professional Engineers.
“I don’t think anything’s really changed
spite the province declaring that
non-essential construction will have for our sector and for construction,” said
to shut down, most of the construction Perruzza. “Certainly a few projects are
work that was being undertaken be- going to be put on hold but the vast mafore the new state of emergency was an- jority of projects are going to continue to
nounced — perhaps as much as 85 per move ahead as planned.”
cent, in one estimate — will continue durConstruction sector has proved itself
ing the 28-day emergency period.
“Construction is largely open,” said GioCautillo, Perruzza and other stakeholdvanni Cautillo, president of the Ontario
ers such as Karen Renkema, vice-president
General Contractors Association. “The vast
for Ontario at the Progressive Contractors
majority of construction will be open.
Association of Canada, Ian Cunningham,
“When I read over the language of the
president of the Council of Ontario Conexemptions, it’s not meant to stifle construction Associations, and Patrick Dillon,
struction.
business manager of the Provincial Build“I know they are walking a tightrope
ing and Construction Trades Council of
and I applaud the government for the
Ontario, all noted the construction sector
subtlety that they’ve used. They have to
has proved it could work relatively safely
keep the economy going, yet they have
during the pandemic.
to protect everyone as well, but they also
“We’re pleased that the whole indusunderstand that the construction industry
try wasn’t shut down,” said Dillon. “The
is not a main spreader of COVID.”
industry has done a lot of work over the
The government initially declared that
last nine months to prove and show to the
under the Emergency Management and
government that it is safe to be at work. So
Civil Protection Act, “non-essential conthat’s been recognized.”
struction is further restricted, including
“If you were expecting that the whole
below-grade construction, exempting surindustry could have been shut down, then
vey,” and then issued a lengthy list of peryou would be pleased that it’s only a limmitted projects that were declared essential.
ited shutdown,” said Cunningham, noting
Cautillo said the projects shut down
that during a conference call organized by

Ontario’s construction sector is expressing relief that the COVID-19 lockdown measures announced by the
Doug Ford government Jan. 12 will not
significantly curtail construction projects in the province.

S

LOCAL 183

Training Centre

the Ministry of Labour, Training and Skills
Development the morning before the announcement, it was pointed out workplaces accounted for only five per cent of
cases of COVID-19. And within that, he
calculated, COVID WSIB claims from construction workers were only 0.58 per cent
of all workplace COVID claims.
“I think we can pat ourselves on the
back for doing our best to control the
virus,” said Cunningham.
Renkema said the industry would be
challenged in the next 28 days to demonstrate to government that it can continue
to provide economic opportunities for
its workers, keep the province moving
and work safely. She noted that Minister
of Labour, Training and Skills Development Monte McNaughton announced a
new program Jan. 12, the Stay Safe All
Day campaign, in which inspectors will
use a “data-driven approach” to focus on
workplaces with reported COVID-19 outbreaks including construction projects.
“With the introduction of new, enhanced health and safety protocols and
rapid testing, I’m hopeful that within
28 days the rest of the industry can then
again continue to work,” said Renkema. “I think it’s important that this is
data-driven and that we continue to reassess and assess the information that we
have about construction and about how
safely we’re working.”
Worksites are safe spaces
Cautillo addressed concerns expressed
on social media that the health of work-

ers on worksites deemed essential, such as
construction, would be put in peril by being forced to work during the second wave
of the pandemic. He said the construction
sector has made safety predominant and
it welcomes the attention of inspectors to
assist in maintaining high standards.
Construction sites with their extensive
protocols are safer than most other community settings, he argued.
“Both organized labour and management, everyone’s on the same page,” he
said. “We want people to feel safe, and
that’s demonstrated by the numbers that
we can produce.
“You know, no one is obligated to go
to work. You can choose to stay at home.
We’re not going to squawk about that.”
Representatives of the Building Industry and Land Development Association
(BILD) and the Ontario Home Builders’
Association (OHBA) both issued statements supporting the government’s approach to construction.
Dave Wilkes, president and CEO of
BILD, stated, “Our industry and our association will take all necessary steps to
make sure that COVID-19 health and safety protocols are maintained at the highest
possible levels.”
“We need to pull together. We all want to
be safe at home and at work,” said Joe Vaccaro, CEO of the OHBA. “With these new
restrictions, the Ontario government continues to make public safety the priority.”.
Daily Commercial News/MS

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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manos, para com a sua própria casa, a
Terra.
Que esta situação sirva, pelo menos,
para de futuro planear e precaver eventos que poderão provocar efeitos colaterais, tão ou mais graves que eles mesmos. A poluição é um envenenamento
continuado e que levará lentamente à
doença toda a humanidade e todo o planeta. A poluição também se pode comparar a uma pandemia, teremos de a
combater com a mesma força e urgência
com que nos mobilizamos para combater aquela que está em curso.

