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Manuel DaCosta
Editorial

Com muita fanfarra e celebração, 2022
apareceu como uma superestrela que
conduz um espetáculo ao qual todos
querem assistir. Por todo o mundo, o estalejar do fogo-de-artificio no céu deu às
pessoas uma desculpa para terem esperança de tempos melhores e uma justificação para celebrarem o momento, que
rapidamente desapareceu com o fumo
das faíscas mortas.

O

corpo humano é como a arca de
Noé. Nós armazenamos qualquer
coisa imaginável para mudar as
nossas vidas, contudo, cada vez que nos
olhamos ao espelho, mais ou menos, vemos sempre a mesma pessoa. Os sonhos
e aspirações encharcados com o champanhe e o fogo-de-artificio no céu, combinado com os desejos de um Feliz Ano Novo,
não alteraram nada nos nossos corpos ou
no mundo. Nós não somos como a lagarta
que se reduz a um saco de sopa genético e
depois se reconstitui como uma borboleta,
livre de fazer aquilo que deseja, sem temer
o ano que se avizinha. À medida que seguimos o caminho sinuoso pelos vales desta
pandemia, continuamos a recusar aceitar a
realidade de que a Covid fará parte das nossas vidas este ano, e muito depois disso, e
que temos de ajustar as nossas vidas e aceitar mudanças para regularizar certos aspetos do nosso ser, de forma a conseguirmos
sobreviver. As pessoas chegam a extremos

para evitar que estejam erradas ou que a sua
opinião mude, pois ao fazê-lo demonstram
uma certa falibilidade e aceitam que o ponto de vista dos seus oponentes era credível,
sendo portanto, esse o motivo pelo qual
continuamos a ter pessoas anti-vacinas que
abrandarão todos os aspetos da nossa recuperação. O final de 2021 culminou um total
de 20 meses de uma dura realidade que nos
deu tempestades, fogos e inflação. Merecemos uma pausa em 2022, mas a questão
para os prognosticadores e outros especialistas é: o que trará o novo ano? O mundo
precisa de sair da hibernação e as pessoas
talvez tenham de dar início a uma guerra
social para envergonhar aqueles que têm
timidez de admitir que estavam errados ao
não serem vacinados.
2022 não deveria ser catastrófico devido
a potenciais ocorrências socioeconómicas,
que podem paralisar ainda mais as nossas
mentes. Devemos procurar o lado positivo
de cada um de nós para garantir que tempos melhores iluminarão a vida das pessoas. Embora a esperança seja eterna, aqui
ficam alguns pensamentos sobre aquilo que
o mundo poderá ser este ano.
As atitudes ofensivas vão aumentar,
tendo em conta que os humanos serão
cada vez menos tolerantes uns com os
outros. Nos locais de trabalho faltará civilidade, o que resultará na perda de produtividade e no encerramento de muitas
empresas. A fé irá diminuir porque Deus
não teve a habilidade de eliminar esta
pandemia que tem vindo a causar tanto
sofrimento. As guerras estarão cada vez
mais iminentes com o aumento do cripto
fascismo na França e EUA, e ainda, com a
insistência da China e da Rússia de que a
autocracia é um método de governo mais

eficiente do que as falácias democráticas
escondidas por premonições floreadas de
liberdade, defendidas pelos chamados líderes democráticos.
Em 2022 as expectativas são de que os
negócios podem melhorar e crescer cerca
de 64%, isto se a pandemia desaparecer,
mas lembre-se que os fogos-de-artificio
se dissipam em fumo. Os níveis de dívida nacional resultarão na incapacidade
do nosso primeiro-ministro de adicionar
tantos zeros e assim, demitir-se em 2022
e dar o lugar a outro génio liberal que eliminará a nossa dívida na mesma altura
em que nos livrarmos das alterações climáticas. A praga da falta de mão-de-obra
continuará em todas as indústrias, já que
os últimos 20 meses criaram uma mão-de-obra preguiçosa que acha que deve
ser o governo a cuidar deles. O trabalho
híbrido será discutido, mas os empregados e os empregadores não chegarão a
acordo na quantidade de horas que devem trabalhar de casa. Os escritórios poderão, uma vez mais, transformar-se em
cavernas de homens, onde as mulheres
não querem trabalhar, negando assim todos os avanços dos últimos anos na questão da igualdade e diversidade.
Os bilionários vão apoderar-se da corrida ao espaço ao levarem cidadãos para o
espaço. A China terá a sua própria estação
espacial e irá implementar um conceito de
democracia lá, como se fosse uma experiência, e a Índia acabará em Marte. Bom
sítio para resolverem os seus problemas.
Estas são apenas algumas previsões,
mas o mundo irá alterar-se num ritmo
mais acelerado do que nunca, com uma
confusão de líderes políticos a dizer o que
é melhor quando eles não sabem o que é
bom para eles próprios.
Faça as suas próprias previsões, mas
prepare-se para as alterar.
Fique bem.
Versão em inglês
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e acordo com a Statistics Canada os
preços em novembro foram quase
5% mais elevados do que em 2020.
Os números são superiores às previsões
iniciais (3,5%) de inflação que o Banco do
Canadá tinha divulgado.
O ano passado foi marcado por interrupções na cadeia de abastecimento por causa da COVID-19 e por um grande aumento
nos preços da energia. Apesar da situação
ter estabilizado um pouco, a verdade é que
continua longe dos últimos 30 anos.
Portanto se foi um dos felizardos que
conseguiu acumular poupanças em 2021,
quer seja porque começou a trabalhar a
partir de casa ou porque deixou de gastar
dinheiro em viagens, em concertos ou cinema, prepare-se para gastar esse dinheiro
este ano em bens e serviços essenciais. Habitação, alimentação e combustível são alguns dos bens que devem aumentar mesmo
com a aguardada recuperação económica.
Outro dado importante que pode afectar
os preços são as alterações climatéricas.
Como vimos no ano passado as inundações e os deslizamentos de terra na Colúmbia Britânica afetaram todo o mercado de
abastecimento canadiano, inclusive na
província de Ontário. Agora a esperança
é que as populações se consigam restabelecer e voltem a produzir os mesmos produtos que são essenciais para abastecer a
economia nacional. A pandemia obrigou
as empresas e as pessoas a se adaptarem e
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O que esperar
da economia
canadiana
em 2022
A aguardada recuperação económica
vai surgir com um efeito pouco agradável – o contínuo aumento da inflação. Os
economistas antecipam que à medida
que a economia canadiana vai recuperar da pior recessão económica desde a
Grande Depressão, os preços vão continuar a aumentar e o custo de vida para o
consumidor médio vai ser cada vez mais
elevado. Ainda assim, os especialistas
antecipam que a subida de preços não
vai ser tão acentuada como na segunda
metade de 2021.

Cartoon by Stella Jurgen

A vida em 2022

mileniostadium.com

o teletrabalho tornou-se na nova norma.
Mesmo que alguns trabalhadores voltem
ao escritório, um modelo híbrido que permite trabalhar a partir de casa e a partir do
escritório em simultâneo deve manter-se
em 2022 quando a situação pandémica
estabilizar. Um fenómeno que deve continuar a secar as receitas das empresas de
transportes públicos e os lucros das autarquias com estacionamento e licenças porque muitas das empresas que dependiam
destes clientes para sobreviver podem ter
de fechar as portas.
Para dar um exemplo concreto, alguém
que trabalha no centro de uma cidade como
Toronto utiliza lá vários serviços: vai ao restaurante, a lojas de retalho, coloca a roupa
para limpar a seco numa lavandaria, etc.
Com o teletrabalho tudo isto está em risco.
Com a diminuição das viagens de negócios agências de viagens, hotelaria e
restauração também se vão sentir. As participações em videoconferências devem
continuar a crescer e as viagens podem vir
a custar mais caro. Abaixo publicamos uma
entrevista com o economista chefe da Conference Board of Canada (CBC), Pedro Antunes onde algumas destas preocupações
são abordadas.
Apesar de tudo, uma sondagem recente
conduzida pela Nanos Research revelou
que a pandemia voltou agora a tornar-se na
principal preocupação para os canadianos,
logo depois surgem as dívidas, o emprego e
as alterações climáticas. Portanto, por enquanto, a economia não é a principal preocupação dos canadianos.
Milénio Stadium: Quais são as projeções da
Conference Board of Canada (CBC) para o
crescimento do PIB canadiano em 2022?
Pedro Antunes: Apesar das restrições renovadas devido à vaga de Ómicron, esperamos que a economia canadiana continue
a recuperar em 2022 e a registar um forte
crescimento. As restrições económicas deverão ser afrouxadas no início do ano, permitindo um crescimento de 4,4% do PIB
real este ano, após um ganho estimado de
5,1% em 2021.
MS: Quando é que a inflação vai estabilizar?
PA: Enquanto a inflação está muito elevada
neste momento, tanto no Canadá como a
nível global, esperamos que muitos dos fatores que contribuíram para fortes aumentos de preços sejam temporários, permitindo que as pressões inflacionistas abrandem
nos próximos trimestres. Globalmente,
estamos a prever uma inflação de 2,7% em
2022, mas esta deve abrandar para a faixa
dos 2,0% no próximo ano. Há riscos para
esta previsão. Se as pressões inflacionistas
começarem a fazer subir os salários, o que
então obriga as empresas a fazer subir os
preços, isto poderá levar a um período mais
longo de inflação mais elevada.
MS: Os danos económicos da COVID-19
vão persistir no país?

CAPA

PA: A COVID-19
vai resultar em
mudanças duradouras
para a economia. Esperamos
que vários sectores continuem a sentir os
efeitos negativos das transições que a COVID-19 tem causado. A adoção maciça do
teletrabalho, por exemplo, vai ser, em parte, permanente, o que vai beneficiar alguns
sectores da economia, mas vai prejudicar
muitos outros, tais como os transportes
pendulares, os prestadores de serviços no
centro da cidade e o desenvolvimento comercial (sobretudo de escritórios). Estamos também preocupados com os impactos duradouros da redução das viagens no

“A adoção maciça
do teletrabalho,
por exemplo, vai
ser, em parte,
permanente (...)”
Pedro Antunes • economista chefe da Conference
Board of Canada

sector do turismo e do fabrico de equipamento de transporte. E, claro, a COVID-19
tem tido um enorme impacto na situação
fiscal do Canadá. Esperamos que depois da
recuperação possamos assistir a um período prolongado de contenção fiscal, tanto a
nível federal como provincial.
MS: Baseado no orçamento federal de
2021-2022, o responsável pelo orçamento
do Parlamento projeta que o governo federal vai apresentar défices em 2070. Quais
são as consequências destas projeções económicas para as próximas gerações?
PA: Como acabei de referir, as consequências são uma tensão a longo prazo sobre a
capacidade dos governos para financiar
programas e impostos potencialmente mais
elevados. Os nossos desafios fiscais não são
apenas a nível federal, mas também a nível provincial/territorial do governo, uma
vez que eles também assumiram aumentos
maciços da sua carga de endividamento. Os

contribuintes
atuais e futuros vão
ser responsáveis por
esta dívida - os jovens que
iniciam as suas carreiras profissionais vão
ser sobrecarregados com isto num futuro
previsível.
MS: Quais são os prós e os contras de aumentar o salário mínimo em Ontário para
$15 por hora?
PA: O aumento do salário mínimo resulta geralmente num aumento do preço dos
bens e serviços oferecidos pelas empresas
que empregam esses trabalhadores. Assim,
o aumento do salário mínimo vai beneficiar
os trabalhadores afetados, mas pode também ter um impacto no poder de compra
das famílias em termos mais gerais. E, embora os dados sejam contraditórios, a nossa
investigação sugere que os aumentos do salário mínimo, se significativos, podem provocar a erosão do crescimento do emprego.
A minha maior preocupação com o salário
mínimo é que ele seja aplicado em toda a
província, embora as condições do mercado de trabalho e o custo de vida possam
ser muito diferentes em diferentes regiões.
Como tal, a aplicação de um salário mínimo de $15 na cidade de Toronto pode não
ter muitas repercussões, mas essa mesma
taxa salarial noutras regiões pode ser bastante distorcida, tendo um maior impacto
no preço dos serviços e no crescimento do
emprego.
MS: Em poucos meses os habitantes de Ontário vão ser chamados às urnas para escolher o seu líder para os próximos quatro
anos. Quais são os grandes desafios para o
futuro Premier de Ontário?
PA: O governo provincial vai ter muitos
desafios dado o impacto da COVID-19 na
situação fiscal. O governo precisa de estabelecer um plano credível para gerir e reduzir o seu défice, apesar dos desafios associados à prestação de cuidados de saúde
e outros programas. Um enfoque em medidas que poderiam estimular o investimento
do sector privado seria também bem-vindo
como um gasto de capital em Ontário fraco
em comparação com o nosso desempenho
histórico e em comparação com os níveis
de investimento nos EUA.
Joana Leal/MS
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Pandemia

Será que é este ano que isto vai acabar?
Doug Ford. Créditos: DR.

Andrea Horwath Créditos: DR.

Steven Del Duca Créditos: DR.

2022 ano de eleições provinciais
Com a chegada do Inverno em Ontário,
as eleições da Primavera parecem sem
dúvida muito distantes, mas com a campanha a começar oficialmente em pouco
mais de quatro meses, os partidos políticos da província estão a acelerar os
preparativos.

O

Premier Doug Ford vai tentar ser
reeleito a 2 de junho. Os seus adversários para o cargo, a líder do NDP,
Andrea Horwath e o líder Liberal, Steven
Del Duca, estão a tentar derrotar os Conservadores Progressistas e ambos querem ser a
alternativa para os habitantes de Ontário.
O Líder do Partido Verde, Mike Schreiner, já confirmou que não vai formar governo para as eleições de 2022, mas admitiu que quer aumentar o número de MPP’s
reeleitos pelo Partido Verde.
O aparecimento da pandemia de COVID-19 fez com que Ford tivesse um mandato difícil. Primeiro foi a Delta e agora é
a nova variante Ómicron que obrigou esta
semana o governo a voltar à segunda fase
de reabertura de Ontário e a impor novas
restrições para limitar as deslocações das
pessoas e proteger o sistema de saúde.

Uma liderança Conservadora Progressiva é a principal consistência nas sondagens
públicas de Ontário realizadas desde as
eleições federais de Setembro. As sondagens foram divulgadas pelas empresas de
sondagem EKOS, Leger Marketing, Mainstreet Research e o Instituto Angus Reid. De
acordo com a Leger Marketing, na segunda
e na terceira vaga da pandemia a popularidade de Doug Ford “não estava muito
mal”, mas durante o mês de outubro a popularidade de Ford caiu.
Como oposição oficial, o NDP está mais
bem posicionado do que o Partido Liberal,
pelo menos em teoria. No entanto, os números das sondagens do partido estão atrás
dos índices de aprovação da sua líder, o que
representa um desafio para o NDP. Nas últimas eleições o NDP conquistou 40 lugares no Queen’s Park, mas para obter uma
maioria são necessários 63 lugares.
A líder do NDP, Andrew Horwath, está a
entrar na sua quarta campanha como líder.
Apesar de até agora ter conseguido aumentado o número total de assentos do partido
em cada uma das eleições, desta vez se não
conseguir formar governo vai ser encarado
como um fracasso.

Apesar da força da marca Liberal em Ontário, provavelmente impulsionada pelos
Liberais federais, o partido provincial enfrenta alguns desafios logísticos reais rumo
à campanha de 2022, sendo o principal deles o facto de ter um caminho tão longo a
percorrer desde os meros sete lugares que
conquistou em 2018.
Os totais de angariação de fundos dos
Liberais ficam atrás tanto dos NDP’s como
dos PC’s. O partido Liberal optou por não
gastar dinheiro em publicidade neste Outono, quando os seus rivais estavam a realizar campanhas significativas, incluindo
anúncios de ataque dirigidos a Del Duca, o
líder dos Liberais.
O NDP se for eleito promete criar um
novo sistema de fixação de preços do carbono com fixação de limites máximos e
comerciais. O novo sistema vai gerar $30
mil milhões de dólares em receitas e o dinheiro vai ajudar a aumentar a venda de
veículos elétricos. A plataforma também
promete dar a cada família da província
$600 para criar uma estação de carregamento de veículos elétricos. Andrew Horwath quer ainda aumentar o salário mínimo para $20 p/h.

Os Liberais querem assinar um acordo
com Otava para que o custo com cuidados
infantis chegue a $10 por dia. Del Duca promete na sua plataforma criar um projeto
piloto de quatro dias de trabalho por semana. Os Liberais prometem ainda cancelar
os planos para avançar com a construção
da autoestrada 413 que Ford quer construir
para ligar a autoestrada 400 em Vaughan
até ao cruzamento da 407 e da 401 na fronteira de Mississauga/Brampton.
Ford anunciou em dezembro que o
maior hospital do Canadá vai ser construído em Ontário. Um investimento superior
a $30 mil milhões ao longo dos próximos
dez anos vai permitir remodelar e expandir o Mississauga Hospital e o Queensway
Health Centre em Etobicoke. O governo PC
está a investir milhões para permitir que
quem perdeu o emprego possa investir na
sua formação para obter habilitações noutras áreas e Ford promete continuar a lutar
por combustível mais barato em Ontário.
Nas eleições de 2018 o PC obteve a maioria absoluta e conquistou 76 dos 124 assentos no Queen’s Park.
Joana Leal/MS

Como irá evoluir a pandemia neste ano
que agora se inicia? Que esperanças
poderão ser alimentadas? Que receios
são ainda fundamentados? São estas
as questões para as quais todos procuram respostas, mas a verdade é que,
se até aqui a informação veiculada pelos cientistas parecia mais ou menos
consensual, nos últimos tempos temos
assistido a divergências significativas
relativamente à evolução expectável da
pandemia que surpreendeu o mundo no
início de 2020.

C

om o surgimento da variante Ómicron – altamente transmissível, mas
com efeitos menos graves na saúde
dos contaminados – começaram os discursos otimistas relativamente ao futuro.
Baseados nas evidências estatísticas que
amostram que as vacinas, não evitando a
contaminação, protegem os pacientes de
situações graves a exigir internamento e
levando à morte de muitos, como acontecia com as variantes antes identificadas
(por exemplo a Delta), vários virologistas
defendem que a pandemia está à beira do
fim. Outros, no entanto, alertam para o
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vacinação e da infeção por Ómicron pode
estabelecer uma imunidade do grupo.

MS: O que pensa da teoria que defende que
se deve deixar que a Ómicron se espalhe MS: O que podemos esperar da evolução do
vírus?
para ajudar na imunização comunitária?

issue 011 available now
READ

PS: Esta estirpe é muito eficiente a transmitir-se e vai conferir uma imunidade às
pessoas muito boa, sobretudo contra as vaPS: O surgimento da variante Ómicron
riantes anteriores, que tinham uma sinto(menos virulenta e mais transmissível)
matologia mais severa.
mostra que o SARS-CoV-2 está a seguir
uma evolução semelhante a outros coronavírus e que acabará por se tornar endémico. MS: Há alguma hipótese de a humanidade
Esta é a entrada inequívoca em endemia. conseguir exterminar completamente este
Só se entra em endemia verdadeira quando vírus ou vamos ter que aprender a viver
num país a maior parte das pessoas já teve com ele?
infeções e o vírus circula livremente. Isto é
CYK: Poderemos ser capazes de irradiar
normal. Neste momento o risco é nulo em
o vírus se conseguirmos estabelecer uma
Portugal. O país está na melhor situação
imunidade mundial de grupo. Precisamos
possível (tendo em conta a taxa de vacide estabelecer uma imunidade de grunados a rondar os 90%) e deve-se deixar o
po contra este vírus através da vacinação
vírus disseminar-se.
de aproximadamente 90% da população
mundial ou 7 mil milhões de pessoas. PreMS: Esta variante é efetivamente menos cisamos também de uma vacina mais forte
perigosa ou a vacinação está a proteger os para atingir este objetivo.
afetados por esta variante?
PS: Nesta altura, faz sentido assumir o paCYK: A variante Ómicron parece ser menos pel de liderança mundial que Portugal tem
perigosa. As vacinas atualmente utiliza- com os 90% de vacinação. Assumir essa
das devem ser capazes de proteger contra posição e dar um exemplo ao mundo que
a infeção de todas as variantes. No entan- nós podemos desconfinar. Esta corrida aos
to, os fabricantes de vacinas recomendam testes não é boa, há muito alarmismo. Não
3ª ou mesmo 4ª dose porque duas doses de há risco praticamente em Portugal.
vacinação não induzem uma imunidade
Catarina Balça/MS
Milénio Stadium: Que análise faz do estado
suficientemente forte para proteger contra
atual da pandemia?
a infeção pelo vírus, especialmente de difeC. Yong Kang: A Ómicron é altamente rentes variantes. Precisamos de vacinas de
transmissível, parece ser a variante domi- reforço a fim de aumentar o nível de antinante para infetar as pessoas. Esta tendên- corpos neutralizantes.
cia não vai acabar em breve.
PS: Como já referi a variante Ómicron é
Pedro Simas: Neste momento a covid-19 menos virulenta e mais transmissível e esta
tem risco nulo em Portugal e duvido da eficá- propagação será benéfica em casos como
cia das medidas de contenção. Isto é o fim da Portugal, uma vez que confere uma imunipandemia e vai acontecer no mundo inteiro. dade natural muito mais completa do que a
que resulta das vacinas.
perigo que o facilitismo e o aliviar de restrições poderá vir a representar, afirmando
mesmo que a contaminação comunitária
pode vir a abrir caminho a mais mutações
do SARS Cov 2, mais perigosas e letais.
Trazemos hoje para reflexão dos leitores
do Milénio Stadium duas posições distintas,
ainda que com alguns pontos convergentes, ambas fundamentadas em muito conhecimento e muitos anos de investigação.
Por um lado, temos a opinião de Dr. C.
Yong Kang, FRSC, professor de Virologia,
no Departmento de Microbiologia & Imunologia da Schulich School of Medicine &
Dentistry, da University of Western Ontario, e por outro lado citamos declarações
proferidas por um muito conhecido virologista português, Dr. Pedro Simas, que
concluiu o doutoramento na Universidade
de Cambridge, no Reino Unido, e foi investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência
até 1999. Há 20 anos entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
e para o Instituto de Medicina Molecular
(iMM), onde se dedicou a estudar dezenas
de vírus, em investigações a nível nacional
e internacional.

Dr. C. Yong Kang, FRSC, professor de Virologia, no Departmento de Microbiologia & Imunologia da Schulich
School of Medicine & Dentistry, da University of Western
Ontario. Créditos: DR.

CYK: Embora a Ómicron não cause sintomas graves na maioria dos casos, este vírus
pode causar a morte em certa população.
Por conseguinte, é preciso vacinar as pessoas. É possível transformar a pandemia
numa endemia se um grande número de
pessoas for vacinado, para além de serem
infetados pela Ómicron. A combinação da

CYK: É certamente pouco provável que
a Ómicron seja a última variante a causar
uma infeção maciça. É possível que outras
variantes possam emergir de regiões onde
existe uma baixa taxa de vacinação. A população não vacinada propagará mais o
vírus e proporcionará maiores probabilidades de gerar outras variantes.

Dr. Pedro Simas, doutoramento na Universidade de
Cambridge, no Reino Unido, e foi investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência até 1999. Créditos: DR.
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What’s Behind Door
Number 2022?

HelpingBusinesses.com

Does anybody know what lies ahead? Or largely because no one knew exactly what
are we really just expressing our wishes, was going on. Even scientific fact, albeit
when it comes to predicting what one scarce, was rebuked by many, (and still is).
So, what about 2022? Well, the term
thinks will happen in the new year?
“Endemic” is beginning to circulate and
hat´s what went through my mind although it means we won´t rid ourselves
when asked to write on the subject. of this virus and its family of mutations, at
In the first pandemic year, my main least we will hopefully be able to live with
focus was on “normality”, since, all of a it and return to our old “normal”, so we
sudden, I lost the freedom to do things that may concentrate on all the other issues that
I took for granted and I believe most people have been around so long that they have
know what I mean, without having to go become the norm.
Right now, there´s a lot going on right
into details. The past year brought more
of the same thoughts and wonts, but there in front of us that we are too preoccupied
was an added ingredient: frustration. I to notice and that is dangerous. Again,
began to lose some patience, to blame gov- I´m not going to pontificate on the details,
ernments for our predicaments, to doubt there´s no excuse for anyone to claim igthe resolve of those who are trying to steer norance. Unity, this is my hope that, unus through this dense fog. In Portugal, al- fortunately, can´t be fulfilled by the end
though the current variant is much more of 2022. There seem to be as many people
contagious, I see some light in the fact that trying to tear us apart as there are trying to
the much lower number of people suc- unify. Strength in numbers people! “Dicumbing from complications arising from vide and conquer” has been used against us
the virus, or even in intensive care, seems for so long that it´s a staple. Society is all
to show that the vaccinations have been about borders and different rules in differdoing their job, although, like any other ent places for the same people, yeah, we´re
all the same, we just happen to be born in
remedy, It doesn’t work for everyone.
‘Even hospitalizations are down signifi- different places with different rules, but
cantly. As for blaming our fearless leaders, we´re all the same.
I firmly believe, (and I dare say I´m not
well, although there are many issues they
need to answer for, I can´t totally blame alone), that as a collective, we can achieve
them or their actions because, after all, as anything we strive for. This is what I hope
far as I know, everyone was caught rela- for in 2022, 2023, 2024, 2025, 2026....
Fiquem bem.
tively by surprise, (as humans we don´t
Raul Freitas
heed warnings until it´s too late), and had
to make many quick decisions while being pressed from every side, something
governing bodies are not at all accustomed
to doing. Many mistakes were made and
there was no one authority to guide them,

T

We’re hiring
for the following positions!
Receptionist, bookkeeper and accountant.

Créditos: DR.

If you’d like to join the Teixeira Team,
please send your resume to carlos@helpingbusinesses.com

Back office
Accounting
Bookkeeping
Tax advice
Personal taxes
Business taxes

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans
Retirement options
Corporate financing
Corporate debt solutions

REAL ESTATE AGENTS
HelpingBusinesses.com

Toronto (head office)

SÁBADOS, ÀS 9PM

219 Main Street West
416 535 8846 ext 221

24 horas por dia, 7 dias por semana. Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

Rogers Cable 672
1-888-764-3771

INCORPORATE
Back office
1015 Bloor Street West
(Bloor & Dovercourt)
Accounting
416.535.8846
Bookkeeping
Hamilton

Manuel DaCosta e Vitor Silva
trazem para a conversa temas que estão
a dominar a atualidade no mundo

Bell Fibe 659
1-866-797-8686

Managing Partner

SAVE $$$

A informação, a análise
e a opinião na Camões TV

CAMOESTV.com

Carlos Teixeira

880

416.535.8846
Toronto (head office)
1015 Bloor Street West

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans

Serving
Toronto-GTA
Bradford
Brampton
Richmond Hill
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When l cracked open my fortune cookie…
this is what it said for 2022
Créditos: DR.

Créditos: DR.
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Depois de 2021… Olá 2022
Refletindo sobre este ano, posso realçar al- nossa sociedade. Um mundo cada vez mais Para que este novo ano seja mais gratificante, lembre-se:
guns pontos:
inteligente e mais conectado.

Francisco Pegado
Opinião

Pandemia de Covid-19 - A pandemia de
COVID-19 continua a ser o “vilão desta
novela que já lá vai com muitos capítulos
cheio de dramas” e que ceifou milhares
de pessoas no planeta todo e trouxe vários
problemas económicos e de saúde pública
no mundo.

Guerras e conflitos um pouco por todo
Alguém disse um dia, algo que me fez re- mundo - O mundo continua a braços com
fletir:
várias tensões que vêm acontecendo na
atualidade, como os conflitos que vão desde divergências políticas, tribais e religio“Quando acabar a motivação e a esperansas.
ça, lembra-te da fé, essa não pode acabar.”
COP26 e as alterações climáticas - Os reAo refletir sobre os principais momentos de
latórios cada vez mais alarmantes sobre as
mais um ano atípico, posso realçar que a fé
mudanças climáticas são alguns dos prinnos fez continuar as nossas “lutas” diárias
cipais acontecimentos no mundo em 2021.
desta vida. Várias coisas aconteceram em
2021 que de uma ou outra forma marcaram Ciência e tecnologia - Representam muo mundo.
danças profundas e transformações na

A importância da continuidade das lutas 1. Trace metas e objetivos
raciais, igualdade de género e o progresso
2. Pratique atividades físicas
social - As lutas raciais e igualdade de género são uma luta contínua de todos nós. O 3. De acordo com a sua crença tire um
progresso social terá que ser a nossa maior
momento para fazer uma reflexão
luta coletiva.
4. Faça voluntariado na sua comunidade
Será difícil fazer uma previsão do mundo
5. Aprenda algo novo, faça um curso ou
para o próximo ano, já que estamos em
invista na sua formação
mais uma corrida contra tudo e todos. Embora a vacina esteja a ser distribuída, nem 6. Por favor, compre no comércio local e
todos os países e nem toda a população do
ajude as pequenas empresas.
mundo teve acesso à imunização total duAh! E lembre-se de continuar a ler o jornal
rante o ano de 2021. Continuaremos a senMilénio Stadium neste novo ano!
tir os efeitos da pandemia em termos económicos, políticos e sociais. Por outro lado,
a tecnologia trouxe-nos grandes surpresas Feliz 2022 para todos nós! Paz, amor e muie acredito que continuará a fazer grande ta saúde.
progresso durante o ano que aí vem, independentemente da situação pandémica.

MULTAS DE CONDUÇÃO

Excesso de velocidade, telemóvel, sinal de stop,
condução descuidada, stunt driving.

ASSUNTOS CRIMINAIS

Roubo, assaultos, violência doméstica,
condução sob o efeito de álcool ou drogas.

WSIB

Acidentes de trabalho.

Carla S. Rodrigues, B.A.
Licensed Paralegal, Notary Public

SENHORIOS E INQUILINOS
TRIBUNAL PARA PEQUENOS LITÍGIOS

Obtenha resultados proﬁssionais a preços acessíveis .
Mais de 15 anos de experiência em lei canadiana. Consulta gratuita.
416-551-6664

541 Rogers Road, Toronto

omnilegal.ca@gmail.com

Vincent Black
Opinion

This is the week that every pundit make
predictions for the upcoming year as
what to expect whether good, bad or indifferent. Predictions and commitments
are usually embraced in the first 15 days
and then in many cases forgotten for
the rest of the year. During these unchartered times, we need to be creative
and look at the future in a much more
open-minded approach to life and how
we cope with it.

E

ach day, we spend time thinking
about the future and what lies ahead.
While we live in the moment and
often think fondly of the past, we also
spend a good chunk of time thinking about
the future and trying to anticipate what’s
around the corner. This is the normal way
most think and l am here to tell you that we
need to rethink how we approach life and
how we set future priorities. In fact, one
way to look at things is what not to do and
what one should be avoiding to make life
much more fulfilling.
I will share with you things that should
avoided and some areas that if you have
not thought about, but may want to consider...
Everyone has a quick get rich scheme
or a stock market play that will make you

rich. The next time someone offers you advice, say thank you and tell them that you
will take it under consideration. There is
no easy way to getting rich or putting more
money into your pocket instantly. There
are sound investment opportunities, but
invest through reputable folks and make
sure that you get more than one reference
on that person. Quick money does not
exist and if it sounds too good to be true,
it is. You may want to consider a start up
on your own where you have your own
risk and reward in your own hands. This is
something that is under your control and
can be shut down at your convenience and
not at the whim of someone else.
Be grateful for what you have thus far,
and l am not speaking about material
things. Be grateful for being in the now,
appreciate all the good around you. Gratitude is more than just the feeling of thankfulness. We build upon it by redirecting our
focus into making gratefulness an intrinsic
part of our lives 365 days a year. Gratitude
requires us to stay alert about the role of
others in our lives. Through gratitude, we
get to make a sense of our lives and learn
to credit our loved ones with the thankfullness they deserve.
Listen more than you speak. Try to make
this a new habit, as you get more out of
listening than you will opening up your
mouth. The technique of listening is something that you need to practice, because as
simple as this may sound, listening is an acquired habit. Having effective skills means
being able to display interest in the topic
discussed and understand the information

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

provided. In today’s society, the ability to
communicate effectively is becoming increasingly important. Although the ability
to speak effectively is a highly sought-after
skill, developing effective listening skills is
often not regarded in the same respect.
Walking is the new in, and as simple as
that sounds, you need to go for a walk on a
consistent basis. If you are physically able
to walk around a room, go around the corner or a distance walk…this is the cheapest
and best form of exercise and keeping you
refocused. Start very small and work your
way up to a minimum of 40 minutes per
day. You will get newfound energy as well
as keeping you refocused with clarity and
a fresh mindset. Walking will help sharpen your immune system which in turn
will help fight off germ and other variants
that are out there. The phrase… walking is
man’s best medicine…walking can be used
for pleasure and improved health by incorporating it into our daily routine.
Revaluate your goals…. they may not be
obtainable. Try to set some realistic goals
that are obtainable and can be maintained.
Forget about that bucket list, they may
have worked for some, but most of us never do anything in that bucket. If you must
have a bucket list, put things in perspective
that you can realise today and not in the future.
Take some time each day and invest in
yourself…go have a coffee alone and read
a book for an hour. Get a massage or a facial, or my favourite a foot massage. Get a
manicure or some form of leisure time to
yourself. Think for a moment about your-

self and something that would take your
mind off the rat race for a few minutes. We
always forget to take care of ourselves….
There is an old expression…” if you can’t
take care of yourself, you aren’t able to
take care of others.”
Make it a priority to cut out toxic people in your life in 2022. Reassess the people
around you and ask yourself, why you associate with them. We tend to hang around
negative folks, people that wear you down
mentally and only give you acid at best
and hang with folks that are positive and
vibrant. You would be surprised at how
much negativity and toxic individuals boog
you down mentally and physically. When
it comes to deciding how much a person
is a toxic person in their life, l encourage
people to take honest look of how this relationship is impacting their lives.
Try something new that is out of your
comfort zone. Experiment with new ideas
and entertain the thought of spicing things
up in your life once in a while. Go buy
that new piece of clothing or try that new
restaurant that you have always wanted to
check out. Rent an exotic car or do something adventurous that gets your juices going. Spice your life.
If you experiment with something new,
it may change your life.
“We are an exact microcosm – or mini
version – of the Universe, and when we
know ourselves, we know the entire Universe.”
“Know thyself” said Plato
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O acontecimento que renovará a Igreja
O ano de 2022, que agora se inicia, será
marcado por muitos dos acontecimentos relevantes do ano 2021. Alguns deles
prolongarão os seus efeitos por vários
anos.

Ei, defensores da teoria da Terra plana, parem com isso! Eu provei que vocês
estão errados há mais de 500 anos, quando comandei uma frota de navios
que percorreu uma rota ao redor do globo. A terra é redonda, fim da história.
Infelizmente, a maior parte da viagem foi um pouco entediante - eu estava
com saudades de Portugal e ficar preso num navio, dia e noite com as mesmas
50 pessoas pode irritar os seus nervos.
Hoje, vocês, crianças, podem andar de bicicleta e clicar numa aplicação do
vosso telefone para ter acesso a uma rádio em português, 24 horas por dia,
em qualquer lugar do mundo. Se ao menos eu tivesse a CamõesRadio.com
para me fazer companhia em 1519…
Descarregue a aplicação da App Store ou Google Play - é grátis!

Créditos: Nacho Arteaga

Em outubro de 2023, terá lugar, em Roma,
o Sínodo propriamente dito, com a participação de bispos de todo o Mundo. Não
todos os bispos, que isso seria um Concílio,
mas representantes de cada conferência
episcopal. Após séculos de clericalização
da Igreja, não bastará o ano de 2022 para

restaurar a sinodalidade como forma natu- Espírito. Este não fala só pelos clérigos, mas
ral do seu funcionamento. Este dinamismo também pelos leigos. E até sopra fora da
que o Papa pretende suscitar na Igreja le- Igreja. O primeiro passo foi dado em 2021...
vará vários anos a triunfar. Não é um camiFernando Calado Rodrigues/Padre
nho fácil de trilhar porque não se trata de
substituir o autoritarismo pelo parlamentarismo, mas de deixar-se conduzir pelo

O grande combate
anos, segundo dados das Nações Unidas.
Traduzido em lugar-comum, sempre
que a maré não está de feição, “quem
sofre é o mexilhão”. Provavelmente, todos sabíamos que este seria o balanço de
perdas e ganhos, independentemente do
s últimos dois anos foram muito agente provocador do desequilíbrio, nesdifíceis para todos, mas, vejam te caso, um vírus. Mas será que estamos
bem, a fortuna dos 20 mais abas- perante uma inevitabilidade? Talvez não.
tados do Mundo registou uma subida de A maior parte dos povos tem o destino
30% em 2021, enquanto o número de pes- nas mãos, pelo que vale a pena centrar a
soas a viver em situação de pobreza ex- agulha na realidade portuguesa - mesmo
trema aumentou pela primeira vez em 20 sabendo que, sendo grave, está a léguas

Se há evidência que a pandemia sublinha é que os pobres sofrem sempre
mais do que os ricos quando o equilíbrio social e económico do planeta é
afetado.

O

do que se passa em países onde a proteção
aos desfavorecidos é escassa ou nula.
Os portugueses têm uma parte do destino nas mãos. No momento mais decisivo em democracia, serão chamados, no
final deste mês, a escolher os seus representantes para a Assembleia da República. E desse escrutínio resultará um novo
Governo. Depois da irresponsabilidade
- com culpas partilhadas - de nem um
orçamento numa conjuntura tão decisiva conseguirem aprovar, importa saber
com que projetos pretendem os partidos

Créditos: DR.