AMBIENTE
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Reposição de informação correta

Terra Viva

Crise pandémica vs ambiente
Paulo Gil Cardoso
Opinião

Ilusoriamente, durante alguns meses,
pareceu-nos que a natureza recuperava
o seu espaço devido a confinamentos,
redução de circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis e redução
produtiva que consequentemente diminuiu vários tipos de poluição.

N

um primeiro momento, em março
e abril de 2020, as emissões globais
de CO2 (dióxido de carbono) tiveram uma quebra de cerca de 17%, porém,
após essa inicial diminuição, rapidamente

aumentaram as emissões, sendo o saldo ao
fim de poucos meses de uma redução de
apenas 5%. Necessário será também refletir sobre o que acontecerá na premência
da retoma produtiva, havendo já sinais de
alguma tolerância relativamente a emissões com a necessidade de recuperação
económica como argumento.

Devido a todas as contingências de
atividade, as fiscalizações, auditorias,
etc., baixaram a pressão sobre os poluidores. Pela ausência da presença e da
limitação da atividade dos organismos
que monitorizam emissões de poluentes, imagina-se o que pela calada muitos
oportunistas estarão a fazer.
Apesar da melhoria da qualidade do
ar que se verificou em alguns países durante os primeiros meses de confinamento, assim que se retomou a ativida-

Também estamos disponíveis na

Recebemos, de um leitor atento, um
pedido de correção relativamente a informação constante no artigo “Terra
Viva - Natureza venenosa – Portugal”
da edição nº 1497 de 14 a 2 de agosto de
2020 do Milénio Stadium. Agradecemos
a correção e atenção de José Luís Gravito Henriques e aqui deixamos a sua
contribuição esclarecedora: “(…) onde
refere nos fungos (cogumelos) como
venenoso o Macrolepiota procera (facilmente confundível com o apreciado
frade).
Trata-se de uma informação errada. O
autor devia querer-se referir ao Macrolepiota venenata/Chlorophyllum brunneum que de facto é facilmente confundível com o apreciado frade, um dos
nomes vulgares por o qual é conhecido
a espécie Macrolepiota procera. Não sei
se é possível fazer alguma errata a este
assunto numa edição posterior, mas de
qualquer forma, por razões de saúde pública e pela importância da correta divulgação desta informação (…)”
Agradecemos também os dois trabalhos que nos enviou, os quais os leitores
poderão encontrar em:
drapc.gov.pt/base/documentos/
mproceravenenatafinal.pdf

de produtiva o ar voltou à má qualidade
anterior, sendo mesmo que, em alguns
casos, piorou temporariamente devido a aumentos de produção industrial
para recuperação de valores perdidos
– “money makes the world go around”
– o problema é que só o faz girar no sentido errado.
Emergem desta reação massiva de
combate à pandemia problemas relativamente aos materiais usados nos equipamentos de proteção, à sua produção
e descarte, em quantidades astronómicas, sem haver uma logística capaz de
tratar e reciclar tão grande quantidade
de resíduos. As máscaras veem-se um
pouco por todo lado, em espaços públicos, em espaços verdes, nas praias, nos
rios e nos mares. Por aqui se verifica o drapc.gov.pt/base/documentos/mvequão insensíveis e incorretos são os hu- nenatafinal2020.pdf

, para todo o Canadá,aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana
Visitamos o magnífico Palácio da Bacalhoa
com Cristina Da Costa

Ouvimos George Pimentel, fotógrafo de celebridades,
à conversa com Stella Jurgen
Fazemos uma viagem ao coração da Serra da

Estrela com o documentáriode Paulo César Fajardo
Analisamos os temas da atualidade em mais um

Roundtable
Voltamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646
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Pão “à la
confinamento”

Foi uma das “trends” de 2020 - de repente,
toda a gente decidiu brincar aos padeiros
e começar a fazer pão em casa. Afinal,
quem tira o pão a um português… tira-lhe
tudo! Bem, mas com a pandemia a não dar
sinais de querer abrandar - pelo contrário
- o sítio mais seguro onde podemos estar é realmente a nossa casa. Estamos a
ser empurrados para um novo período de
confinamento e, como tal, achei por bem
partilhar convosco receitas saudáveis e
muito saborosas de pão “à la confinamento”! São opções que podem ser consumidas mesmo por quem está de dieta e que
são perfeitas para o pequeno-almoço, lanche ou para um snack!

teor de hidratos de carbono.
E como é que se faz? Bem, comecem por
pré-aquecer o forno a 200 graus. Depois,
num processador, misturem 150 gramas
de farinha de amêndoa, duas colheres de
chá de fermento, quatro ovos, uma colher
de chá rasa de sal, 127,5 gramas de puré
de maçã, 55 gramas de óleo de coco e três
colheres de sopa de psyllium (vai ajudar a
dar elasticidade à massa, sendo indispensável nesta receita e noutras que não contenham glúten). Agora só têm que colocar
o preparado numa forma forrada com papel vegetal e levá-la ao forno durante cerca de 30 minutos.