O futuro
da rádio

N

o âmbito eclesial, iniciou-se em 2021
uma nova dinâmica sinodal, a qual o
Papa Francisco inaugurou de forma
solene em Roma nos dias 9 e 10 de outubro.
Pediu então que todas as dioceses do Mundo assumissem esse dinamismo, com uma
abertura solene a partir da semana seguinte.
Mais do que uma nova metodologia de
preparação do Sínodo dos Bispos, o Papa
quer que a Igreja seja mais sinodal do que
clerical. Ou seja: em vez de alguns falarem
e os restantes acatarem as determinações
vindas de cima, quer que todos possam expressar as suas opiniões e influenciar as decisões que serão tomadas. O objetivo é que,
a partir da contribuição de todos, se escute
melhor o que o Espírito pede à Igreja.
Até aqui era produzido um documento que
Roma enviava às dioceses para ser refletido pelos cristãos, os quais enviariam as suas
achegas para a reflexão dos bispos no Sínodo. Agora, o Papa pretende escutar todas as
pessoas, até fora da Igreja, para determinar
os assuntos que serão refletidos pelo Sínodo.
Assim, o documento preparatório do Sínodo não propõe doutrinas, mas dá alguns
núcleos temáticos e, sobretudo, indicações
para promover essa reflexão, primeiro ao
nível local - até agosto de 2022 - e, depois,
ao nível continental - até setembro de 2023.

inverter esta tendência de serem sempre
os mais frágeis a pagar sucessivas crises.
Se tiverem coragem, se perceberem que
é possível vencer eleições com a verdade,
talvez os eleitores se mobilizem por uma
ideia de governação, suportada num ou
mais partidos, capaz de devolver a esperança a quem há muito a perdeu, encarando o ato de votar como uma perda de
tempo ou deixando-se seduzir por ondas
extremistas que podem, no limite, colocar em causa a própria democracia.
Vítor Santos/Chefe de Redação do JN

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

Rogers 672
1-888-764-3771
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Depois do sol vem a peneira
nos aguarde. Com ânimo leve e coração
cheio de esperança para superar o que quer
que nos apareça pela frente.
O que esperar? Governos em desgoverno, países a re-confinar. Casos em ordem
Cristina da Costa
crescente. ICU ‘S a ficarem repletas de paOpinião
cientes. Meu Deus, que tormenta. Mas não
obstante, e segundo nos diz a história, as
pandemias precedentes tiveram por norma
uma duração de dois anos. Já ultrapassáOlá bom dia, feliz Ano Novo.
mos esse registo e estamos no auge, como
no início. A variante Ómicron que muito
primeira semana de 2022 entrou de
mais contagia e menos mazelas deixa, pelo
rompante e cá estamos.
menos nas pessoas vacinadas, está a deixar
Espero-vos bem. Com saúde e
a sua marca. Já temos outra nova variante
vontade de desafiar o que quer que seja que
em França proveniente do Congo.

A

Também estamos disponíveis na

As teorias dos especialistas baralham-nos – uns dizem que estamos próximo
de ver a pandemia transformar-se numa
endemia – quase como se a Covid 19 se
transformasse numa espécie de gripe com
a qual teremos que viver o resto das nossas
vidas. Mas outros garantem que estamos
ainda muito longe disso. Que mais variantes podem surgir e que ninguém sabe até
que ponto serão igualmente transmissíveis,
mas mais mortíferas. E nós ficamos assim
com a cabeça à roda. Sem saber muito bem
o que pensar e no que acreditar. Olhem… cá
estamos. Por vezes dou por mim a perguntar a mim mesma - será isto tudo o início de
algum fim?

Bem, depois da tormenta chega a calma.
Certo?
A ver... Andamos numa exaustão mental. Cansados de mais do mesmo. De tapar
o sol com a peneira, de ter ânimo, mas há
que prevalecer. Desistir não é opção.
De política não vou falar. Não me apetece. Não tenho cabeça para mais ordem,
nem desordem.
Viver com receio, mas nunca em pânico.
É o que é e vale o que vale.
Fiquem bem. Mantenham a calma e a fé.
Até já,
Cristina

Life in 2022
With a lot of fanfare and celebration, 2022
made its appearance as a superstar heading a show that everyone wanted to see.
The crackling of firecrackers on the sky all
over the world gave people an excuse to
hope for better times and justification to
celebrate a moment in time, which quickly
disappeared with the smoke of the dead
sparklers.
The human body is like Noah’s Ark. We
store every imaginable thing in it to change
our lives, but every time we look in the mirror more or less we always see the same
person. The dreams and aspirations wetted

with champagne and firecrackers on the
sky combined the pronunciations of Happy
New Year changed nothing in our bodies or
the world. We are not like a caterpillar who
reduces itself to a sachet of genetic soup and
then reconstitutes itself as a butterfly free
to do what it wishes without being afraid of
the year ahead. As we continue to meander
though the valleys of this pandemic we still
refuse to accept the reality that Covid will be
part of our lives this year and long after and
that we have to adjust our lives and accept
change to regularise certain aspects of our
beings in order to survive. People will go to
tremendous lengths to avoid being wrong or

having to change their minds as doing so will
show a certain fallibility and an acceptance
that the views of their opponents were credible and thus the reason we continue to have
the anti vaxers, which will slow down every
aspect of our recovery. The end of 2021 culminated 20 months of harsh reality that gave
us storms, fires and inflation. We deserve a
break in 2022 but the question for prognosticators and other pundits is going to be what
will the new year bring? The world needs
to get out of hibernation and people may
have to start a social war of shaming those
who are not embarrassed to admit they were
wrong by not being vaccinated.
2022 should not be catastrophized by potential socio-economic occurrences, which may
further paralyse our minds. We should look
for the positives within each of us to ensure
that better times will brighten people’s lives.
While hope is eternal, here are a few thoughts
about what the world may be like this year.

Rudeness will increase, as humans are less
and less tolerant of each other. Work places
lack civility, which will result in productivity losses and closing of many enterprises.
Faith will decrease because God has not
shown an ability to eliminate this pandemic
which has caused so much suffering. Wars
are looming closer and closer as cryptofacism in France and the USA grows plus the
insistence by China, and Russia that autocracy is a more efficient method of governance than the democratic fallacies hidden by
flowery freedom premonitions espoused by
so-called democratic leaders.
In 2022 expectations are that business
could improve and grow by 64% if the pandemic disappears but remember that the
firecrackers dissolved into smoke. Levels of
national debt will result in our prime minister not being able to add so many zeros and
thus he will resign in 2022 and give way to
another liberal genius who will eliminate
our debt by the time we get rid of climate
change. Labour shortages will continue to
plague all industries as the past 20 months
have created a lazy workforce who feels
that governments should look after them.
Hybrid working will be discussed but employees and employers will not be able to
agree how much time people should work
from home. Offices could again become men
caves where women do not want to work
from thus negating all the gains in equality
and diversity from the past several years.
Billionaires will take over the space race by
taking citizens to space. China will have its
own space station and will implement a democracy concept there, as an experiment, and
India will end up in Mars. Good place to fix
their problems. These are a few predictions
but the world will change at a faster pace
then ever with a ragtag of political leaders
showing us what is best when they do not
know what is good for themselves.
Make your own predictions but be prepared to change them.
Be well
Manuel DaCosta/MS

, para todo o Canadá,aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Há mais de 35 anos que o Leão

Esta semana

D'Ouro se tem dedicado para servir
a comunidade e cuidar dos nossos

Ouvimos a versão acústica de Bárbara Bandeira, uma das vozes da
música portuguesa atual

clientes e da nossa equipa. Com o

Visitamos o presépio de cortiça de Samuel Machado

COVID-19 em todos nós, queremos

Tratamos da nossa saúde mental com mais um Body & Soul de Telma
Pinguelo
Conhecemos o Respeitosa Mente, o mais recente trabalho do cantor
Ricardo Ribeiro
Revemos o melhor do ano do Stella’s Studio

contínuo impacto do vírus do
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.

Refrescamo-nos com os Fontanários, Lavadouros e Poços filmados
pelo Cine Club da Bairrada
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais
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English version

Créditos: DR.
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Estamos abertos para serviço take-out
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga

OUR TEAM
IS READY TO
SERVE YOU.

AUTO
HOME
COMMERCIAL

PATRICK G. VIEIRA
Chief Executive Officer

JOSEPH VIEIRA
President & Chairman

55 Horner Avenue, Etobicoke
info@vieirainsurance.com vieirainsurance.com

Tel. 416-531-1146
Toll Free 1-888-843-4721
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Augusto Bandeira
Opinião

Morreu Dr. Francisco Sampaio, uma das
maiores figuras do Minho.

Créditos: Miko Guziuk

U

Portugal e os seus emigrantes!
Luís Barreira
Opinião

Quem teve ocasião de sintonizar os canais televisivos de informação portugueses, neste último domingo (2), não
conseguiu disfarçar a sua revolta contra
a situação de milhares de emigrantes
portugueses em filas intermináveis nos
aeroportos nacionais, para conseguirem
fazer um teste à Covid nos locais designados dos aeroportos, que lhes permitissem entrar nos países de acolhimento
onde vivem e trabalham. E após longas
horas de espera para as famílias com
crianças, grande parte acabou perdendo
os respetivos voos e foram obrigados a
desembolsar a compra de outras viagens
para mais tarde, correndo ainda o risco
de serem infetados na enorme confusão
das filas e encontrar dificuldades futuras
nos seus respetivos empregos.

F

oi um vergonhoso espetáculo de desorganização nacional, que não pode
ser justificado por ser imprevisível,
dado que eram perfeitamente conhecidas
as dezenas de voos programados para esse
dia, assim como as centenas de passageiros
que iriam partir dos aeroportos de Lisboa e
do Porto e que uma grande parte das far-
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Como tudo na vida, há um fim
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mácias nacionais, onde se poderiam efetuar os testes, ou estavam fechadas ou tinham esgotado os seus stocks de testes.
Se tal situação era previsível para qualquer gestor de aeroportos e para as autoridades sanitárias portuguesas, porque não
foram abertos mais postos de testes nesses locais? Se a justificação era a de que os
profissionais de saúde da DGS estavam em
período de folga (cujo merecimento não
ponho em causa), porque não se utilizou a
nossa estrutura militar para essas funções
ou o contributo de hospitais privados?
Pese embora a possibilidade de, entre
tanta gente, haver um ou outro turista, a
esmagadora maioria dos passageiros eram
emigrantes portugueses que vieram passar
o Natal e Ano Novo junto dos seus familiares em Portugal, tal circunstância parece
sugerir que esta manifesta desorganização
e relaxe teve um fundamento perverso.
Tratava-se “apenas” dos nossos pacientes
e esforçados emigrantes!...
Por estas e tantas outras variadas razões, não deixarei de sublinhar a falta de
consideração que os poderes instituídos
em Portugal sempre têm tido para com
os seus muitos milhares de portugueses
espalhados pelo mundo, apenas aplaudidos quando se trata de incentivar as suas
remessas para o país e acarinhados por
alguns políticos partidários, que se deslocam a alguns países de acolhimento, em
vésperas de eleições nacionais.
A propósito das remessas financeiras da
emigração portuguesa, que têm tido sempre uma tendência de crescimento, embora interrompida em 2019 por razões que se
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prendem com os efeitos da pandemia na
economia dos países de acolhimento, mas
que continuou a aumentar em países como
a Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Bélgica e Países Baixos, sendo que
o último valor global anual, registado no
PORDATA, foi de 3.612 milhões de euros,
equivalente a 1,8% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, o que não está muito
longe do peso da nossa agricultura no PIB
português. E Portugal registou nesse mesmo ano (2020), uma queda histórica de
7,6% no seu PIB.
Porque estamos em vésperas de eleições
para a Assembleia da República, marcadas para 30 de janeiro próximo, não sei se
iremos a tempo de se efetuarem as habituais visitas de “conveniência” dos nossos
políticos aos locais de emigração partidariamente mais importantes e da abertura
das nossas embaixadas à “diplomacia do
croquete”, com a presença dos notáveis locais, os cerca de 2,6 milhões de portugueses a viver no estrangeiro (tendo a França
o maior número: 587.300 em 2020), que
representam na totalidade cerca de 25%
da população residente em Portugal no ano
de 2019, vão ser convidados a votar nestas
eleições. Mas, para que tal seja possível (de
acordo com o processo habitual porque, o
voto eletrónico tão prometido, só será possível “talvez…” em 2023), têm de estar recenseados nos cadernos eleitorais junto das
respetivas embaixadas onde, atualmente,
estão recenseados cerca de milhão e meio
de portugueses que vivem fora de Portugal.
E quem não estiver recenseado também já
não o pode fazer, porque os cadernos elei-

torais só podem ser alterados até 60 dias
antes das eleições (tinham de fazê-lo antes
da queda do governo!...)
Tendo em consideração a habitual e
enorme abstenção nos círculos eleitorais
fora de Portugal, agora agravados com o
medo da situação pandémica que se vive
em todo o mundo no caso dos votos presenciais e as enormes devoluções de votos
que se registam nestes círculos (só nas últimas eleições foram devolvidos mais de
300 mil boletins de voto), estas eleições (cá
dentro e lá fora), vão ser marcadas por um
aumento exponencial de abstenções mas
que, no caso dos emigrantes portugueses,
ficarão proporcionalmente adequadas ao
seu poder eleitoral, uma vez que apenas
podem eleger quatro deputados.
Como bem afirmou o primeiro-ministro em exercício, António Costa, para que
um partido possa ter a maioria absoluta é
preciso que alcance 50% dos votos mais
um! Como existem pelo menos dois partidos políticos (PS e PSD) que aspiram a essa
maioria e se for do seu interesse algum
deles, o seu voto conta! Mas se nenhum
deles obtiver essa vitória, um outro qualquer partido com que se identifique pode
definir o sentido da próxima governação,
pelo que o seu voto, em alguns dos outros,
também conta!
Porque se trata das eleições mais importantes do país, definindo quem o vai governar (bem ou mal…) no futuro próximo,
estejam atentos porque todos os votos contam, mesmo que sejam poucos.

DESCUBRA A EDIÇÃO
DESTE MÊS
REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM

ma das pessoas ímpares da região do
Minho, a pessoa que do meu ponto
de vista, mais lutou para promover
o turismo no Norte e, mais concretamente, o distrito de Viana do Castelo. Tive o
grato prazer de o ter como amigo e ser seu
amigo, era uma pessoa afável, de bom trato e sempre disponível nas mais diversas
solicitações. Foram congressos, viagens
pelo continente, ilhas e cidades da Europa,
como Paris, Madrid, Vigo, entre outras na
divulgação da gastronomia do Minho. Foram presenças em todos os casinos do país
com a gastronomia e artesanato do Minho,
palestras em que no final ninguém ficava
sentado. Era de uma sabedoria que se podia
estar horas a fio a ouvir este senhor a falar
do bom que o Minho tem. Foram feiras de
gastronomia pela europa fora, continente
e ilhas, a boa gastronomia, vinhos e doces
sempre em primeiro lugar.
Com este senhor aprendi a saber ouvir e
aprendi muito sobre os usos e costumes da
nossa bonita região do Minho. Que saudades dos velhos tempos da RTAM, o Minho
deve-lhe muito, era um lutador, investigador, dos usos da região. Era um historiador
regional onde deixou marcas, professor e
etnógrafo, lançou centenas de textos publicados na revista “A Falar de Viana”, é
o autor de dezenas de títulos, sobre temas
de caráter histórico, arqueológico, turístico, etnográfico e gastronómico. Foi também colaborador de várias publicações do

Alto Minho, redigiu o estudo que serviu de
base à “Declaração de Interesse para o Turismo” da Romaria d’Agonia, que acabou
por ser aprovada em 2013, um dos lutadores na criação do Museu do Traje em Viana
do Castelo, um dos maiores conhecedores
das tradições em torno da Romaria de Nossa Senhora da Agonia”. Durante 40 anos
organizou o cortejo histórico etnográfico
das Festas de Nossa Senhora d’Agonia, foi
fundador da Confraria dos Gastrónomos do
Minho, foi professor no ensino secundário,
no Instituto Superior de Turismo e Empresas, foi membro da Comissão Instaladora
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde foi professor e coordenador do
curso superior de Turismo, e ainda presidente do conselho pedagógico.
Homem com H grande, foi um membro
ativo no processo de constituição da RTAM,
organismo a que presidiu entre 1980 e 2009.
Foi um lutador da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, sempre
defendendo a instalação da sede no Castelo
Santiago da Barra, onde ainda se mantém.
Foi presidente da Assembleia Municipal da
Câmara Municipal de Caminha. Como professor no Instituto Politécnico de Viana do
Castelo, usando a sua mestria e sabedoria,
ensinou grandes talentos hoje a trabalhar
no turismo que passaram pelas mãos deste Senhor. Sempre bem-disposto e só dizia
não, se mesmo não pudesse.
Dedicou sua vida na investigação dos
usos e costumes da região e a trabalhar em
prol da mesma, tinha um respeito e admiração pelos emigrantes que se dedicavam
voluntariamente na divulgação dos usos e
costumes das suas regiões, sempre apoiou
projetos qualitativos e de interesse para a
região. Todos sabemos que o Minho cresceu em termos turísticos fruto do empenho
de muitas individualidades de grande pres-

Dr. Francisco Sampaio, Chef Rosa Bandeira e Augusto Bandeira. Créditos: DR.

tígio local, a figura do Dr. Francisco Sampaio está entre os nomes maiores que contribuíram para o engrandecimento e para o
prestígio da Região.
Falar sobre este amigo não é fácil, havia
amizade. Quando soube que eu ia regressar
a este país veio ter comigo para me dar dicas, julgando que ia continuar com a atividade que nos aproximou, palavras difíceis
de esquecer e o último abraço. Tinha uma

sabedoria de cultura regional como ninguém, esteve em todos os países de língua
portuguesa, passou pelas maiores faculdades, e nunca passou de um simples senhor
pobre, sábio e mestre no que dizia.
Descanse em paz amigo Dr. Sampaio, até
um dia.
Bom fim de semana.

Os nossos serviços:

Soluções acessíveis para as suas necessidades contabilísticas

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda
opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

• Income taxes (comerciais,
empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade
• Impostos de venda federal e
porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números
segurança social temporário
• Registo de corporações

1325 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6E 1C2

(416) 603-0842 Toll Free: 1 888 232 6326
info@viveirosgroup.com viveirosgroup.com
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Ó meu menino Jesus/ ó meu menino tão belo/
vieste mesmo a nascer/ na noite do caramelo.

Lembrar caminhos velhos

Uma vida luso-francesa
Daniel Bastos
Opinião

Os últimos anos têm sido pródigos na
conceção e realização de obras de autoras nacionais ou lusodescendentes
residentes no estrangeiro dedicadas às
mundividências femininas no contexto migratório, umas das dimensões da
emigração portuguesa que por via destes contributos literários começa a ser
mais conhecida e estudada.

U

m desses contributos literários, intitulado Uma vida luso-francesa, deu
à estampa no final do ano passado
e tem o cunho de Margarida Poças Serrano, educadora especial que trabalhou em
França com refugiados e jovens com deficiência.
Natural de Reguengo do Fetal, Batalha,
Margarida Poças Serrano emigrou para
França, nomeadamente para Saint-Maur
des Fossés, uma comuna a sudeste de Paris,
em 1966, ainda criança, na companhia da
mãe e de outras duas irmãs, ao encontro do
pai e da irmã mais velha que tinham partido para o território gaulês três anos antes.
Formada em educação especial, uma

educação organizada para atender específica e exclusivamente alunos com determinadas necessidades especiais, já depois
de casada e do nascimento dos três filhos,
a autora batalhense assina nesta obra, que
tem a chancela da Chiado Books, um romance social inspirado livre¬mente na trajetória de filha de emigrantes que partiram
nos anos 60 em demanda de melhores condições de vida, na esteira da larga maioria
da população que durante a ditadura portuguesa vivia na pobreza.
O livro aborda também, e sobretudo, a
luta de uma menina para escapar ao destino que o seu pai lhe tinha traçado, mormente de mulher submissa ao chefe de fa-

mília, e aos homens em geral. Rompendo
assim com o ideal feminino preconizado
na ditadura de Salazar, que advogava que
a mulher existia para ser mãe, esposa e dona-de-casa, e desde cedo era educada para
ser submissa ao poder patriarcal do pai, do
irmão e, mais tarde, do marido.
A obra é igualmente um testemunho
pessoal da importância dos livros enquanto instrumentos insubstituíveis para a formação, como foi o caso paradigmático de
Margarida Poças Serrano, cuja trajetória
e trabalho literário relembra a máxima de
Gabriel García Márquez: “A vida de uma
pessoa não é o que lhe acontece, mas aquilo
que recorda e a maneira como o recorda”.

Aida Batista
Opinião

Minha mãe, talvez para fazer justiça ao
ditado popular que diz “Quem canta,
seus males espanta”, acompanhava as
tarefas domésticas, bem como os trabalhos de costura, com cantorias. Ou
eram as canções portuguesas em voga
na época, ou as quadras populares do
nosso folclore. Na quadra natalícia, ouviamo-la cantar as alusivas à Natividade
de Jesus.

A

inda hoje lhes reconheço a letra e as
trauteio, sem conseguir, no entanto,
emprestar-lhes a voz clara e límpida
que minha mãe tinha. A razão para ter escolhido uma delas como epígrafe do texto
está ligada a um equívoco que se prende
com a palavra caramelo. Em criança, sem-

pre associei o caramelo aos fritos que se
comiam nas festas de Natal, a que não faltava uma calda de tal modo apurada que se
assemelhava ao espesso açúcar derretido.
Caramelos, no plural, era também o nome
dado a certos rebuçados, cuja cor dourada
denunciava a presença do açúcar, e que
ainda hoje se podem encontrar à venda
com a mesma designação. Era uma iguaria
habitualmente recusada pelos mais velhos
porque se prendia aos dentes, incómodo
com que as crianças rejubilavam porque,
num tempo em que as guloseimas eram escassas, mais sobrava para elas.
O meu mundo do caramelo ficava por
aqui, suficientemente claro para que eu não
fizesse outras perguntas. Anos mais tarde,
descobri que a “noite do caramelo” é uma
noite muito fria, de geada que cria pendentes de gelo nos beirais das casas e deposita
cristais na ramagem dos pinheiros. O meu
vocabulário alargou-se, mas, para quem
vivia numa geografia onde não existiam
noites gélidas, era difícil imaginar como seria o caramelo, a não ser por via dos postais

natalícios à venda nas livrarias da cidade.
Quando se vive afastada desde tenra
idade do espaço-berço, e inserida numa
realidade cujo quotidiano é completamente diferente, além do vocabulário não ter
sempre um significante correspondente,
também as tradições nos chegam apenas
pelas vozes dos pais e avós. Aconteceu
também com os cantares das janeiras que,
não fora a pandemia a interrompê-los, seriam cantados durante a semana que ora
finda, na noite de quarta para quinta, por
dia 6 ser o Dia de Reis ou da Epifania.
Eu, que em janeiro vivia sujeita a temperaturas muito elevadas e fazia vida citadina numa capital de província, punha-me
a imaginar como seria fazer parte de um
grupo de rapazes e raparigas que, por serranias e vales, andavam a cantar de porta
em porta, para, em troca, receberem variadas peças de fumeiro, castanhas, nozes, sobras das iguarias dos festejos há poucos dias
celebrados e até algumas moedas. Deitada
na cama e no silêncio da noite, ouvia-os
entoar loas ao Menino, Sua mãe Maria e S.

Fernando Ferreira
Sales Representative
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Canção popular de Natal

José, em quadras simples para de seguida,
e ainda no formato de quadras, dirigirem
pedidos aos donos da casa.
Vencida por um sono suado, acordava no
dia seguinte com o expresso desejo de um
dia pertencer a um grupo que noite adentro
se divertia, com a certeza de que ao frio do
caramelo seria negado o poder de enregelar
o calor da alegria partilhada. Muitos anos
depois, tive oportunidade de o fazer na aldeia onde moravam os meus pais.
Quando penso nestas tradições, que um
certo revivalismo tende a recuperar (e
bem), revejo-me em todos os que, longe
das suas origens, nesta época sentiram a
nostalgia destas práticas. A letra da canção
“Natal dos Simples”, de Zeca Afonso, começa por “Vamos cantar as janeiras.” Apesar de não seguir o mesmo modelo do folclore, diz-nos: “Só se lembra de caminhos
velhos/ Quem tem saudades da terra.”
Da sua terra, acrescentaria eu, porque é
lá que estão as raízes das suas memórias.

The Carpenters’ Union

JOIN TODAY

organizing@thecarpentersunion.ca

We Offer Among the
Best Benefits, Pension &
Wages in the Industry

O anúncio desta semana de que
Ontário ia regressar à segunda fase
de reabertura económica obrigou
ao encerramento temporário de
um dos marcos históricos de Toronto – a CN Tower. O espaço vai
estar encerrado ao público durante
3 semanas, o tempo em que as restrições estão em vigor.
Créditos: DR.

N

as redes socias a organização
fez saber que a segurança de
funcionários e de membros
do público é a sua prioridade e disse
que ia aguardar com expectativa a
reabertura logo que as autoridades de
saúde pública entendam que é seguro
voltar a operar.
Com as novas regras os ajuntamentos em espaços internos só podem ter
até cinco pessoas no máximo. Um número que não é suficiente para manter a viabilidade económica do espaço. Apesar de os restaurantes estarem
autorizados a servir take out o Restaurante 360 que
fica localizado no último
andar da CN
Tower já informou que vai
estar encerrado
durante as
próximas três
semanas.
A reabertura
da província está agendada para 26
de janeiro, mas
depende da
evolução
da
pandemia.
MS

Carlo’s Bakery
abre localização em Port Credit
A Carlo’s Bakery abriu esta semana uma
nova localização em Port Credit. Para os
mais gulosos, o espaço vai funcionar entre
as 9H e as 21H. A marca, que nasceu em
New Jersey, nos EUA, em 1910, tornou-se
famosa desde que participou no popular
reality show Cake Boss. Buddy Valastro é
o proprietário da rede de pastelarias.

A

fachada da pastelaria de Port Cre- famosas, inclusive as lobster tails e o
dit é semelhante à original e está bolo arco íris.
Buddy Valastro é a quarta geração de
localizada no 167 do Lakeshore
Rd. W na zona sul da rua a leste da Mis- pasteleiros italianos radicados nos EUA.
MS
sissauga Rd. A pastelaria entrega bolos
por encomenda e no local vai encontrar
vários sabores de bolos, bolachas, tartes,
donuts, cupcakes e outras sobremesas

MiWay melhora serviços para que autocarros
de Mississauga circulem mais rápido pela cidade
A partir desta semana, os residentes de
Mississauga que utilizam o autocarro
para se deslocarem pela cidade devem
notar uma série de melhorias introduzidas pela MiWay.

S

egundo a autarquia de Mississauga,
algumas rotas e horários foram melhorados para aumentar a frequência
dos serviços nas rotas onde a procura dos
clientes tem aumentado. A MyWay afirma
ainda que as rotas são monitorizadas regularmente para responder o mais rápido
possível às necessidades dos clientes.
A empresa é o terceiro maior sistema de carros e 65 rotas em toda a cidade. Mississauga sissauga, a rede de transportes da cidade serve
trânsito público municipal de Ontário e tem tem mais de 3.000 paragens de autocarro no quase 25 milhões de passageiros por ano.
mais de 950 operadores de trânsito, 500 auto- total. Segundo a página da autarquia de MisMS

Créditos: DR.
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CN Tower
encerra devido
a novas
restrições
impostas
pelo governo
de Ontário

Plus a $450 Bonus for full
COVID-19 Vaccination
(Local 27 Toronto)

Carpenters’ District Council of Ontario
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Esta é a lista de feriados estatutários
de Ontário para 2022
Sexta-Feira Santa de 15 de abril muitas empresas encerrarem, a data não é um feriado
estatutário. A 23 de maio os canadianos gozam um período de descanso no dia da Rainha Vitória e no dia 1 de julho, dia do Canadá, que calha este ano numa sexta-feira.
A 5 de dezembro comemora-se o Dia do
próximo feriado estatutário do ano, Trabalhador que calha numa segunda-feidepois do primeiro dia do ano é a 21 ra e o Dia da Ação de Graças calha este ano
de fevereiro, o Dia da Família que numa segunda-feira, a 10 de outubro.
Como o Boxing Day é numa segunda-feicalha numa segunda-feira. Apesar de na

A lista de feriados estatutários para este
ano é mais ou menos semelhante aos
anos anteriores, mas alguns dos feriados acontecem ao fim-de-semana e por
isso o período de folga é gozado na segunda-feira seguinte.

O

ra, depois do Natal calhar no domingo, o
feriado do Natal é gozado na terça-feira 27
de dezembro. Portanto se é fã de fins-de-semana longos para planear uma escapadela, este ano tem oportunidade de fazê-lo
várias vezes. Pode inclusive beneficiar de o
desconto que o governo de Ontário lhe oferece para apoiar o turismo interno e aproveitar para conhecer partes da província de
Ontário que nunca visitou.
MS
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Os habitantes de Ontário e as empresas de toda a província começaram esta semana a enfrentar
uma nova vaga de restrições que
o governo ordenou para travar a
transmissão da COVID-19.

Créditos: DR.

O

preparar os hospitais para um aumento
de hospitalizações de pacientes com COVID-19 e ter capacidade uma vez que muitos funcionários de saúde estão a testar positivo.
A Ontario Health alerta que a reafetaaumento de casos de COVID-19 e de
hospitalizações obrigou as autori- ção de funcionários dentro dos hospitais
dades de saúde de várias jurisdições e transferências de pacientes para outros
a adotar medidas drásticas na quinta vaga hospitais são esperadas à medida que mais
hospitais atingem a sua capacidade máxida pandemia.
A partir desta quarta-feira (5) Ontário ma. Apesar do número de pacientes com
adiou todas as cirurgias não essenciais para pneumonia ter diminuído nos hospitais, a

Em algumas partes do país os canadianos viram as cirurgias adiadas, o acesso
aos testes COVID-19 reduzido e o regresso às aulas presenciais adiado.

O

COVID-19 está a levar mais pessoas aos internamentos.
Ontário expandiu as terceiras doses para
pessoas com mais de 18 anos em meados
de dezembro, mas o Quebec tem sido mais
lento e só ontem é abriu a elegibilidade para
pessoas com mais de 50 anos no Quebec.
Saskatchewan, entretanto, já começou a
administrar quartas doses em pessoas com
imunidade comprometida.
MS
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Premier Doug Ford anunciou
as medidas na segunda-feira
(3) e disse que iam estar em
vigor durante pelo menos três semanas para proteger a capacidade do
sistema hospitalar. Ginásios, teatros e
museus vão encerrar e os restaurantes estão proibidos de servir refeições
nos seus estabelecimentos.
O governo autoriza apenas serviço
de takeout. Centros comerciais e serviços de cuidados pessoais vão operar
a 50% da capacidade. Ajuntamentos
dentro de espaços internos só podem
ter cinco pessoas no máximo enquanto ao ar livre são permitidas 10 pessoas. As restrições entram em vigor
um dia depois da ministra da saúde
ter alertado para um crescimento explosivo das hospitalizações.
Esta terça-feira (4) mais de 1.200
pessoas estavam nos hospitais de Ontário. O número inclui pacientes com
COVID-19. Elliott disse que apesar de
as hospitalizações terem permanecido estáveis nas primeiras semanas de
dezembro, agora a situação é diferente. As autoridades de saúde alertam
que os números reais de casos positivos são maiores do que os que estão a
ser reportados porque os laboratórios
não conseguem fazer mais testes. Várias indústrias e hospitais enfrentam
escassez de pessoal porque os funcionários foram obrigados a isolar-se.
O governo está a apelar às empresas
para manterem os trabalhadores em
teletrabalho para reduzir o contágio.
MS

O Canadá anunciou um acordo de princípio no valor de 40 mil milhões de dólares
canadianos para compensar crianças
indígenas e as suas famílias que tenham
sido discriminadas pelo Estado.

T

rata-se do “maior acordo de compensação na História canadiana”, disse o
ministro para as Relações Coroa-Indígenas, Marc Miller, numa conferência de
imprensa em vídeo na terça-feira (4).
O acordo de princípio, que será finalizado nos próximos meses, visa pôr fim a anos
de litígio sobre o montante de dinheiro
que o governo federal atribui aos serviços
de proteção infantil para as Primeiras Nações, em comparação com os oferecidos às
crianças não-indígenas. Metade do dinheiro será utilizado para compensar as crianças nativas retiradas dos cuidados dos pais
e colocadas no sistema de proteção infantil
e a outra metade será utilizada para reformar o sistema nos próximos cinco anos.
“Nenhum montante pode compensar o
trauma sofrido pelo povo”, observou a ministra dos Serviços Aborígenes, Patty Hadju.
Mas o acordo “reconhece aos sobreviventes e às suas famílias a dor e os danos
causados pela discriminação no financiamento e nos serviços”, acrescentou, citada
pela agência de notícias France-Presse.
O acordo tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro, Justin Trudeau, em meados de dezembro.
Em 2019, o Tribunal dos Direitos Humanos do Canadá ordenou ao governo que
pagasse 40.000 dólares canadianos (quase
28.000 euros) em compensação a cada uma
das milhares de crianças das Primeiras Nações retiradas da custódia dos pais e colo-

cadas no sistema de proteção infantil após
2006. A decisão foi aprovada em setembro
passado. No final de outubro, o governo
pediu ao Tribunal Federal de Recurso que
anulasse esta decisão histórica, dizendo
que a compensação era necessária, mas
que preferia trabalhar os pormenores num
acordo negociado.
O montante exato a ser pago a cada pessoa, assim como os termos e o calendário,
serão determinados em consultas entre
peritos e a maior organização indígena do
país, a Assembleia das Primeiras Nações,
disseram advogados dos queixosos.
“Este é um acordo histórico e esperamos
que seja um ponto de viragem no trabalho
de reconciliação deste país”, disse Robert
Kugler, um dos advogados.
Kugler disse que o montante “sublinha a
gravidade dos danos sofridos e dará apoio
financeiro para permitir que as vítimas melhorem as suas vidas”.
O anúncio deste acordo surge no meio
da reflexão do país sobre os danos causados
aos Inuit, Métis ou membros das Primeiras
Nações. Desde maio passado, foram encontradas mais de mil sepulturas anónimas nos
locais de antigas escolas residenciais católicas para indígenas, lançando luz sobre um
capítulo escuro da História do Canadá e da
sua política de assimilação forçada, considerada como um “genocídio cultural” desde 2015. Desde finais do século XIX até aos
anos 1990, cerca de 150 mil crianças nativas foram colocadas à força em 139 escolas
residenciais atualmente fechadas, onde
foram isoladas das suas famílias, língua e
cultura. Milhares dessas crianças nunca
regressaram para junto da família. A Igreja
Católica no Canadá emitiu um pedido for-

mal de desculpas aos povos indígenas em
setembro. Em outubro, o Vaticano anunciou a intenção do Papa Francisco de visitar
o Canadá para apoiar os esforços de reconciliação com os povos indígenas.
Na altura, um dos chefes das Primeiras
Nações, Cadmus Delorme, disse que uma
visita papal seria um passo rumo à recon-

ciliação, mas sublinhou que teria de ser
acompanhada de um pedido de desculpas
da igreja para validar a dor de muitas das
vítimas ainda vivas.
“É necessário um pedido de desculpas e
a reconstrução de um relacionamento seguiria o pedido de desculpas”, disse então.
JN/MS

Quebec suspende PCR testes para o público em
geral devido a sobrecarga do sistema de saúde

N

aquela província os testes PCR estão
a ser reservados para pessoas que
trabalham em locais de risco como
hospitais, lares de idosos, cadeias e abrigos. A informação foi confirmada esta terça-feira (4) pela saúde pública do Quebec.
As comunidades do Norte e que vivem em
áreas mais remotas do Quebec também vão
ter acesso aos testes PCR.
A decisão surge devido ao aumento brutal de casos de COVID-19 e de hospitalizações. Esta terça-feira (4) quase 47.000
pessoas fizeram um teste PCR no Quebec,
um número a que os laboratórios não conseguem corresponder porque a capacidade
máxima são 30.000 testes por dia.
A saúde pública do Quebec está a encorajar as pessoas a utilizarem testes rápidos
sempre que possível ou a se isolarem quan-

do tiverem sintomas de COVID-19. Mas a
província do Quebec não foi a única a limitar os testes PCR ao público em geral.
Os habitantes do Quebec, tal como em
Ontário, devem agora isolar-se durante

cinco dias (caso não tenham sintomas nas
últimas 24h antes de sair do isolamento),
porque segundo as autoridades de saúde as
pessoas são mais contagiosas durante este
período. Um virologista da Universidade

do Quebec em Montreal diz que a saúde
pública não tem outra opção senão limitar
os testes PCR porque o vírus está a provocar
escassez de funcionários.
MS

Apresentador convidado

Vince Nigro
Convidados

Manuel DaCosta
Tema da semana:

Discussão de temas da atualidade
O que podemos esperar deste 2022?
Como vai evoluir a pandemia?
Como é que a economia vai reagir?
Créditos: DR.