do de milho, duas colheres de sopa açúcar
mascavado, 64 gramas de bebida vegetal
ou leite, pepitas de cacau q.b., uma colher
de sobremesa bicarbonato de sódio e uma
colher de sopa de vinagre de sidra. Liguem
o forno a 200 graus, batam os ovos com o
açúcar e de seguida adicionem o leite ou
bebida vegetal. Depois só têm que acrescentar a farinha e o amido de milho, envolver muito bem, adicionar o bicarbonato e
o vinagre e voltar a envolver até conseguir
uma massa homogénea. Finalmente coloquem a massa numa forma de bolo inglês
de silicone, misturem as pepitas de chocolate passadas por farinha e levem ao forno
durante cerca de 30 minutos.

coentros picados, quatro colheres de sopa
de azeite, três chávenas de farinha de espelta, uma chávena e meia de água, duas
colheres de chá de fermento em pó, uma
colher rasa de chá de sal, uma colher de
sopa de vinagre de sidra, uma colher de
sopa de psyllium e sementes de sésamo a
gosto. A preparação é muito simples: coloquem o azeite numa taça, juntem os dentes de alho bem picados ou mesmo esmagados e reservem.

Numa outra taça misturem bem a farinha com o fermento, o sal, o psyllium e
a água. Juntem o vinagre e voltem a mexer bem. Feito isto, só vos falta adicionar
a mistura de azeite e alho e os coentros
picados. Vertam a massa para uma forBrioche com pepitas de cacau
ma, coloquem as sementes de sésamo por
Pão de alho e coentros
Pão de forma caseiro
cima e levem a cozer ao forno - que deve
Esta é uma deliciosa sugestão da Isabel
Finalmente, um delicioso pão de alho
ser pré-aquecido a 180 graus -, durante 40
Este pão de forma, cuja receita foi parti- Lopes, autora do blogue Healthy Snack
que nos faz lembrar aqueles que comeminutos.
lhada pela nutricionista Bárbara de Almei- Time. E ainda por cima é muito simples: só
mos nas pizzarias. Querem experimenda Araújo, prepara-se em apenas cinco precisam de quatro ovos, 128 gramas de faInês Barbosa/MS
tar? Então tomem nota dos ingredientes:
minutos. É isento de glúten e possui baixo rinha de trigo integral, 120 gramas de amitrês dentes de alho grandes, um molho de
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OLHAR COM OLHOS DE VER

O jogo da macaca tem resistido ao tempo e ainda hoje atrai a atenção dos mais novos. Créditos:
Joana Leal

Mar vivo. Créditos: Manuel DaCosta

Tudo o que temos é hoje! // Distillery District, Toronto. Créditos: Fabiane Azevedo
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A BLAST FROM THE PAST

Valores de brinquedos colecionáveis estão a subir bastante

E

Armando Terra
Opinião

O mundo de brinquedos colecionáveis é
conduzido pela nostalgia… Quando um
número grande de pessoas se sentem
atraídas por um certo item ou algo e têm
os meios, esses itens ou produtos tornam-se valiosos. Eu tenho acumulado a
minha coleção pessoal nos últimos 40
anos. A coleção retém itens de diferentes interesses, áreas, continua a crescer e é bastante diversificada, única e
eclética. As pessoas sempre perguntam
sobre o tamanho e o alcance dos itens
que fazem a coleção. “Onde conseguiste arranjar tudo isto?”, “Tive um destes”,
“A minha mãe tinha um destes no centro
da mesa da cozinha…” e por aí adiante.
Muitos dos itens são nostálgicos e provocam sentimentos imediatos de felicidade e maravilha àqueles que colocam
os olhos aos itens numa coleção. Itens,
memórias, sentimentos e experiências
são acionadas como resultado.

u sou um ávido colecionador de brinquedos vintage, primariamente de
corda mecânica japoneses, corda mecânica alemães, brinquedos de arrasto italianos e franceses e operados a bateria, para
nomear apenas alguns. Nas próximas semanas, irei partilhar peças únicas da minha coleção consigo. Irei providenciar uma pequena história dos fabricantes, país de origem,
data de produção estimada, comentários
pessoais e exemplos fotográficos.
O artigo de hoje e alguns dos próximos
serão de destaque a fabricantes canadianas que um dia já foram operadores prominentes. Quando o Canadá entrou na
confederação em 1867, apenas havia uma
mão de fabricantes de brinquedos, primariamente em Montréal, em Québec, e
em Toronto, Ontário. A sua capacidade de
produção era limitada e muitos dos brinquedos eram importados da Alemanha,
Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Entre
1930-1965, o número estimado de fabricantes de brinquedos no Canadá cresceu
para 30. 10 eram fabricantes de grande
dimensão canadiana, três eram firmas
americanas e uma era inglesa. As outras
16 companhias eram muito pequenas em
comparação e não existe muita informação disponível sobre as suas histórias ou
produtos.

A indústria de fabrico de brinquedos
canadianos foi obliterada nos finais dos
anos 1950s e no início dos anos 60 pela
pressão de aumento de competição de fabricantes japonesas e americanas. A General Metal Toy Company era baseada em
Toronto e fabricou dois brinquedos entre
1941 e 1964. Até então, foi a única companhia canadiana que produziu brinquedos
mecânicos. Como o nome sugere, todos os
seus brinquedos eram feitos de metal.
A minha coleção inclui vários exemplos de veículos, especificamente combinações de camiões com os seus trailers.
Também existe um exemplar de uma roda
gigante, que na minha opinião, é o mais
complexo e intricado da General Metal
Toys, uma corda mecânica e uma pérola
litografada. Uma criação canadiana realmente fascinante e magnífica, completada com duas torres de 10”, quatro carros
individuais cheios de crianças, crianças
a segurar balões, coletores de bilhetes, e
sinais em que se pode ler “Bilhetes 5c” e
“Entrada”.
Pesquisas revelaram que a General
Metal Toys não desenha muitos dos seus
brinquedos, contudo, costumava produzir brinquedos desenhados por outras
companhias. De facto, a General fabricava
brinquedos idênticos aos das firmas ame-

ricanas, tais como Argo, Buffalo, Marx e
Wolverine.
Os seguintes exemplares são da minha
coleção:
1.
2. Roda gigante – Criação canadiana realmente fascinante e magnifica, completa
com duas torres de 10” quatro carros
individuais cheios de crianças, crianças
a segurar balões, coletores de bilhetes, e
sinais em que se pode ler “Bilhetes 5c” e
“Entrada”.
3. Trator de 8” da General Metal Toy Company de 1950s– Completo com linhas de
transporte gerais, trailer aberto.
4. Trator de 8” da General Metal Toy Company de 1950s – Completo com trailer
“Goody Brand”, e trailer fechado “Como
a Mãe Costumava Fazer”.
5. Trator de 7” da General Metal Toy Company de 1950s – Completo com tanque
de atrelado “Regent Motor Oils and
Gasoline”.
6. Combinação de Caixa aberta da General
Metal Toy Company de 4” – Raro.

4

3

2

5
1

Collectible toy values are skyrocketing
The world of toy collecting is driven
by nostalgia…when large numbers of
people are all attracted towards a certain item, those items then become
valuable. I have amassed my personal
collection over the last 40 years. The collection of items spans many different interests, areas, continues to grow, and is
very diverse, unique and eclectic. People
always inquire about the size and range
of items that makes up the collection.
“Where did you get all this stuff?”, “I had
one of these”, “My mom had one on the
centre of the table in our kitchen..” and
so on. Many of the items are nostalgic
and immediately invoke feelings of joy
and wonderment, to those who lay eyes
on them. Items tiggering memories, feelings, and experiences.

I

am an avid vintage toy collector, primarily Japanese mechanical wind ups,
German mechanical wind ups, Italian
friction, French friction, and Japanese battery operated. Over the next few weeks, I

will be sharing unique parts of the collection with you. I will provide a brief history
of manufacturers, country of origin, estimated production dates, personal comments and photographic examples.
Today’s article and the next several will
highlight Canadian manufacturers that
were once prominent operators. When
Canada entered confederation in 1867,
there was only a handful of toy manufacturers, primarily in Montreal, Quebec and
Toronto, Ontario. Their production capacity was limited, and many toys were
being imported from Germany, the United
States, and Great Britain. Between 19301965, it was estimated that the number of
toy manufacturers in Canada, ballooned
to 30. Ten of these were large Canadian
manufacturers, three were American
firms and one was a British firm. The remaining 16 companies were very small in
comparison and not much information is
available about their history or products.
The Canadian toy manufacturing industry
was virtually obliterated in the late 1950s

and early 1960s by the steady pressure of
ramped up competition from Japanese and
American companies.
Today’s featured manufacturer is General Metal Toy Company which was based in
Toronto and manufactured toys between
1941 and 1964. Until then, it had been the
only Canadian toy company to have ever
produced mechanical toys, and the name
suggests all of their toys were constructed
of metal.
My collection includes several examples
of vehicles, specifically tractor-trailer-tow
combinations. There is also a Ferris wheel
example, which in my opinion, the most
intricate and complex of all General Metal
Toys, a mechanical wind-up and lithographed gem. A truly wonderful and delightful Canadian creation, complete with
two 10” towers, four individual cars filled
with children, lithoed children with balloons, ticket collectors, and signs reading
“Tickets 5c” and “Entrance”.
Research has revealed that General
Metal Toy did not actually design many of

their own toys, however actually used previously fabricated toy designs by the other
companies. In fact, General Metal fabricated toys identical to those of American
firms, which includes Argo, Buffalo, Marx,
and Wolverine.
The following examples are from my personal collection:
1. Ferris Wheel – See previous description.
2. 1950’s 8” General Metal Toy Cab Tractor
– Complete with General Transport
Lines, open trailer.
3. 1950’s, 8” General Metal Toy Cab Tractor – Complete with “Goody Brand”
trailer, “Like Mother Used to Make”,
closed trailer.
4. 1950’s, 7” General Metal Toy Cab Tractor – Complete with “Regent Motor Oils
and Gasoline”, tanker truck.
5. 1950’s, 4” General Metal Toy Cab and
Open Box Combination – Rare
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SIMPSONS A ACERTAR MAIS UMA VEZ