A saúde pública do Quebec está a impedir o acesso do público em geral a testes
PCR por causa do aumento da procura
e a uma quantidade cada vez menor de
material de rastreio.
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Canadá vai compensar crianças
e famílias nativas vítimas de
discriminação

Ontário com novas
restrições durante
3 semanas para
proteger sistema
de saúde

Redes de saúde canadianas pressionadas
devido a aumento de casos de COVID-19
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sexta-feira às 18h

Executive Director
Magellan Community Charities
Toronto, ON

Job Description
Magellan Community Charities is a not-for-profit registered charitable organization. It was created to build and operate the first of its kind senior long-term care
and assisted living facility, offering culturally sensitive care to aging members of Portuguese speaking Canadian communities.
THIS OPPORTUNITY
Magellan Community Charities is seeking a transformational and agile leader to be part of this exciting journey in building a state-of-the-art seniors complex in
Toronto. This is an opportunity to be on the ground floor of this historic endeavour. Our mission is clear, to create and foster an environment of compassion and
dignity for our seniors, while embracing and promoting our Portuguese values and traditions.
The Executive Director (ED) directly reports to the Board of Directors and will lead the overall operations of this charity, as it looks to build this new senior’s complex.
KEY RESPONSIBILITIES
The Executive Director will be responsible for the day-to-day tasks as outlined below along with additional actions as assigned by the Board of Directors and its
sub-committees.
•
•
•
•
•
•

Responsible for managing day-to-day operations of both organizations. (MC Charities & MC Foundation)
Responsible for preparing agendas, taking minutes of meetings and sending out materials prior each Board of Directors’ meeting for all entities.
Collaborate the MC Foundation’s Fundraising Committee and Marketing and Communications Committee to assist with the planning and execution of all
fundraising & networking event and all media/press events.
Provide assistance and support to the Development Manager.
Work with other community leaders and stay current of community needs.
Assist with the development and implementation of communications, public relations and marketing policies, links and vehicles designed to strengthen the
Foundation’s image and relations with donors, local businesses, charities and the community at large.

Strategic Planning & Implementation
• Leads and actively participates, as a key member of the senior leadership team, in the strategic planning efforts to develop the future of the organization and
establish operational goals and objectives;
• Collaborates in establishing priorities and plans for implementation. Monitors progress and holds leadership accountable for accomplishment of the goals in
the agreed timeframes and within budgets;
• Opportunity to hire individuals onto the team as the project develops.
• Advises the Board on strategic program development, planning and compliance issues, and making recommendations on major program decisions;
• Has a deep understanding of the Development Services Sector and various levels of government such Federal, Provincial and Municipal government sectors.
• Achieves the organizational alignment and demonstrated behaviours required to implement breakthrough objectives;
• Organizes and monitors the effective utilization of program consultants associated with the organization;
Growth & Development
• Foster and develop new relationships within the private and public sector.
• Consults and collaborates with community partners in ongoing program growth and development.
• Helps to determine resource allocation among programs to ensure optimal support;
• Challenges basic assumptions underlying each program’s operations;
• Works with the leadership team to develop, establish and direct execution of operating policies to support third party operator objectives;
Governance and Accountabilities
• Open and effective communication to Board, as well as other staff and outside agencies;
• Leads in implementing change to internal culture, helping to move to a culture of kindness;
• Develops and coordinates all activities and supports required to ensure compliance with Ministry of Health & Long-Term Care and the City of Toronto;
• Adheres to Employment Standards Act, Occupational Health and Safety (OHS) and legislation programs focusing on developing, establishing, and creating
effective measures and procedures for the health and safety of people and families;
• Keeps the Board informed regarding delivery of key program activities, potential threats, opportunities and operating policies to support the organizations
policies and objectives;
• Leads and/or participates in committees that support the work of the Board of Directors;
• Conducts risks assessments and reports risks discovered to the Board.
Finance & Budget Accountability
• Ensures adherence to annual budgets;
• Detailed understanding of profit and loss and builds and implements strategies to balance the budget.
• Identifies opportunities to further generate and sustain revenue to support operations.
QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

A post graduate degree in Leadership, Social Services, Business or related field an asset; A level of proven level of leadership experience, an asset.
A visible leader with an approachable, personable and optimistic demeanour and the ability to engage, empower and motivate others;
Expert verbal and written communication skills, proficiency in presentation, and a record of professional presentations and publications;
Strong analytic skills and the ability to develop and use metrics for program evaluation;
An energetic, organized leader with the ability to stay on task with multiple priorities;
The ability to develop an effective team with a shared vision and success in achieving goals, objectives, and collaborative practice;
Experience with people with diverse support needs.
Preference given to a candidate that is fluent in Portuguese.

EMPLOYMENT TYPE: Full-Time
SALARY: TBD
All interested parties can send their resume and cover letter to info@magellancharities.ca
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ma medida prevista no Orçamento da Região para 2022, é para o
Governo Regional “estruturante
no combate à pobreza, no enfrentar do
despovoamento populacional, na proteção das famílias e na formação social
e cognitiva das crianças”, refere Artur
Lima, vice-presidente do executivo regional, citado em nota.
Segundo Artur Lima, a creche, enquanto “recurso imprescindível para a

S

egundo a mesma fonte, o social-democrata Luís Garcia alertou os líderes
parlamentares para a necessidade de
reforço das medidas de prevenção contra
o novo coronavírus, perante o aumento
gradual de novos casos de infeção que se
tem registado no arquipélago nas últimas
semanas.
As recomendações do presidente da
Assembleia Legislativa Regional surgem
na sequência de uma carta enviada a Luís
Garcia pelo deputado independente Carlos Furtado (ex-líder parlamentar do Chega), que sugeria que o plenário de janeiro
do parlamento açoriano, agendado para a
próxima semana, se realizasse por meios
telemáticos e não de forma presencial.
“Considerando que os níveis de contágio do vírus SARS-CoV-2 têm apresentado
números preocupantes […], considerando
os constrangimentos que se verificam na
sociedade, por imposições das autoridades
sanitárias […], sou do entender que a realização do plenário do mês de janeiro dever-se-á realizar por meios telemáticos”,
refere na carta enviada. Apesar disso, a
conferência de líderes, que integra o pre-

comunidade”, está ao “serviço das famílias” e cria “contextos propícios ao
desenvolvimento físico e psíquico das
crianças”.
“No último ano, este Governo desenvolveu políticas de infância vocacionadas para o desenvolvimento global das
crianças e para a consagração de uma
verdadeira igualdade de oportunidades”, frisou.
Saliente-se que o Governo dos Açores prevê que, este ano, sejam contempladas 2.037 crianças com esta isenção,
mais 952 do que em 2021.
AO/MS

Carla Spínola, médica psiquiatra que
também apresentou esta terça-feira (4)
o seu pedido de cessação de funções
do Serviço de Psiquiatria do SESARAM,
lamentou, esta semana, que o Sindicato
dos Médicos da Zona Sul (SMZS) se tenha congratulado com a saída do diretor
desta especialidade.

D

Açores consideram “inaceitável” exclusão
de farmacêuticos da residência nacional

Créditos: DR.

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos reivindicou a inclusão dos profissionais dos Açores na residência farmacêutica nacional, exclusão que o presidente
do Governo Regional considerou “inaceitável” e que vai “lutar” para corrigir.

“

No continente levou-se muito tempo”
para avançar com a carreira profissional, contrariamente aos Açores, “acabando por sair diplomas que excluem, por
omissão, os profissionais farmacêuticos das
regiões autónomas e, neste caso concreto,
da Região Autónoma dos Açores, da residência farmacêutica”, que funciona como
internato, como no caso dos médicos, disse
Ana Paula Martins.
A bastonária falava em Ponta Delgada,
onde manteve uma reunião com o presidente do Governo Regional, José Manuel
Bolieiro.
Ana Paula Martins diz que esta questão
não pode “ficar como está” e “tem que ser
alterada”, tendo pedido ao presidente do
Governo dos Açores - que, “de facto, tem
tido uma grande atenção ao tema da saúde”
e seus profissionais - que dê “garantias que
lutará para que esta situação se corrija”.
O presidente do Governo açoriano defendeu que esta situação é “inaceitável”

e disse que “tudo será feito, no quadro do
novo Governo, para que seja resolvida”.
José Manuel Bolieiro frisou que, apesar
desta matéria não ser da responsabilidade
dos órgãos de governo próprio dos Açores,
vai “lutar em parceria e de forma solidária
com a Ordem dos Farmacêuticos para que a
situação seja resolvida pela via mais célere
possível, seja pela via interpretativa e integradora da omissão ou por uma necessária
alteração da legislação nacional”.
O chefe do executivo dos Açores referiu
que tem vindo a trabalhar com a Ordem
dos Farmacêuticos e contado com o seu
“empenho na identificação das motivações para se fazer melhor relativamente às
carreiras profissionais da saúde, onde se
incluem os farmacêuticos”, tendo-se, “em
tão curto espaço de governação, resolvido
uma pendência que era inaceitável e injusta
de dignificação da sua carreira”.
Foi nesse contexto que foi instituída a
carreira dos farmacêuticos no Serviço Regional de Saúde, de acordo com Bolieiro,
que apontou ter sido melhorado também,
com base na reivindicação da Ordem dos
Farmacêuticos, a valorização da carreira
por via do estatuto remuneratório.
AO/MS

Ponta Delgada investiu 5,6 ME em saneamento
básico e melhoria da água em 2021
de euros. Verba que abrange não apenas o
saneamento básico, como também a melhoria do abastecimento de água e a substituição de condutas adutoras”, lê-se em
comunicado de imprensa.
O município, liderado pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral, especiOs SMAS de Ponta Delgada investi- fica que, em obras de saneamento básico,
ram em 2021, em todo o concelho, o “investimento foi superior a 2,8 milhões
um valor global superior a 5,6 milhões de euros”, enquanto a aposta no “abaste-

A Câmara de Ponta Delgada investiu
5,6 milhões de euros, em 2021, no saneamento básico e melhoria da água do
concelho açoriano, através dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento
(SMAS).

“

cimento de água e substituição de equipamento diverso ultrapassou” os 2,7 milhões
de euros.
A Câmara de Ponta Delgada realça que o
saneamento básico nas “freguesias citadinas atinge os 95%” atualmente.
“Os SMAS prosseguem o seu trabalho
com vista à cobertura total em termos de
saneamento básico das 24 freguesias do
concelho de Ponta Delgada”, assinala a
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aniel Neto demitiu-se esta segunda-feira (3) do cargo de diretor do
Serviço de Psiquiatria do SESARAM,
depois de vários meses de incompatibilidades e diferendos com alguns pares.
Confrontada com a reação do SMZS, que
reiterou as acusações feitas ao profissional
de saúde e se regozijou com a sua saída,
Carla Spínola não deixou de manifestar a
sua indignação com tal postura.

“De facto, ver uma estrutura sindical
festejar o facto de um serviço carenciado ficar ainda mais carenciado é algo que me faz
questionar o seu rigor e profissionalismo.
Em última instância, como médicos, todos
trabalhamos para melhorar a prestação de
cuidados aos utentes. Ao festejar a saída de
um médico psiquiatra e agora, de dois, o
sindicato apenas salienta que na, verdade,
não quer saber da prestação de cuidados
aos utentes, mas antes de quem “ganha”
ou “perde” uma “luta sindical””, afirmou
a profissional de saúde ao JM.
Aos olhos da médica psiquiatra, quem
fica a perder “sempre os mesmos”: os
utentes do Sistema Regional de Saúde.
Já quanto a Ivone Nunes, médica que é
apontada pelo Sindicato dos Médicos da

PSP efetuou 22 detenções
durante a época festiva

Parlamento dos Açores
recomenda que deputados
façam teste antes do plenário
sidente do parlamento, os líderes dos oito
partidos com assento parlamentar e um
representante do Governo Regional (PSD/
CDS-PP/PPM), decidiram, esta semana,
manter o plenário de janeiro de forma presencial, apenas com a recomendação de
que os deputados façam teste de despiste à
Ccovid-19 antes dos trabalhos começarem.
Carlos Furtado discorda desta decisão
e lembra que os políticos “deviam ser os
primeiros a dar o exemplo”: “Cabe à classe
política dar o exemplo de resiliência, responsabilidade social e defesa da manutenção dos serviços básicos de saúde”.
A sala de plenário da Assembleia Legislativa dos Açores tinha sido alterada, no
início da pandemia, no sentido de garantir
maior distanciamento entre os deputados
(foi colocado um terceiro anel de bancadas
e alargada a distância entre cadeiras), mas
em dezembro passado o plenário passou a
ter o formato tradicional, onde todos estão
sentados lado a lado.
“Acho que foi uma precipitação. Eu teria
aguardado até ao período primaveril, após
a época de gripe sazonal, para só depois
alterar a sala de plenário”, critica agora o
deputado independente.
O parlamento dos Açores é composto
por 57 deputados em representação de oito
forças políticas (PS, PSD, CDS, BE, PPM,
Chega, IL e PAN) e um deputado independente.
AO/MS

mileniostadium.com
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Médica psiquiatra lamenta postura
do Sindicato dos Médicos da Zona Sul

Isenção de pagamentos em creche
até ao 13.º escalão entra em vigor
Entrou em vigor a 1 de janeiro 2022,
nos Açores, a isenção do pagamento
das comparticipações familiares em
creche até ao 13.º escalão

O presidente da Assembleia Legislativa
dos Açores, Luís Garcia, fez uma recomendação aos partidos com assento
parlamentar para que os deputados façam teste de despiste à Covid-19 antes
do plenário da próxima semana, revelou
fonte do parlamento.

mileniostadium.com

autarquia. O maior investimento daqueles
serviços em 2021 foi a obra de “reabilitação
das infraestruturas de saneamento básico
na freguesia de Santo António”, na costa
norte do concelho, num “investimento superior a 1,7 milhões de euros”.
AO/MS

A Policia de Segurança Pública (PSP)
realizou 48 operações, tendo sido fiscalizados 1747 condutores. Foram efetuadas 22 detenções, de que se destacam dez por condução com excesso de
álcool no sangue, seis por falta de habilitação legal para o exercício da condução, e uma por desobediência. Foram
elaborados 241 autos de contra-ordenação ao CE, sendo apreendidas seis viaturas e efetuadas dez apreensões de documentos. Neste período, registaram-se
117 acidentes rodoviários, de que resultaram um ferido grave e quarenta e três
feridos ligeiros.

cia dos postos de fogo no final de ano, não
se registando qualquer situação irregular.
No âmbito da prevenção da pandemia
a PSP continuou a ter uma ação proativa,
sensibilizadora e e pedagógica, verificando-se que a generalidade dos cidadãos
cumpriam as recomendações em vigor das
autoridades de saúde e, quando não o faziam, acatavam as orientações dos polícias.
JM/MS

F

oram ainda desencadeadas ações de
fiscalização a dois estabelecimantos
de dança, catorze estabelecimentos
de restauração e bebidas e três recintos
desportivos, de onde resultaram o levantamento de doze autos de notícia por contra-ordenações por incumprimento de horários de estabelecimentos, falta de licença
de utilização e outras situações relacionadas com a atividade de segurança privada.
Também o Núcleo de Armas e Explosivos
do Comando Regional da PSP da Madeira
efetuou várias fiscalizações à comercialização de artefactos pirotécnicos bem como
assegurou o acompanhamento e a vigilân-

Zona Sul como “a pessoa mais competente e graduada” para assumir o cargo, dado
que detém o grau de assistente graduada,
Carla Spínola também teceu algumas considerações: “A dita colega com o grau de
Assistente Graduada trabalha na RAM há
muitos anos e acho curioso, ao longo destes anos, nunca ter manifestado o seu desejo em dirigir. Afinal, todos sabemos que
as oportunidades se criam e se conquistam.
A dita colega não tem trabalho de terreno
demonstrado, quer seja através de livros ou
publicações científicas, numa região que
tanto necessita de caracterização e avaliação do ponto de vista técnico-científico”,
asseverou, e continuou:
“Esperemos que consiga fazer melhor
enquanto diretora do que fez ao longo dos

últimos anos enquanto assistente Hospitalar Graduada, pois após eu ter realizado
estágio no Serviço enquanto Interna de
Psiquiatra e agora como Especialista, efetivamente não consigo encontrar o seu contributo. Nunca criou nenhuma consulta de
sub-especialidade, de forma a tornar o serviço mais diferenciado. Mesmo durante o
meu Estágio de Psiquiatria enquanto interna nunca se mostrou disponível para partilhar os ditos conhecimentos que o grau de
Assistente Graduada lhe confere”, acrescentou ainda, afirmando esperar que “para
o bem do crescimento do Serviço, que o seu
futuro não espelhe o seu passado”.
JM/MS

Faixa corta-fogo do Funchal com 380 hectares
intervencionados de total de 640
O chefe do executivo insular, de coligação PSD/CDS-PP, acrescentou que
estas espécies, que agravam o risco de
incêndio, estão a ser substituídas sobretudo por espécies endémicas.
O presidente do Governo Regional da
Madeira falava em declarações aos jornalistas no âmbito de uma visita ao reservatório da rede hídrica de combate
a incêndios florestais, agora concluído,
que faz parte do projeto da faixa corta-fogo do Caminho dos Pretos, na zona
alta do Funchal. A rede hídrica de combate a incêndios florestais comporta 20
bocas de incêndio, dispostas ao longo de
nove quilómetros de condutas, um reservatório de 1.500 metros cúbicos em
betão armado, câmaras de perda de carga e caixas redutoras de pressão.
A empreitada tem por objetivo assegurar água de forma rápida e em quantidade suficiente aos bombeiros, garantindo uma maior eficácia no combate a
fogos florestais, conferindo mais segurança a pessoas e bens.
O projeto representa um investimenNeste momento já temos uma intervenção em cerca de 380 hec- to de 2,1 milhões de euros, financiado
tares. Estamos a cortar e a retirar a 85% pelo PRODERAM - Programa de
cerca de 55 mil toneladas de acácias e Desenvolvimento Rural da Região Autóeucaliptos por ano nesta zona de inter- noma da Madeira.
JM/MS
venção”, revelou Miguel Albuquerque.

A faixa corta-fogo do Funchal, que
implica uma intervenção em 640 hectares de floresta “altamente combustível”, conta atualmente com 380
hectares intervencionados, indicou
esta semana o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

“

Covid-19

Miguel Iglésias diz que vacinação das crianças
“está a ser um falhanço na região”
“convencer os pais com dados científicos,
e ainda ninguém viu isso”.
Numa intervenção do período de antes
da ordem do dia, no início da sessão plenária de hoje da Assembleia Legislativa da
Madeira, o parlamentar socialista destacou
as medidas de cariz social implementadas
pelo Governo do PS. Medidas essas que,
Está a faltar debate público, está a fal- afirmou, beneficiam também os madeirentar pedagogia aos pais”, disse o socia- ses e porto-santenses.
Em especial, o deputado focou o aumenlista.
Miguel Iglésias frisou que as “crianças to do salário mínimo nacional para os 705
não vão ser vacinadas por decreto ou or- euros, e com o olbjetivo de continuar o
dens”, pelo que considerou ser necessário aumento até aos 900 euros em 2026. “Sig-

O deputado Miguel Iglésias, do PS, afirmou esta quarta-feira (5) que a vacinação das crianças contra a covid-19 “está
a ser um falhanço na Região”, considerando que falta debater e abordar os benefícios da vacina de forma a sensibilizar os pais.

“

nificaria um aumento de quase 400 euros
em menos de 10 anos”, frisou Miguel Iglésias, lembrando que “entre 2011 e 2014 não
houve qualquer aumento”.
O socialista, que integra a candidatura
do PS-Madeira à Assembleia da República,
nas próximas Eleições Legislativas de 30 de
janeiro, referiu que o “país precisa de estabilidade”, e que há “duas escolhas: entre o
PS e os que não se importam de se aliar à
extrema direita”.
JM/MS
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Aviação

Pilotos da TAP veem com “apreensão” cancelamento
de “inúmeros voos” da companhia
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil
(SPAC) "vê com apreensão o cancelamento de inúmeros voos da TAP nas últimas semanas" e diz que isso reflete um
"desajuste" do quadro de pessoal face
às necessidades, segundo um comunicado.

Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno
Santos, com representantes dos sindicatos
do universo TAP, o SPAC sublinhou "que
a retoma da procura no setor faz antever
uma época alta em 2022 comparável a anos
pré-pandemia".
"Nesse sentido, o SPAC vê com apreensão
o cancelamento de inúmeros voos da TAP
a informação, divulgada esta terçanas últimas semanas, com graves prejuízos
-feira (4), na sequência de uma repara a empresa, para os seus clientes e para
união, promovida pelo ministro das
a economia e imagem do país", salientou o

N

sindicato, destacando que "estes cancelamentos refletem o desajuste do quadro de
tripulantes de cabine face à necessidade
operacional".
"Teme o SPAC, a breve trecho, a transposição dessa realidade para o quadro de
pilotos pela tendência de retoma verificada
no mercado", lê-se na nota.
De acordo com o sindicato, "a principal
preocupação do SPAC, no atual cenário de
recuperação do mercado, é a potencial falta

de pilotos para assegurar a operação do dia-a-dia no futuro próximo da TAP", acrescentando que, "além dos despedimentos e
saídas voluntárias, torna-se imperativo rever os termos do acordo de emergência que
permitiu encarar o pior período da história recente da aviação comercial, mas que
também tornou a TAP pouco atrativa face
ao panorama internacional".
O sindicato alertou para que "este cenário pode levar à saída massiva de pilotos,
motivada pelas melhores condições laborais oferecidas por outras companhias".
A reunião online, na qual participou o
presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes,
contou também com a presença da presidente executiva da transportadora, Christine Ourmières-Widener e foi realizada "no
âmbito da recente aprovação do plano de
reestruturação da TAP em Bruxelas", revelou a estrutura.
A TAP tem registado dezenas de cancelamentos de voos devido a falta de pessoal,
em isolamento devido à covid-19, uma situação que se repete um pouco por todo o
mundo no setor da aviação.
O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo
da Aviação Civil (SNPVAC), por sua vez,
criticou o apelo da TAP aos tripulantes para
que ocupem funções menos graduadas e
sugeriu a reposição do período normal de
trabalho para colmatar as dificuldades de
pessoal.
Numa mensagem interna, a que a Lusa
teve acesso, o SNPVAC disse que alertou a
companhia para "que existem outras medidas para fazer face às dificuldades de
operação, nomeadamente a reposição do
período normal de trabalho para 100%,
aumentando assim também o rendimento
dos tripulantes".
"Atempadamente avisamos e não nos
enganamos nas previsões: a situação pandémica agravou-se novamente e os isolamentos voltaram a colocar pressão na operação", lê-se na mesma nota.
A TAP pediu aos chefes de cabine que
ocupem, de forma voluntária, funções menos graduadas, de comissários de bordo,
para fazer face aos problemas gerados pela
covid-19, que colocou muitos profissionais
em isolamento, segundo um documento
interno.
JN/MS

etária, os mais idosos aproximam-se de
uma taxa de vacinação de 90%, com as
pessoas com 80 ou mais anos com uma taxa
de 89% (585.361 pessoas vacinadas) e com
os que têm entre 70 e 79 anos com uma taxa
de vacinação de 88% (852 022 vacinados).
Entre os 60 e 69 anos há 71% de vacinados (890 811 pessoas) e entre os 50 e os 59
anos a taxa de vacinação com uma dose de
reforço é significativamente mais baixa, fixando-se nos 33% (464 321 pessoas).
Já no que diz respeito às crianças entre os
5 e 11 anos são já 95 857 as que têm a vacinação iniciada.
No que diz respeito à gripe já foram administradas 2 455 902 vacinas, das quais 12
362 foram administradas na terça-feira (4).
JN/MS

Créditos: DR.

D

MILÉNIO | PORTUGAL

29

Pandemia

Novas medidas em vigor “pelo tempo que for necessário” - António Costa

“Cautela” é a palavra de ordem

O primeiro-ministro, António Costa,
atualizou, esta quinta-feira (6), a situação epidemiológica do país e anunciou
as medidas que estarão em vigor a partir
do próximo dia 10 de janeiro, ao fim de
duas “semanas de contenção”.

“

Cautela” é a palavra de ordem. Costa
considerou, após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, que Portugal se encontra numa situação “tranquila”
em relação aos casos graves de covid-19 e
que é possível avançar para o levantamento
de algumas das restrições impostas na altura do Natal e do Ano Novo.
“Não estamos numa situação de pressão
sobre os internamentos, quer em cuidados
gerais, quer em cuidados intensivos. Temos neste momento no nosso sistema hospitalar cerca de 16 mil pessoas internadas e
menos de 10% são doentes covid-19”, afirmou. “Caso a situação se alterar, teremos
sempre em conta os diferentes indicadores,
que tem a ver com a capacidade de resposta
do Serviço Nacional de Saúde”, ressalvou.
“A alta transmissibilidade da variante
ómicron foi crescente e neste momento é
dominante, representando cerca de 90%
dos casos positivos”, revelou. Ainda assim,
as dúvidas sobre a severidade da doença
foram clarificadas “de forma inequívoca”
pelos especialistas. Apesar da alta transmissibilidade, “esta variante oferece menor severidade”.
Costa sublinhou, porém, que as medidas
“vão estar em vigor pelo tempo que for necessário estarem em vigor” e disse esperar
que “a evolução da pandemia não nos faça
regredir neste avanço prudente e cauteloso
que agora fazemos”.

Testagem e vacinação “fundamentais”
O primeiro-ministro referiu que o reforço da testagem tem sido um “instrumento fundamental para a deteção precoce de
situações de infeção e para conter o ritmo
de transmissibilidade da doença” e revelou
que foram realizados, em dezembro, cinco

milhões de testes, com um recorde de mais
de 402 mil testes no dia 30 de dezembro.
Em relação à vacinação, 89% da população já tem o esquema primário de vacinação completo e, nos grupos etários acima
dos 65 anos, há “uma cobertura de dose de
reforço de 83%”. Mais de três milhões de

portugueses receberam uma terceira dose
de vacina contra a covid-19,
Costa revelou ainda que Portugal está a
vacinar, em média, 84 mil pessoas por dia
e que tem capacidade de chegar às 94 mil.
JN/MS

Só três mil pedem voto presencial no estrangeiro

Taxa de vacinação de reforço entre
os mais velhos próxima dos 90%
e acordo com relatório de vacinação
diário divulgado pela Direção-Geral
da Saúde (DGS), na terça-feira (4)
foram administradas “95 553 inoculações de
vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe”.
Portugal tem 8 707 787 pessoas com a vacinação primária completa e 3 109 134 com
uma dose de reforço administrada, sendo
que na terça-feira foram inoculadas com
essa dose de reforço 78 750 pessoas.
No que diz respeito à distribuição de doses de reforço já administradas por faixa

7 a 13 de janeiro de 2022

Legislativas 2022

Covid-19

Quase 79 mil pessoas receberam na terça-feira (4) a dose de reforço da vacina
contra a covid-19 em Portugal e a partir dos 70 anos o universo de vacinados
com dose de reforço aproxima-se já dos
90%, segundo dados oficiais divulgados.
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Dos mais de 1,5 milhões de eleitores montada nos postos e secções consulares,
recenseados fora de Portugal, apenas delegações de ministérios e instituições
uma minoria manifestou intenção de vo- públicas.
tar nos consulados e não por via postal.
Devolvidas sem voto
ão chegam a três mil os portugueEm 2019, estavam inscritos para voto
ses recenseados no estrangeiro que
presencial 2240 eleitores; 1 464 514 pomanifestaram vontade de votar prederiam votar por via postal. Até 14 de ousencialmente nas legislativas, enquanto 1,5
tubro, foram recebidas 147 154 cartas de
milhões têm a hipótese de participar por
resposta remetidas pelos residentes no
via postal.
estrangeiro. A correspondência devolvida
Dos 1 521 926 recenseados a 30 de desem voto atingiu, na mesma data, 142 054.
zembro, apenas 2876 tinham manifestado
Em 2015, a Administração Eleitoral contou
intenção de votar presencialmente e estes
38 367 devoluções.
são sobretudo os que vivem fora da Europa
Segundo o MAI, o processo de envio dos
(2475). Este foi o ponto da situação forneboletins iniciou-se após a realização do
cido ao JN pelo Ministério da Administrasorteio das listas concorrentes às eleições
ção Interna (MAI), após ter terminado, a
legislativas, no dia 21 de dezembro.
5 de dezembro, o prazo para os eleitores
Logo nos dois dias seguintes, foram exdizerem se votam presencialmente. Quem
postas as provas tipográficas dos boletins
decidir enviar boletins, deve fazê-lo o mais
para efeitos de reclamação por parte das
cedo possível, até dia 29, véspera das eleicandidaturas, tendo a Imprensa Nacional
ções, para chegarem até 9 de fevereiro,
Casa da Moeda iniciado a respetiva imconforme têm apelado as embaixadas.
pressão. E a Secretaria Geral do Ministério
Segundo divulgou a Comissão Nacional
da Administração Interna está a proceder
de Eleições (CNE), os dados provisórios da
ao seu envio para as moradas dos eleitores
Comissão Organizadora do Recenseamenconstantes nos cadernos eleitorais, explito Eleitoral dos Portugueses no Estrangeicou ainda o Ministério ao JN. O eleitor enro, de 22 de dezembro, referem 95 locais
via o boletim preenchido pelo correio antes
de voto para 2879 eleitores. A logística será
do dia da eleição.

N

Europa domina
A distribuição de eleitores portugueses
recenseados no estrangeiro (números que
podem ainda ser corrigidos devido a eventuais reclamações) prova que são essencialmente os que estão fora da Europa que
optam por solicitar o voto presencial nas
legislativas.
Na Europa, por exemplo, a diferença é
de 925 956 eleitores recenseados para voto
postal, contra 401 para voto presencial.
Fora da Europa, 593 094 podem exercer
esse direito por via postal e 2475 presencialmente. Após a Europa, que lidera no
número de recenseados no estrangeiro,
surgem a América, a Ásia e Oceania, e só
depois África.

em delegações externas de ministérios e
instituições públicas portuguesas.
Via postal
O MAI envia o boletim de voto para a
morada indicada no caderno de recenseamento, pela via postal mais rápida, sob
registo. O eleitor recebe o boletim de voto
e dois envelopes, um de cor verde e outro
branco, que serão devolvidos ao MAI.
Como faz o eleitor

Assinala com uma cruz a opção de voto,
dobra o boletim em quatro e coloca-o dentro do envelope de cor verde (sem quaisquer indicações ou documentos) e fecha-o.
Introduz o envelope de cor verde no de cor
branca, com uma cópia do cartão de cidaAssembleias
dão ou do bilhete de identidade e, depois de
A cada secção ou posto consular corres- estar fechado, deve ser enviado pelo corponde uma assembleia de voto. Se forem reio antes do dia da eleição.
mais de cinco mil inscritos, há desdobraFranquia paga
mento.
Não tem de escrever nada. O envelope
branco já tem impresso o endereço da resO eleitor deve dirigir-se nos dias da vo- petiva assembleia de recolha e contagem
tação (dia 30 e o anterior) às assembleias de votos dos residentes no estrangeiro. O
que funcionam nas secções e postos con- envelope branco é de franquia postal paga.
JN/MS
sulares. As mesas também são constituídas
Locais
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Consultora considera que políticos
de Moçambique vão escapar à Justiça

“

O atual Presidente da República, Filipe Nyusi, era ministro da Defesa na
altura, responsável pela coordenação
dos projetos de proteção costeira” no início da década passada, quando foram contraídos empréstimos à margem da lei e que
afundaram a economia do país.
“Apesar das provas em contrário de que
Nyusi beneficiou de pagamentos ilegais, ele
não é um réu no caso, nem sequer vai testemunhar como testemunha, e a oposição

Angola já vacinou mais de 100 mil
crianças e adolescentes
Mais de 100 mil crianças e adolescentes, entre os 12 e 17 anos, em Angola,
já foram vacinados contra a covid-19, no
âmbito da campanha nacional de imunização a menores, anunciou esta quarta-feira (5) fonte oficial.

S

egundo o secretário de Estado para a
Saúde Pública angolano, Franco Mufinda, citado esta quarta-feira (5) pela
Rádio Nacional de Angola, os pais e encarregados de educação “devem continuar a
mobilizar” os educandos para aderirem à
campanha.
A campanha de vacinação a menores
em Angola teve início em 16 de dezembro
de 2021 e agora regista uma grande adesão
após as autoridades anunciarem a obrigatoriedade do cartão ou certificado no retorno das aulas no ensino geral.
A Moderna e Pfizer são as vacinas autorizadas pela direção nacional de Saúde
Pública de Angola e que estão a ser administradas às crianças e adolescentes nesta
campanha.
As aulas em Angola estão suspensas até
16 de janeiro de 2022, no âmbito da vigência do decreto presidencial 316/21 de 31 de
dezembro sobre a situação de calamidade
pública, visando conter a propagação da
covid-19 no país.
Franco Mufinda, que na terça-feira (4)
visitou alguns postos de vacinação do município do Cazenga, em Luanda, apelou

os pais e encarregados a mobilizarem os
filhos, observando que estes poderão enfrentar barreiras no reinício das aulas caso
não forem imunizados.
“Por altura, além dos PVAR (Postos de
Vacinação de Alto Rendimento) agregamos
também as escolas como locais de vacinação de menores, tal como está acontecer
no Cazenga, e em relação às crianças quem
não assim o fizer terá barreiras no acesso,
sobretudo no reinício do ano letivo”, referiu o governante.
O ano escolar em Angola tinha o seu
reinício agendado para segunda-feira, 03
de janeiro de 2022, mas devido ao elevado
número de casos da covid-19, sobretudo da
variante Ómicron, registados diariamente
as autoridades suspenderam o seu recomeço.
As aulas presenciais, em todos os estabelecimentos de ensino público e privado do
país, ficam suspensas até ao dia 16 de janeiro de 2022, estando o seu reinício sujeito
à avaliação da situação epidemiológica da
covid-19.
Angola, que há quase dois anos vive situação de calamidade pública, totaliza
84.666 casos positivos da covid-19, 65.285
recuperados, 1.778 óbitos e 17.603 ativos.
NM/MS

no país contestou a ausência de Nuysi no
tribunal”, escreveu o analista Borges Nhamirre num texto com o título ‘Principais
políticos de Moçambique devem escapar à
justiça’.
Em causa está o processo que corre nos
tribunais moçambicanos sobre os empréstimos contraídos por empresas públicas
para a compra de material de vigilância
marítima, mas que foram feitos sem o conhecimento da Assembleia da República e

Presidente e primeiro-ministro de
Cabo Verde querem “cerrar fileiras”
no combate

Créditos: DR.

A consultora sul-africana ISS Studies
considerou esta quarta-feira (5) que os
principais responsáveis políticos moçambicanos envolvidos no escândalo
das dívidas ocultas não serão julgados
nem condenados, incluindo o antigo ministro da Defesa e atual Presidente da
República.

dos doadores internacionais, o que precipitou o país numa crise financeira e abrandou significativamente o crescimento económico, arredando-o do financiamento
internacional.
“Os mais próximos de Guebeza [Presidente da República na altura dos empréstimos, em 2013 e 2014], incluindo o seu filho
mais filho, Armando Ndambi Guebuza, a
sua assistente pessoal, Maria Inês Moiane,
e o conselheiro político Renato Matusse,
estão entre os 19 acusados em julgamento
por terem recebido milhões de dólares em
subornos, mas o próprio Guebuza parece
intocável”, escreve o analista, apontando
que “parece improvável” que o Presidente
não tenha tido conhecimento das irregularidades.
De acordo com a análise da ISS, mesmo sem a presença dos principais líderes
políticos no banco dos réus, o julgamento
mostra “o falhanço dos responsáveis pelo
Estado no cumprimento dos seus papéis,
incluindo o antigo governador do banco central Ernesto Gove, que admitiu que
aprovou contratos ilegais de dívida”.
O seu comportamento “é característico
das redes de clientelismo nos regimes onde
os nomeados defendem os interesses dos
seus chefes, mesmo que tenham violado a
lei e comprometido o futuro do país; para
além do clientelismo político, a natureza
altamente corrupta do regime de Maputo
facilitou a contração destas dívidas”, conclui-se na análise.
O julgamento que decorre em Maputo
“mostrou a extensão da corrupção e do
clientelismo político e como minaram a
governação em Moçambique, e também
parece evidente que os principais réus, incluindo os antigos diretores do serviço de
inteligência e o filho do antigo Presidente
não vão escapar à prisão e à compensação
ao Estado, mas até agora os principais responsáveis políticos, aqueles que decidirem
contrair as dívidas e escondê-las do Parlamento, estão a escapar à justiça, o que parece vincar a ideia da sociedade civil de que
Chang [antigo ministro das Finanças que
validou os empréstimos] não vai realmente
enfrentar a justiça em Moçambique”.
NM/MS

O Presidente da República e o primeiro-ministro de Cabo Verde pediram esta quarta-feira (5) um “cerrar
de fileiras” no combate à pandemia
do novo coronavírus, com aumento
da vacinação, proteção individual e
“fiscalização vigorosa” das medidas
sanitárias.

“

Devemos concentrar-nos em fazer tudo o que for necessário para
estancar e dar um combate eficaz
à Covid-19”, apelou o chefe de Estado,
José Maria Neves, numa mensagem
conjunta com o chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, sobre a situação epidemiológica. O país tem registado nos

últimos dias recordes diários de novos
infetados com o novo coronavírus, com
1.025 na terça-feira (4), dia em que confirmou a presença da variante Ómicron
a circular no arquipélago.
Na semana passada, o Governo elevou o país a situação de contingência,
até 20 de janeiro, e apertou várias regras
para tentar conter a propagação do vírus no país. Neste momento, Cabo Verde tem um acumulado de 44.592 casos
de infeção pelo novo coronavírus, 5.568
casos ativos, 38.643 casos considerados
recuperados e 354 óbitos provocados
pela doença.
NM/MS
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Casos de Covid-19 aumentam cerca
de 30% na cidade de SP nos últimos
10 dias, diz secretário de saúde

BRASIL
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Edson Aparecido também afirmou que
capital paulista não usará escolas para
vacinar crianças, como sugeriu o governo do estado.