Vale lembrar que mesmo tendo sendo exibido no final do ano passado, os episódios demoram meses a serem produzidos, por isso os criadores já tinham pensado nessas possíveis repercussões bem antes de Trump afirmar (sem provas algumas) que as eleições
foram fraudulentas.
É claro que tudo não passa de uma grande coincidência assombrosa, mas mesmo assim,
esta é mais uma previsão que os criadores da série acertaram em cheio.

No dia 6 de janeiro deste ano, um ato de violência tomou o Capitólio dos Estados
Unidos, quando apoiantes de Donald Trump invadiram o local para interromper a
cerimónia de certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.
A situação exigiu que o presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, declarasse
um toque de recolher para essa noite e para o dia seguinte, e ainda pedisse ajuda da Guarda Nacional para restabelecer a ordem. O ocorrido foi condenado por líderes no mundo
inteiro e causou a demissão de vários funcionários da Casa Branca.
Mas hoje trago-vos este assunto porque há algo de caricato a circular nas redes sociais.
Em determinada altura, as pessoas começaram a lembrar-se que Os Simpsons poderiam
ter previsto este momento – já não é a primeira vez que parece que isso acontece, sabem
disso, não é?
O quarto episódio da 32ª temporada da série, intitulado por Treehouse of Horror XXXI,
foi transmitido no primeiro dia de novembro de 2020, e tecnicamente seria uma forma de
incentivar os americanos a votarem nas eleições presidenciais.

Créditos: DR

A trama mostra que Homer acaba por dormir demasiado no fatídico dia, e quando Marge
o acorda para avisar que ele tinha perdido a oportunidade de votar, o homem responde
com “Quão mau pode ser?”. É então que a próxima cena nos mostra o início de janeiro
deste ano, com Springfield tomada por um cenário verdadeiramente apocalíptico.
Os internautas compararam as cenas da confusão que aconteceram a 6 de janeiro deste
ano com as dos Simpsons e as semelhanças dão até um frio na espinha.

HÁ UM ANO OU
HÁ UM ANO ATRÁS
Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• Sempre ouvi dizer que, depois dos 18 anos, o tempo voava!
E o que é que eu acho? Confirmo! E posso até dar-vos o seguinte
exemplo: eu tenho a sensação de que ainda ontem cheguei a Toronto,
mas a verdade é que cheguei já há quatro anos!... – quer dizer…
«há quatro anos» ou… «há quatro anos atrás»?

Análise:
• A expressão correta é «há quatro anos» (e não «há quatro anos atrás»).
• Quando usamos estas construções com o verbo «haver» e uma expressão de tempo, não devemos usar o advérbio «atrás»,
porque usar este advérbio é, na verdade, uma redundância dispensável; e esta regra é válida para todas as expressões de tempo.
• De forma resumida:
- «há um dia», e não «há um dia atrás»; «há uma semana», e não «há uma semana atrás»; «há um mês», e não «há um mês atrás»;
«há um ano», e não «há um ano atrás»; «há dois anos», e não «há dois anos atrás».
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“OOH LAA”

SHAKIRA
Seguindo o exemplo de outros artistas, tais como Bob Dylan, Shakira decidiu vender os direitos
que tinha de 145 músicas próprias. A Hipgnosis Songs Fund Limited é agora a proprietária do catálogo musical da cantora colombiana. O anúncio é feito pela própria companhia.

DANIELA FIGO

A filha de Luís Figo está apaixonada. E segundo a imprensa internacional, Daniela
Figo namorada com Beltrán Lozano, primo
do rei Felipe VI de Espanha.
Nas redes sociais, já surgiu uma imagem dos
dois juntos. Foi Lozano a publicar uma imagem em que surge numas férias de inverno
com a amada. Os dois equipados e preparados para as baixas temperaturas e para praticarem desportos de inverno.

De lembrar que Shakira lançou o primeiro albúm aos 13 anos, em 1991. Desde então, vendeu
mais de 80 milhões de discos. A cantora latina foi ainda galardoada com três Grammys e 12
Grammys Latinos.