O

secretário municipal de Saúde de
São Paulo, Edson Aparecido, disse
nesta quarta-feira (5) que os casos
de Covid-19 na capital paulista aumentaram cerca de 30% nos últimos 10 dias.
Aparecido não detalhou os números absolutos deste aumento, mas afirmou que
o cálculo foi feito pela Vigilância Sanitária
com os testes positivos de Covid.
Aparecido relaciona este aumento à chegada da variante ômicron.
“Quando a ômicron entrou aqui na cidade de São Paulo, no dia 5 de dezembro,
ela era, nos sequenciamentos que nós fizemos, pouco mais de 5%. Na semana seguinte, ela saltou para 27% nos casos da
cidade. E ontem, no último levantamento
que nós recebemos do Instituto Butantan,
todos os sequenciamentos realizados já
apontam 52%”.
Nesta quarta (5), todas as bases de saúde
da cidade de São Paulo testaram pacientes
sintomáticos com problemas respiratórios
contra Covid-19 e contra Influenza simultaneamente.
Segundo o secretário, em 15 dias a ampla
testagem dará um mapeamento mais preciso da situação da cidade. “Esse processo
de testagem é importante porque vai nos

permitir identificar de forma mais precisa
qual é o grau de disseminação, de prevalência de cada uma das variantes e termos
uma estratégia de saúde adequada para
cada uma delas”, afirmou Aparecido.
Vacinação de crianças nas escolas
Nesta terça (4), a Secretaria Estadual da
Educação de São Paulo informou que pretende vacinar crianças de 5 a 11 anos contra
a Covid-19 dentro das escolas do estado,
repetindo o mesmo modelo de vacinação
de adolescentes.
No entanto, a capital paulista não deve
seguir esta recomendação e a vacinação
das crianças será feita nos postos de saúde.
. “Neste momento, onde nós estamos
com as nossas unidades de saúde lotadas
para atendimento de Covid, de gripe e fazendo vacinação, as escolas não estão funcionando normalmente, então não tem
porque fazer um deslocamento inteiro de
equipes de saúde, inclusive com logística, com refrigeradores, com a vacina nos
nossos postos de saúde para as escolas. Até
porque a cidade de são Paulo tem mais de 4
mil escolas”.
Aparecido também falou que a cidade
fará uma campanha para estimular que os
pais que forem levar a criança para vacinar
se imunizem com a terceira dose, caso já
esteja na data. “Nós vamos ter as duas vacinas disponíveis nas nossas unidades”.
G1/MS

Após 3 anos de mandato,
Bolsonaro cumpriu 1/3 das
promessas de campanha
Levantamento do g1 considera 58 promessas assumidas pelo presidente durante a campanha eleitoral de 2018. Os
dados mostram, ainda, que 19% das
promessas foram cumpridas parcialmente e 47% ainda não foram cumpridas.

E

m três anos de mandato, o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL)
cumpriu uma de cada três promessas feitas durante a campanha eleitoral de
2018. Levantamento exclusivo feito pelo g1
mostra que 20 de 58 compromissos assumidos pelo então candidato, eleito para um
mandato de quatro anos, foram integralmente cumpridos. Isso corresponde a 34%
do total. Para selecionar as promessas em
2018, o g1 considerou o que pode ser claramente cobrado e medido.
Trata-se de um acompanhamento ao
longo da gestão. A avaliação final será feita
ao término do mandato.
Os dados mostram, ainda, que 19% das
promessas foram cumpridas parcialmente
durante três anos de gestão – o que significa que ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue.
Já as promessas que ainda não foram
cumpridas pelo governo Bolsonaro são
47%.
Entre as promessas cumpridas, está a
de “Ter a independência formal do Banco Central”, compromisso que consta do
plano de governo de Bolsonaro. Em fevereiro de 2021, o presidente sancionou a
lei aprovada pelo Congresso Nacional que
estabelece a autonomia do Banco Central.

Com a sanção, o presidente do BC perdeu o
status de ministro de Estado e terá mandato
de quatro anos, não coincidente com o do
presidente da República. Diretores também terão mandatos.
Já uma das promessas não cumpridas foi
a de “Acabar com reeleição para presidente
e reduzir número de parlamentares”. A reeleição para presidente continua válida e não
houve nenhuma alteração no número de
parlamentares no Congresso Nacional. Bolsonaro, aliás, se filiou ao PL em novembro
de 2021 para disputar as eleições de 2022.
O monitoramento das promessas dos políticos é feito pelo g1 periodicamente desde
2015. O levantamento é feito por mais de
50 jornalistas de todo o Brasil, que seguem
uma metodologia própria para separar e
avaliar tudo que pode ser claramente cobrado e medido ao longo do mandato.
Em números absolutos, o resultado da
avaliação das promessas é:
•

Total de promessas: 58

•

Cumpridas: 20

•

Cumpridas em parte: 11

•

Não cumpridas ainda: 27

Em termos percentuais, as promessas
envolvendo educação e cultura e relações
exteriores lideram o ranking de promessas não cumpridas. Por outro lado, entre os
compromissos cumpridos, os envolvendo
transparência, administração e infraestrutura têm os maiores percentuais. Na área
da saúde, nenhuma promessa foi cumprida
totalmente.
G1/MS

Márcio França, ex-governador de SP, alvo de operação da Polícia Civil
nome para uma trapalhada, por falsas alegações, que determinadas ‘autoridades’,
com ‘medo de perder as eleições’, tenham
produzido os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa”. (veja nota completa
ex-governador de São Paulo Már- abaixo).
Os policiais cumprem 34 mandados de
cio França (PSB) foi um dos alvos
de uma operação da Polícia Civil busca e apreensão nas regiões de Araçade São Paulo na manhã de quarta-feira tuba, Bauru, Baixada Santista, Campinas,
(5). A operação investiga supostos desvios Capital e Presidente Prudente. Entre eles
estão endereços ligados ao ex-governador
na área da saúde.
Procurado, França disse que “come- em São Vicente, na Baixada Santista, e na
çaram as eleições 2022”. “Não há outro Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. O

Mandados de busca e apreensão são
cumpridos na capital paulista e na Baixada Santista. Operação investiga desvios na área da saúde.

O

irmão de França, Cláudio França, também
é um dos alvos. A Polícia Civil, o Ministério Público e a Corregedoria Geral da Administração realizam esta operação, que é
mais uma etapa da operação Raio-X, que
apura crimes de formação de quadrilha,
peculato e lavagem de dinheiro.
Segundo a apuração realizada pela Polícia Civil e pela Controladoria Geral do
Estado, membros de uma organização
criminosa desviaram dos cofres públicos
aproximadamente R$ 500 milhões, valores estes que tinham por destino a utili-

zação em aparelhos públicos prestadores
de serviços de saúde. O Psbista é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo
em 2022. Em 2020, França concorreu à
Prefeitura de São Paulo.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), “as investigações tramitam
sob segredo de Justiça e mais detalhes
serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”.
G1/MS
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Google Maps trama um dos mafiosos
mais procurados pela polícia italiana

Créditos: DR

G
EUA

Autoridades ainda procuram centenas de
pessoas suspeitas da invasão ao Capitólio
Um ano depois do ataque ao Capitólio,
sede do Congresso norte-americano,
em Washington, que matou cinco pessoas, as autoridades ainda procuram
centenas de pessoas presumivelmente
relacionadas com os acontecimentos,
com o intuito de as responsabilizar criminalmente.

C

erca de 700 pessoas já foram alvo de
acusações criminais e mais de 50 foram condenadas, mas, um ano depois do ataque ocorrido a 6 de janeiro de
2021, as autoridades ainda continuam na
busca de muitos outros suspeitos pelos crimes associados à invasão da sede do poder
legislativo norte-americano.
Um dos suspeitos mais procurados - que
foi visto a fugir pelas ruas de Washington,
após ter colocado dois engenhos explosivos junto da sede do Congresso - ainda não
foi identificado e não há sequer ainda uma

relação entre os explosivos e a invasão do
Capitólio. Este suspeito está entre as centenas de pessoas que ainda são procuradas
pela polícia federal norte-americana (FBI)
após a insurreição.
Até agora, 250 pessoas observadas em
vídeos a atacar a polícia do Capitólio ainda
não foram identificadas pelo FBI e outras
100 estão a ser procuradas por outros crimes ligados ao motim.
Para os agentes do FBI que trabalham
nestes casos, o trabalho está longe de terminar: agentes de investigação têm examinado exaustivamente milhares de horas
de vídeo de vigilância, segundo a segundo,
para tentar obter imagens nítidas de pessoas que atacaram agentes de segurança
dentro do Capitólio.
“Esta investigação leva tempo porque é
muito trabalhosa, muito árdua”, disse Steven D’Antuono, o diretor responsável pelo
gabinete do FBI em Washington.

“Os ataques contra os polícias são extremamente graves”, disse D’Antuono, referindo-se aos mais de 100 agentes que foram
atacados por manifestantes no dia 06 de
janeiro de 2021.
Num vídeo analisado pelo FBI, um homem é visto a golpear repetidamente um
polícia na cabeça com uma vara de metal,
enquanto tenta abrir caminho para o Capitólio; um outro vídeo revela um homem a
usar um produto químico, a partir de uma
lata, atirando-o contra o rosto de polícias.
“Acabaremos por conseguir identificar
estas pessoas”, promete D’Antuono.
Na procura pela pessoa que deixou os explosivos junto do Capitólio, os investigadores já entrevistaram mais de 900 pessoas,
coligiram 39.000 arquivos de vídeo e examinaram mais de 400 pistas. “Temos usado
e continuamos a usar todas as ferramentas
de investigação legais para encontrar essa
pessoa”, disse D’Antuono. Mas, um ano

depois, os investigadores ainda não sabem
se o suspeito é um homem ou uma mulher
e ainda não é claro se os explosivos estavam
ligados ao planeamento da invasão do Capitólio. A 6 de janeiro de 2021, milhares de
pessoas cercaram e várias centenas forçaram a entrada no Capitólio, quando os congressistas estavam a certificar o resultado
das eleições presidenciais de novembro de
2020 e a vitória do atual Presidente, o democrata Joe Biden.
A invasão da sede do Congresso norte-americano aconteceu algumas horas depois do ainda Presidente Donald Trump
(republicano) se ter dirigido a uma multidão composta por milhares de apoiantes,
durante um comício realizado nas imediações da Casa Branca, e de ter defendido que
estes nunca deveriam aceitar uma derrota,
numa referência aos resultados das presidenciais de novembro de 2020.
JN/MS

ioacchino Gammino foi encontrado
graças a uma foto do Google Maps
onde aparece a conversar com outro
homem à entrada de uma loja de frutas e
vegetais, chamada “El huerto de Manu”, localizada na Avenida de los Voluntarios, em
Galapagar, na Comunidade Autónoma de
Madrid. A investigação, que inicialmente se
concentrou naquele espaço entretanto encerrado, continuou depois num restaurante próximo chamado “La cocina di Manu”.
Também fechado em 2014, foi a partir da
página de Facebook deste último espaço
que as autoridades italianas chegaram ao
comerciante e chefe de cozinha “Manuel”
que seria, na verdade, Gioacchino Gammino: agora com rosto mais envelhecido, resultados dos seus 61 anos, mas ainda com a
cicatriz no lado esquerdo do queixo.
Quando foi encontrado pela polícia, a
17 de dezembro, o líder da máfia “Stidda”
em Agrigento ficou surpreendido. “Como é
que me encontraram? Há dez anos que não

ligam para a minha família”, terá dito, segundo o jornal “La Repubblica”, que contou esta quarta-feira (5) a história.
Depois de ter sido detido pela brigada central de estupefacientes espanhola,
Gioacchino Gammino aguarda uma nova
extradição para Itália. A investigação, que
juntou as autoridades dos dois países, durou cerca de dois anos. Gioacchino foi condenado a prisão perpétua depois de, em 29
de agosto de 1989, em Campobello di Licata, ter matado, em grupo e por engano, um
transeunte, confundindo-o com um elemento da máfia rival, a “Cosa Nostra”.
Depois do crime, Gammino ainda chegou a fugir para Espanha. Em março de
1998, acabaria detido em Barcelona e extraditado para Itália, onde acabou preso na
prisão de Rebibbi. Pouco mais de três anos
depois, porém, conseguiu fugir.
A evasão, que aconteceu durante a gravação de um filme que estava a ser realizado
naquele estabelecimento prisional a 26 de junho de 2002, manteve-se até agora, 20 anos
depois, permanecendo ainda hoje a dúvida se
conseguiu evadir-se com a ajuda de alguém.
Mesmo com a detenção, as investigações vão
continuar, uma vez que há suspeitas de que
os negócios de Gammino eram apenas um
disfarce para outras atividades ilícitas, sobretudo relacionadas com drogas.
JN/MS
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Foi capturado em Madrid no dia 17 de
dezembro, graças a uma imagem do
Google Maps, um dos fugitivos mais procurados pela polícia italiana, Gioacchino
Gammino, integrante da máfia “Stidda”.
O foragido andava a monte desde 2002,
quando se evadiu da prisão de Rebibbi,
em Roma.

Protestos
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Professora detida nos EUA depois
de vacinar aluno em casa

A

denúncia às autoridades foi feita
pelos pais do adolescente, após este
lhes ter dado conta do sucedido. No
entanto, a forma como a docente terá obtido a vacina “ainda está sob investigação”,
disse Patrick Ryder, comissário da Polícia
de Nassau, citado pela BBC.
No momento da vacinação, registado em
vídeo, é possível ouvir-se a professora dize
“vais ficar bem, espero” e ainda o aluno
“aqui está. Vacina em casa”.

O responsável da Herricks Hight School,
instituição de ensino onde Laura Russo
exercia, já fez saber em comunicado que
a docente “foi retirada das salas de aula” e
que a sua transferência está “pendente do
resultado da investigação”, divulgou a CBS
News.
A professora de biologia foi detida na
véspera de ano novo e encontra-se, neste
momento, a aguardar a audiência do tribunal marcada para dia 21 de janeiro, incorrendo numa pena de prisão até quatro anos
por prática não autorizada de uma profissão.
JN/MS

Dezenas de manifestantes mortos
pela Polícia no Cazaquistão
Dezenas de manifestantes foram mortos
pela Polícia na quarta-feira (5) à noite
quando tentavam invadir edifícios administrativos no Cazaquistão.
Créditos: DR

Uma professora foi presa no estado de
Nova Iorque, nos Estados Unidos, depois de vacinar em casa, e sem formação médica, um aluno de 17 anos, alegadamente, contra a covid-19.

“

Ontem à noite, forças extremistas
tentaram invadir edifícios administrativos, o departamento de Polícia
da cidade de Almaty, bem como departamentos locais e esquadras”, afirmou o por-

ta-voz da polícia Saltanat Azirbek, citado
pelas agências do país. “Dezenas de assaltantes foram abatidos e as suas identidades
estão a ser identificadas”, acrescentou.
Azirbek disse que estava em curso uma
operação “anti-terrorista” num dos distritos de Almaty, a capital económica do
país da Ásia Central, onde os tumultos foram mais violentos. Imagens difundidas
nos meios de comunicação social e nas

redes sociais mostraram lojas a serem saqueadas e alguns edifícios administrativos
a serem invadidos e queimados em Almaty, enquanto tiros automáticos podiam
ser ouvidos.
Moscovo e os seus aliados na Organização do Tratado de Segurança Colectiva
(CSTO) anunciaram que vão enviar uma
“força de manutenção da paz coletiva” ao
Cazaquistão, tal como solicitado pela antiga

república soviética, que está a ser abalada
por tumultos que começaram como um
movimento nas províncias por causa do
aumento dos preços do gás.
De acordo com o Ministério do Interior
do Cazaquistão citado pelos media locais,
pelo menos oito forças de segurança foram
mortas e 317 feridas.
JN/MS

Suplemento
Desportivo

Arrumar a casa

Find Your Thrill
Sales Event

Inês Barbosa
Opinião

Nada como começar o ano com uma
boa limpeza: diz quem sabe que se não
organizarmos a casa no dia de ano novo
a preguiça irá perseguir-nos o ano inteiro! Mas atenção: há algumas regras que
devem ser seguidas! Por exemplo, existe
uma superstição que diz que nunca se
deve varrer ou deitar nada fora na véspera ou no primeiro dia do novo ano, já que
tal irá afastar a sorte… Bem, é caso para
dizer que ter sorte dá bastante trabalho!

UNTIL JANUARY 31, 2022

A

Enjoy a 150-day manufacturer
price protection on all models

L

inda assim, também no futebol português, de quando em vez, é necessário fazer uma ou outra arrumação
- durante esta temporada já assistimos a
algumas boas “varridelas”!
Daniel Ramos disse adeus ao Santa Clara,
dando lugar a Nuno Campos, que se estreou
como treinador e que, mais tarde, também
foi afastado. Julio Velázquez começou a
época no Marítimo, mas foi substituído
por Vasco Seabra e Petit - que abandonou
o comando técnico do Belenenses SAD e
que foi rendido por Filipe Cândido -, regressou ao Boavista depois de João Pedro
Sousa ter sido dispensado. João Henriques
disse adeus ao Moreirense e Lito Vidigal tomou as rédeas da equipa minhota - no entanto o ex-jogador não teve sequer tempo
de aquecer o banco e também ele acabou

dispensado esta semana. Jorge Simão foi
despedido do Paços de Ferreira e deu lugar a César Peixoto.
Finalmente, Jorge Jesus e a SAD do Benfica chegaram a acordo e “rasgaram” o
contrato que vigorava até junho de 2022.
Até ao momento ainda não se sabe qual o
destino de Jesus, que abandonou o presépio da Luz em época festiva… Mas aqui para
nós que ninguém nos ouve, parece que esse
foi mesmo o melhor presente que poderia
ter oferecido aos adeptos encarnados! Se
eles têm ou não razão e se se irão ou não
arrepender… isso já são outros quinhentos
- ou outros “Pizzis”!
Já no que a partidas diz respeito - e porque não raras vezes surgem imprevistos
que obrigam a adiamentos - também este
início de ano caiu que nem ginga para meter as coisas em ordem.
Ora, Vizela e Belenenses SAD tiveram a
honra de dar o pontapé de saída no que a
jogos em 2022 diz respeito - a partida deveria ter sido disputada no passado dia 6
de dezembro, mas a Covid decidiu atacar
em força o plantel d’Os Azuis e, assim, a
mesma teve que ser adiada para o dia 2 de
janeiro.
Ainda assim, a equipa de Filipe Cândido
não deve ter comido as 12 passas na virada do ano e acabou por somar (mais) uma
derrota. O Vizela, por seu turno, conseguiu
a segunda vitória caseira e ascendeu ao 12.º
lugar, agora com 16 pontos.
Kiko Bondoso, aos 12’, combinou bem
com Zohi e disparou um “tiro” de fora de
área, inaugurando o marcador. Ainda durante a primeira metade, mais precisamen-

te aos 34’, e
já depois de
três boas oportunidades
para
o Belenenses SAD,
o guarda-redes Luiz
Felipe cometeu penálti e
Cassiano não desperdiçou.
A formação lisboeta continua
no último lugar do campeonato,
com oito pontos, mas ainda assim com um jogo a menos.
Ainda que “coxo” - seja por
lesões ou por doença de alguns jogadores - o Tondela
conseguiu vencer o Moreirense por 2-1, com o golo
decisivo a ser apontado
aos 90+11’.
O Moreirense colocou-se em vantagem
com um golo de Rafael Martins, aos 22’,
mas Daniel dos Anjos
empatou aos 63’, da
marca dos onze metros. Aos 67’ Rafael
Barbosa encheu o pé e
fez com que a bola batesse
com estrondo no poste direito.