ENDOMETRIOSE

HENRI CASTELLI

Vanessa Martins recorreu às redes sociais para partilhar com
os fãs e seguidores o regresso da endometriose. Os sintomas
da doença voltaram cerca de um ano depois de a atriz e influenciadora digital ter passado por uma cirurgia relacionada com esta questão de saúde.
“Ontem, passado pouco tempo de colocar os últimos stories,
sem prever que isto pudesse acontecer, tive uma nova crise
de endometriose. Passado exatamente um ano depois de ser
operada, aquela dor abdominal aguda apareceu”, escreveu
esta segunda-feira (11). “Não sei se chorei de dor ou de tristeza da endometriose ter voltado tão rápido. É muito triste
saber que ela voltou e que não me consigo livrar disto”.
Para rematar, Vanessa explica o motivo para fazer uma revelação tão pessoal: “Sempre partilhei a minha doença com
vocês. Vocês sempre me apoiaram e contam-me as vossas
histórias. E, tal como eu vos dou força, também recebo a
vossa. Estou cansada e com medo por ter voltado”.
A endometriose é uma doença crónica, em que o tecido endometrial desenvolve-se em localização variável fora do
útero. Pode provocar dores muito fortes e até infertilidade.

Beltrán Lozano faz carreira como modelo. O
jovem é neto da prima da mãe do rei emérito
Juan Carlos, tendo por isso ligação à família
real espanhola.
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GABRIELA SOBRAL

Gabriela Sobral trabalhou na TVI durante 11
anos, quando em 2010 assumiu um novo desafio na SIC, onde permaneceu por oito anos.
Desde 2018, quando deixou a direção de programas da SIC, que a profissional não estava
associada a nenhuma estação.

“Foi muito triste o que aconteceu comigo. Vocês devem ter visto que eu dei entrada na Santa Casa de Alagoas no final do ano,
por ocasião de um acidente na academia. A verdade é que não
foi um acidente e também não foi na academia. Eu fui agredido
covardemente sem que eu pudesse reagir ou me defender”, revelou o ator, que explicou ainda que não contou logo a verdade
para não assustar a família, confessando que teve medo que ficar com sequelas irreversíveis.
Numa publicação, o ator partilhou algumas imagens no hospital, onde é possível ver os hematomas e fraturas que sofreu. O
caso já foi entregue à polícia, que está a identificar os agressores.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão decidiram terminar o casamento. A decisão aconteceu três anos após terem subido ao altar. “Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. O trabalho
e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação.
Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses
tentando achar uma solução para resolver essa questão.
A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado
neste momento. Mas, em respeito ao público e à imprensa — que sempre
acompanhou a vida do casal com carinho e apoio —, resolveram anunciar que estão separados.

SEPARADOS

A Plural, a produtora de conteúdos de ficção
da TVI, confirmou a contratação de Gabriela
Sobral para o cargo de diretora de conteúdos
e produção. No comunicado emitido às redações, Gabriela Sobral explica as razões que a
levaram a aceitar o convite: “Fui desafiada a
trabalhar: a dirigir os conteúdos e a produção da Plural Entertainment. Segura deste
enorme desafio e da responsabilidade que
me espera, acredito na força desta empresa,
na capacidade que tem de crescer, de inovar,
de mobilizar profissionais e equipas, de conquistar novos patamares, mantendo sempre
como padrão a excelência. É com uma enorme vontade de fazer acontecer, espírito de
vencer e com os olhos postos no futuro que
regresso a esta empresa.”

O ator brasileiro Henri Castelli, de 42 anos, revelou na noite
desta segunda-feira, dia 11, que sofreu ferimentos graves e teve
que ser operado, depois de ter sido agredido no passado dia 30
de dezembro, quando se encontrava com os amigos. Apesar
de a notícia inicial dar conta de que Castelli tinha sofrido um
acidente no ginásio, o próprio ator revelou agora, através da
sua conta no Instagram, que essa informação não é verdadeira
e conta o que aconteceu.

O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando,
mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam
caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto.
Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois
seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo
o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos”
De lembrar que os rumores de que a relação não estava bem corriam há
algum tempo, e ganharam mais força quando a atriz retirou o apelido do
então marido das redes sociais. Além disso, era habitual vê-la sem aliança. O facto de também não terem assinalado publicamente o aniversário
de casamento, a 7 de outubro, levantou suspeitas.
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Em vídeo, Teigen surge a preparar-se e durante o processo de tatuar as costas. “Ooh
Laa” é a inscrição que a modelo tem agora a
percorrer-lhe as costas, uma referência ao
título de uma música que Legend compôs
para a mulher. Podem ver tudo na página
de instagram de Chrissy!

Não se sabe qual foi o montante obtido por Shakira neste negócio. Contudo, sabe-se que o trabalho musical de Shakira continuará a ser administrado pela Sony durante mais sete anos.

Créditos: DR

Chrissy Teigen usou as redes sociais para se
mostrar a fazer uma nova tatuagem. E esta
não é uma marca qualquer, uma vez que a
modelo tem como objetivo homenagear o
marido, John Legend.

Créditos: DR

“Ser compositora é uma conquista que considero igual e talvez até maior do que ser cantora e
artista. Aos 8 anos, muito antes de cantar, escrevia como forma de dar sentido ao mundo. Cada
música é um reflexo de quem eu era na época em que a escrevi, mas uma vez que uma música vai
ao mundo, ela pertence não só a mim, mas também a quem a aprecia. Sinto-me honrada por ter
composto temas que chegaram aos outros, de fazer parte de algo maior de algo que nem eu própria
tenho noção. Sei que a Hipgnosis será um ótimo lar para meu catálogo e estou muito feliz por fazer
uma parceria com esta empresa que é administrada pela Merck, que valoriza verdadeiramente os
artistas e as suas criações, sendo uma aliada para compositores de todo o mundo que se preocupam, profundamente, pela vida contínua das suas canções”, reagiu a cantora.
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Caça palavras
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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.

4

2

7
Culinária por Rosa Bandeira

1. Dar a (alguém) todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de
sua personalidade
2. Peça promocional que se oferece visando a objetivos de marketing
3. Obter, mediante pagamento, a propriedade ou o uso de algo
4. O que é próprio e peculiar a alguém ou
a alguma coisa
5. Aquele que faz parte da tripulação de
uma embarcação
6. Aquilo que possui baixa temperatura
7. Obrigar-se por compromisso
8. O pedal que fica à esquerda do freio,
em carros com câmbio manual

9. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical
10. Aquele que ensina, ministra aulas;
mestre
11. Estudo das sociedades humanas e das
leis que regem as relações sociais
12. Interrupção de uma atividade ou trabalho, para descanso
13. Sustentar-se ou mover-se no ar por
meio de asas ou algum meio mecânico
14. Que é próprio e particular de cada
pessoa
15. Aquele que não crê em Deus ou nos
deuses

Jogo das 10 diferenças

Arroz de coelho
Ingredientes

1 coelho
1 cebola grande
1dl de vinho branco
400 gr de arroz carolino
1 colher de colorau doce

1dl de azeite
2 dentes de alho
Sal grosso e pimenta q.b.
Piripiri
Salsa picada

Modo de preparação:
Cortar o coelho e passar por água, temperar com sal grosso, pimenta, piripiri, colorau e alho
picado.
Picar a cebola e refogar com o azeite. Quando estiver refogada, juntar o vinho branco e um
pouco de água.
Quando estiver tudo a ferver, juntar o coelho e deixar cozer durante 40 minutos. Acrescentar
água suficiente para depois fazer o arroz.
Quando ferver, acrescentar o arroz e deixar cozer durante 15 minutos.
Pode servir o coelho com o arroz num recipiente de ir à mesa e polvilhar com salsa picada.
Servir imediatamente.

Caça palavras
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MITOLOGIA
PENÍNSULA
FÓRUM
REMO
IMPÉRIO
PATRÍCIOS
RÔMULO
PANTEÃO
CLIENTES
AUGUSTO
COLISEU
ROMA
ESCRAVOS
DIREITO
BÁRBAROS
LATIM
REPÚBLICA
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Marte, Úrano e Júpiter ampliarão
as suas reações. Cuidado com os
seus impulsos e avance sem pressa. Aproveite esta influência para tomar uma decisão.
Não estará inclinado/a para as coisas do
amor. Em contrapartida, poderá contar
com pessoas de confiança. Confie nelas!

rigosas.

Perderá a cabeça. Será imprudente
e encontrar-se-á em situações pe-

Marte e Vénus farão com que passe do “rosa
bebé” ao vermelho paixão. O seu amor tornar-se-á mais forte se já estiver numa relação. Solteiro/a, um encontro irá cativá-lo/a.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Marte torná-lo/a-á pouco disponível. Chatear-se-á mesmo com as pessoas que o/a
rodeiam. Solteiro/a, deixe passar a sua vez
e diga a si mesmo/a que o melhor ainda está
para vir!

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
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A Lua Nova em Capricórnio estará
Marte aumentará a sua força de
ligada a Plutão e Neptuno. Disporá
vontade e a sua pugnacidade. No
entanto, Saturno e Júpiter impor-lhe-ão um de uma análise lógica imparável e de uma
estilo de vida saudável, se pretender sobre- intuição inigualável que contribuirá para a
sua evolução.
viver a longo prazo.
Marte e Vénus dar-lhe-ão boas notícias e Vénus, Marte e Úrano arranjar-lhe-ão um
uma sensação de conforto. Receberá pro- encontro de amor à primeira vista de que se
vas tangíveis de amor, por isso não duvide: lembrará. Viva as suas relações com paixão!
amá-lo/a-ão!
BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Não estará em boa forma, viverá
com os seus nervos... Tente assentar assim que tiver um minuto só para si!

Quanto mais a semana passar, mais
complicada será. Tenha cuidado
porque se encontrará em situações perigosas sob a influência de Júpiter e Úrano!

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Com bons resultados, seguirá em
frente, nada o/a deterá. Mas um
sentimento de urgência, levá-lo/a-á a algumas crises no fim da semana. Vá com calma!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Não lhe faltará dinamismo. Estará
Cansar-se-á de ter de compensar a
confiante, mesmo quando os aconfalta de iniciativa de algumas pessoas. O desencorajamento apanhá-lo/a-á, tecimentos o/a desestabilizarem um pouco.
mas em vez de desistir, esforçar-se-á dema- Mantenha o seu otimismo!
siado.
Vénus encorajá-lo/a-á a forjar novas amizaMarte enlouquecê-lo/a-á. O seu tempera- des cheias de confiança e de simpatia. Ouça
mento ardente ressurgirá, de forma um pou- o seu coração, não se arrependerá!
co agressiva e com o risco de destruir o seu
bom nome. Tenha cuidado!

TOURO 21/04 A 20/05

MILÉNIO | HORÓSCOPO

Sob a influência de Marte, Úrano e Júpiter,
quererá controlar toda a gente. A sua intransigência permitir-lhe-á continuar com
o seu trabalho, mas também fará alguns
inimigos.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Quanto mais a semana progredir,
Cuidado com o seu nervosismo.
mais tensão terá no trabalho. Terá
Dito isto, Marte e Úrano oferecer-lhe-ão mais audácia, será o momento de se dificuldade em lidar com tudo ao mesmo
tempo e perderá a sua paciência. Respire
atrever a tocar a certas portas.
fundo!
A Lua Nova dará um novo impulso à sua relação. Vénus e Marte continuarão a elogiar Solteiro/a, os astros aumentarão o seu sex
o seu amor. Solteiro/a, seduzirá. Com a sua appeal. Com a sua cara-metade, evoluirá
num ambiente sereno.
alma gémea, realize um desejo!

Esta semana, não estará em sintonia com as
pessoas à sua volta ou pelo menos com uma
pessoa que o/a está a chatear cada vez mais.
Será possível uma separação.
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PEIXES 20/02 A 20/03
Marte e Úrano estimularão a sua
força de vontade e a sua capacidade
de execução. Recorrerá à força e não à diplomacia. Mantenha-se construtivo/a!
Um novo encontro amigável poderá acontecer. Não se dececionará! Com a sua alma
gémea, evoluirá, complementar-se-á e admirar-se-ão um ao outro.

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.

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

MILÉNIO | INFORMAÇÃO
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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

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

EQUINOX LEASE: Offer available to qualified retail customers in Ontario for vehicles leased and delivered between January 5, 2021 to February 1, 2021. Lease based on suggested retail price of $38,302, towards the lease of an eligible 2021 Equinox True North Sport AllWheel Drive; includes $35 dealer to consumer credit (tax exclusive). Bi-weekly payment is $200 for 48 months at 2.9% lease rate (2.9% APR) on approved credit to qualified retail customers by GM Financial. The $100 weekly payment is calculated by dividing the bi-weekly
payments. Payments cannot be made on a weekly basis. Equivalent weekly payments are for informational purposes only. Annual kilometer limit of 20,000 km, $0.16 per excess kilometer. $0 down payment required. Payment may vary depending on down payment trade.
Cost of borrowing is $3,433, for a total obligation of $20,677. Taxes, license, insurance, registration and applicable fees, levies, duties and dealer fees (all of which may vary by dealer and region) are extra. Option to purchase at lease end is $21,058. Chargeable paint
costs may vary depending on the vehicle/colour. See dealer for details. Credits vary by model. Dealer may sell for less. Factory order may be required. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company may modify,
extend or terminate offers in whole or in part at any time without notice. Conditions and limitations apply. Offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. See dealer for details. «With Imported and Domestic Parts.

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
danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

ruiramos.ca
416-616-5484

Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

Eglinton & Dufferin

Casa em Woodbridge

soldbygil.com
416-427-7645

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.

RUI RAMOS

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca
416-528-4724
Coming Soon!

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½ casas de
banho. Cave acabada. Muito bom estado. Pedem
$899 000.
Contact me for more information!
Propriedade de investimento

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Dufferin Grove
Condo Townhome

Detached bungalow on a 25 foot lot, great for
investment or to renovate. Two bedrooms on a
premium lot.
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Asking $788,000.
,00 20 Snowood Court. Nested on
a quiet street.
$57 Great opportunity to live in and rent

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

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

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.
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.

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

Pedem $2100
Casa em Mississauga
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$62

Great location perfect starter home lot frontage
31.67 Feet. 3 Bedroom with eat in kitchen with walk
out to yard. Lower level has over-sized rec area with
pot lights, open concept.

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot that is fully renovated from top to bottom. Three bedrooms
with a basement apartment and a detached double car garage.
Please call me for more info or to schedule a private
viewing.

4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de banho. Moderna. Bom lote
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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!

especiais
desta semana
Rabo de vaca
$6.99 lb.
Língua de vaca
$5.99 lb.
Vaca p/guisar s/osso
$4.99 lb.
Vaca p/assar s/osso
$5.99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h
11/1/2021 a 17/1/2021