No entanto, e quando tudo parecia já decidido, o golo do empate só chegou literalmente ao cair do pano, com Manu Hernando a evitar a quinta
derrota consecutiva
dos cónegos.
As partidas
referentes à
17.ª jornada
iniciam-se já hoje,
sexta-feira
(7), com o
Santa Clara
a receber o
Sporting.

Participating Nissan dealers (“dealers”) are currently accepting pre-orders of new, previously unregistered Nissan vehicles between January 5, 2022 to January 31, 2022. Dealers may require a deposit and dealer
procedures may vary (including whether or not the deposit is refundable/non-refundable). Customers who pre-order with a dealer will be contacted on a first-come, first-served basis as vehicles become
available. However, Nissan is unable to estimate when pre-ordered vehicles will become available. Program protection guarantees that the price and lease/finance offer available through Nissan canada
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price or lease/finance offer is available at the time of delivery, customer may elect to instead take advantage of that more advantageous offer. Upon delivery of the vehicle, the amount of any deposit required
at the time of pre-order will be reflected on the bill of sale and calculated after taxes. If a pre-ordered vehicle becomes available more than 150 days after the date on which the pre-order is finalized, the price
or lease/finance offer available will be confirmed by the dealer at the time of delivery - but, for clarity, may differ from the price or lease/finance offer specified on the bill of sale. Lease/finance offered on
approved credit through Nissan canada finance. Terms and conditions apply. See your Nissan dealer for complete details. ©2022 NISSAN CANADA INC. ALL RIGHTS RESERVED.
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Três miúdos dão o salto para
a equipa principal do Braga
Guilherme Soares, Miguel Falé e Rodrigo Gomes estão em definitivo sob
as ordens de Carlos Carvalhal.

A

aposta na formação minhota continua no clube arsenalista. Guilherme Soares, Rodrigo Gomes e
Miguel Falé, formados no Braga, fazem
agora parte do plantel principal, depois
de um período onde ainda competiam
pelos escalões de formação. Juntam-se
assim a Bruno Rodrigues, Buta, Gorby,
Roger e Vitinha, que já trabalham apenas
sob as ordens de Carlos Carvalhal.
Guilherme Soares estreou-se pela primeira equipa na época passada frente ao

Portimonense e foi chamado para o encontro contra o F. C. Porto esta temporada, tendo sido muito elogiado por Carlos
Carvalhal pela sua exibição.
Rodrigo Gomes é o jogador com mais
participações para golo na equipa B, tendo feito o primeiro jogo pela equipa principal na época passada contra o Tondela.
Miguel Falé fez toda a sua formação no
Minho, tendo representado os escalões
sub-15, sub-17, sub-19 e sub-23 do Braga. Estreou-se pela primeira equipa no
último encontro dos arsenalistas frente
ao Arouca.
JN/MS

I LIGA
13.ª JORNADA (JOGOS EM ATRASO)

Classificação

Equipas

P

PD

V

E

D

GM

GS

DG

F.C. Porto

44

16

14

2

0

41

9

32

Sporting

44

16

14

2

0

30

7

23

Benfica

37

16

12

1

3

47

15

32

Sexta-feira 07/12

Braga

31

16

9

4

3

30

16

14

Santa Clara 12h30 Sporting CP – SPORT TV

Estoril

25

16

6

7

3

21

16

5

Sábado 08/01

Portimonense

24

16

7

3

6

17

16

1

Vizela 10h30 Moreirense – SPORT TV

Gil Vicente

23

16

6

5

5

23

18

5

Vitória SC

23

16

6

5

5

22

17

5

Marítimo

17

16

4

5

7

20

26

-6

Portimonense 10h30 Marítimo – SPORT TV

P. Ferreira

17

16

4

5

7

13

20

-7

Benfica 13h00 P. Ferreira – BTV

Boavista

16

16

3

7

6

18

26

-8

Braga 13h00 Famalicão – SPORT TV

Vizela

16

16

3

7

6

16

27

-11

B-SAD 15h30 Arouca – SPORT TV

Tondela

15

16

5

0

11

21

33

-12

Arouca

14

16

3

5

8

16

31

-15

Santa Clara

13

16

3

4

9

14

32

-18

Moreirense

12

16

2

6

8

16

26

-10

Famalicão

11

15

2

5

8

19

30

-11

B-SAD

8

15

1

5

9

7

26

-19

Vizela

2-0

B-SAD

Tondela

2-1

Moreirense

I LIGA
PROGRAMA DA 17ª. JORNADA

Estoril 13h00 F.C. Porto – SPORT TV

Créditos: DR

Domingo 09/01

Segunda-feira 10/01
Gil Vicente 15h15 Vitória SC – SPORT TV

LIGA PORTUGAL

AS CORES
DO FUTEBOL
NAqueCAMÕES
RADIO
Parece
nos últimos 440 anos,
vocês estão a inventar algumas coisas realmente

Sou o Luís Vaz de Camões. Você deve lembrar-se do meu trabalho épico, Os Lusía das, uma fantástica interpretação das viagens portuguesas de descoberta duran te os séculos 15 e 16. Uma obra-prima, se o posso afirmar, provavelmente por isso algumas pessoas se referem ao português como “a língua de Camões”.
divertidas como a rádio e a internet.

Créditos: DR
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uando os responsáveis do clube
gaiense chegaram às instalações
depararam-se com o caos instalado e com a ausência de material variado.
No total foram furtadas 12 portas de alumínio, um sistema de som, um televisor
e uma máquina de filmar, perfazendo um
valor de 10 mil euros. Manuel Gomes, dirigente do clube de Gaia, que atua na Di-

visão de Honra, da A. F. Porto, mostrou-se bastante abalado com o caso.
“Vamos continuar a época dentro do
possível, mas foi um rombo grande. Hoje
já cancelámos os treinos da formação, por
uma questão de segurança”, contou, ao JN.
Além do material roubado os suspeitos
também vandalizaram o local, provavelmente na busca de itens de maior valor.
Esta não é a primeira vez que o Estádio do
Tourão é assaltado, devido à natureza isolada do local onde o campo se situa.
Os Dragões Sandinenses chamaram a
GNR ao local e já solicitaram apoio à Junta
de Freguesia de Sandim e à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
JN/MS

Transmissão
em simultâneo
com a Antena 1

Na minha opinião, a maior dessas conquistas foi terem dado o meu nome a uma
estação de rádio. CamõesRadio.com é rádio na internet, o que significa que pode
descarregar a aplicação no seu telefone e ouvir a programação no “meu idioma”
no carro, enquanto conduz para o trabalho, enquanto janta em casa ou enquanto
faz as suas compras. Genial... como eu.

Legenda: P - Pontos; PD - Partidas disputadas; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;
GM - Golos marcados; GS - Golos sofridos; DG - Diferença de golos

Descarregue a aplicação da App Store para o Google Play - é grátis!

O tento do avançado iraniano frente
Taremi concorre também contra Laao Chelsea está entre os três finalistas mela, na altura ao serviço do Tottenham,
para golo do ano.
com um remate de letra frente ao Arsenal.
O outro finalista é Patrik Schick, com o
FIFA anunciou esta terça-feira (4)
que o golo de Mehdi Taremi está tento do meio campo ao serviço da Chéentre os três finalistas para o Pré- quia frente à Escócia, no Euro 2020.
O vencedor será conhecido no próximio Puskás, que elege o melhor golo do
ano. O avançado do F. C. Porto marcou mo dia 17, na cerimónia virtual em Zurium pontapé de bicicleta na segunda mão que, Suíça.
JN/MS
dos quartos de final da Liga dos Campeões
da época passada frente ao Chelsea.

Créditos: DR

Créditos: DR
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O extremo venezuelano Jhon Murillo vai (2-1) contra o Moreirense. “O Murillo já
foi embora ontem (domingo). Bem, não é
representar um clube do México.
público, mas já é claro que ele não está.
hon Murillo foi vendido pelo Tondela Foi vendido”, disse o técnico espanhol.
Jhon Murillo chegou a Portugal na épopor 600 mil euros, sabe o JN. O extremo
venezuelano, que representou o Tonde- ca 2015/16, comprado pelo Benfica ao Zala durante seis temporadas, vai reforçar um mora. Nunca representou as águias, tendo
sido emprestado ao Tondela e Kasimpasa
clube mexicano.
A confirmação que Murillo deixa o Ton- (Turquia), tendo regressado aos tondedela foi revelada na segunda-feira (3) pelo lenses em definitivo em 2018.
JN/MS
treinador Pako Ayestarán após a vitória

J

A SAD das águias anunciou nesta
quinta-feira (6) que “chegou a acordo com o América-MG, do Brasil,
para a transferência, em regime de
empréstimo, do futebolista Germán
Conti.” O contrato acordado é válido
até final deste ano.
O defesa central argentino já esteve no
futebol brasileiro no ano passado, então cedido ao Bahia, clube onde disputou 45 jogos e apontou um golo. Ainda
na situação de jogador dos encarnados, Conti passou também pelo Atlas,
do México.
Germán Conti, 27 anos de idade, ingressou no Benfica na temporada
2018/19, mas acumulou somente dez
jogos, com um golo marcado.
JN/MS

Casos no Estoril
continuam a subir e
chegam às três dezenas
Casos positivos entre jogadores,
staff e equipa técnica ultrapassam
os 30, numa altura em que o emblema canarinho procura adiar o encontro com o F.C. Porto.
A nova bateria de testes à covid realizada pelo Estoril esta terça-feira (4) viu
aumentar ainda mais o número de casos entre atletas e restante staff, apesar
dos esforços do clube, a quatro dias do
embate com os dragões. Fruto destes
novos casos, os estorilistas procederão
a outra ronda de testes, que poderá ver
o número continuar a subir.
Na manhã terça-feira (4), os clubes
estiveram reunidos, com o emblema
da linha a solicitar o adiamento do encontro.

Ex-jogador do Benfica rende

Golo de Taremi nos finalistas
600 mil euros ao Tondela
do Prémio Puskás

37

Benfica anuncia acordo
para a cedência de Conti
ao América-MG

Boavista 15h30 Tondela – SPORT TV

As instalações desportivas do Dragões
Sandinenses foram assaltadas, na madrugada desta terça-feira (4), sendo que
os ladrões roubaram material no valor
de 10 mil euros. “É um rombo grande”,
diz o dirigente Manuel Gomes. Caso já
foi entregue à Guarda Nacional Republicana.
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Classificação

Equipas

P

PD

V

E

D

GM

GS

DG

Benfica B

33

16

10

3

3

33

18

15

Feirense

32

16

10

2

4

25

15

Casa Pia

30

16

9

3

4

22

Rio Ave

27

15

8

3

4

Nacional

26

16

7

5

Chaves

26

16

7

Porto B

24

16

Penafiel

23

Mafra

II LIGA
RESULTADOS DA 16ª. JORNADA
Académica

1-1

Trofense

Feirense

2-1

Benfica B

10

Ac. Viseu

1-4

Nacional

10

12

Porto B

3-1

Penafiel

25

18

7

Vilafranquense

0-2

Casa Pia

4

28

19

9

E. Amadora

1-3

Chaves

5

4

26

19

7

6

6

4

23

21

2

II LIGA
PROGRAMA DA 17ª. JORNADA

16

6

5

5

16

17

-1

23

15

6

5

4

19

16

3

E. Amadora

22

16

6

4

6

25

29

-4

Domingo 09/01

Trofense

21

16

5

6

5

15

15

0

Casa Pia 6h00 Leixões – SPORT TV

Leixões

18

15

5

3

7

19

21

-2

Trofense 6h00 Vilafranquense – STREAMING

Ac. Viseu

17

16

5

2

9

15

26

-11

Sp. Covilhã 14h30 E. Amadora – CANAL 11

Vilafranquense

16

16

3

7

6

15

22

-7

Sp. Covilhã

15

15

3

6

6

10

21

-11

Farense

14

15

2

8

5

18

21

-3

Académica

8

16

1

5

10

16

28

-12

Varzim

7

15

1

4

10

12

26

-14

Legenda: P - Pontos; PD - Partidas disputadas; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;
GM - Golos marcados; GS - Golos sofridos; DG - Diferença de golos

Sábado 08/01
Penafiel 6h00 Ac. Viseu – SPORT TV
Mafra 6h00 Varzim – STREAMING

Segunda-feira 10/01
Benfica B 11h00 Porto B – BTV
Nacional 13h00 Feirense – SPORT TV+

Para já, o emblema da linha continua
a contar com os 13 jogadores exigidos
pelo regulamento da Liga para disputar o encontro da 17.ª jornada, sendo
que não é certo que até à data do encontro esta situação se mantenha.
De momento, as Autoridades de Saúde
ainda não decretaram o isolamento de
toda a estrutura do futebol, situação
que aconteceu com o Famalicão no final de dezembro, sendo que o Estoril
treinou com os poucos jogadores disponíveis esta terça-feira (4).
JN/MS

Pedro Martins foi o
treinador português com
mais vitórias em 2021
Técnico arrecadou 43 vitórias no último ano.
O trabalho de Pedro Martins nos gregos do Olympiacos continua a dar frutos e 2021 foi um ano especial. O técnico de 51 anos foi o treinador português
que mais jogos venceu no ano passado,
conseguindo somar 43 triunfos.
Na época passada, conquistou a Liga
grega e chegou à final da Taça a Grécia.
Desde que está ao serviço do Olympiacos, Pedro Martins já venceu dois
campeonatos e uma Taça.
Em Portugal, Pedro Martins teve passagens por Marítimo, Rio Ave e V. Guimarães.
JN/MS
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Rúben Semedo detido por violência doméstica
O defesa central português Rúben Semedo foi novamente detido na Grécia, desta
vez por uma queixa de violência doméstica, segundo revela a imprensa do país.

Braga cancela Gala
Legião de Ouro
Clube minhoto justifica a decisão
pelo agravamento da pandemia em
Portugal.

M

A edição de 2022 da habitual Gala Legião de Ouro do SC Braga foi cancelada. Em comunicado publicado no site
oficial, o clube reforça o agravamento
da situação pandémica em Portugal
para justificar a “difícil, mas inevitável” decisão.
As comemorações dos 101 anos de
existência do clube minhoto vão cingir-se ao hastear da bandeira no dia 19
de janeiro e entrega dos emblemas de
25, 50 e 75 anos de sócio a 22 deste mês.

Créditos: DR

ais um episódio na vida de Rúben
Semedo. O jogador do Olympiacos
foi detido na noite de segunda-feira devido a uma queixa de violência doméstica da namorada, uma portuguesa de
28 anos, segundo o site grego “Enikos”.
Após uma discussão entre o casal, a mulher revelou ter sido agredida e colocada
fora de casa, depois de Rúben Semedo ter
trancado as portas. A polícia grega foi chamada ao local e a namorada do jogador
apresentou queixa contra o português, que
foi posteriormente detido. Rúben Semedo
foi libertado na manhã desta terça-feira
(4).
O antigo defesa do Villarreal reagiu inicialmente nas redes sociais, explicando
que ia esclarecer a situação num vídeo em
direto no Instagram, pedindo que não haja
mais mentiras. No direto, Rúben Semedo
filmou-se a ouvir música e a jogar Uno, um
jogo de cartas, com a namorada.
“Correm notícias de que estou preso.
Para todos os adeptos e família, mostrar
que estou em casa. Sobre todas as notícias
falsas que estão a partilhar, mentiras sobre
mim, sobre a minha companheira e sobre
a minha relação: isto é só para mostrar que
está tudo bem, para ninguém se preocupar

mileniostadium.com

e que estamos a jogar Uno. Não estou preso.
São de novo mentiras. Como eu disse antes,
chega de mais mentiras. Para tornar tudo
claro, estou a fazer este direto, com boa
música que não entendo”, começou por dizer no Instagram.
“Sinto que é necessário neste momento. São muitas mentiras, muitas histórias e
ninguém me perguntou nada. Vão ver-nos
em breve, espero que não desta forma, num
direto. Noutra altura, vou aprender a fazer
diretos, espero fazer isto de forma mais fre-

quente, mas não nestas circunstâncias. Era
a mensagem que queria passar. Para Portugal, um abraço com amor, vemo-nos em
breve”, finalizou na transmissão em direto.
No ano passado, Rúben Semedo já tinha
sido detido por alegadamente ter violado
uma menor na Grécia e chegou a cumprir
uma pena de prisão de cinco meses em 2019
por ter sequestrado, agredido e ameaçado
um homem com uma arma ilegal.
JN/MS

“Voltaremos em força em 2023, ano
em que o Clube festejará 102 anos de
história e no qual se realizará a habitual Gala Legião de Ouro”, pode ler-se
no comunicado.
JN/MS

Vizela anuncia Anderson

O Sindicato dos Jogadores manifestou,
esta quarta-feira (5), “repúdio” pelos
“atos de violência e vandalismo” perpetrados na terça-feira contra futebolistas
da Associação Desportiva Ovarense
(ADO), igualmente vítimas de racismo.

“

Face aos acontecimentos relatados
pela imprensa, após denúncia feita
pela empresa Brasil Soccer Academy
nas redes sociais, acerca dos atos de violência e vandalismo que visaram, em particular, dois jogadores da Ovarense, o Sindicato dos Jogadores repudia este episódio
que, independentemente das motivações,

é intolerável”, refere o organismo.
Segundo a Polícia de Segurança Pública
(PSP), quatro homens, todos de nacionalidade estrangeira, que se encontravam no
interior de uma residência, terão sido confrontados por um grupo de oito homens, os
quais lhes tinham arrombado a porta principal, proferindo ameaças contra os mesmos e exibindo armas brancas.
A empresa Brasil Soccer Academy disse
que os agressores “entraram na casa armados com facas, barras de ferro e outros tipos
de armas brancas e atentaram contra a vida
dos que estavam no local, com gritos e insultos racistas”.

“Tendo sido feitos contactos para apurar
com maior detalhe o sucedido e estando os
jogadores visados a ser acompanhados e
em segurança, após apresentação de queixa-crime, o Sindicato dos Jogadores confia
nas autoridades policiais para identificação
e responsabilização dos envolvidos”, conclui o sindicato dos jogadores, em curto
comunicado.
A ADO já tinha reagido ao facto de alegadamente alguns dos agressores serem
adeptos do clube, reforçando que todas as
pessoas que praticarem atos racistas, xenófobos ou discriminatórios “jamais terão as
portas do clube abertas”.
“Mais do que simplesmente nos demarcarmos de indivíduos que não poderão
nunca, sob este cenário, reclamar para si a
condição de nossos adeptos, enquanto instituição queremos participar e ser uma voz
ativa no combate a todo o tipo de episódios
desta natureza”, refere a Ovarense, que espera ver feita “justiça de forma tão célere
quanto possível”.
Os suspeitos, que se colocaram em fuga,
danificaram a porta e um vidro de uma janela da referida residência. Não se verificaram
ferimentos em qualquer um dos lesados,
sendo que, segundo a empresa brasileira,
um refugiou-se num quarto e os outros três
fugiram pela porta das traseiras, ficando escondidas na mata até ao nascer do dia.
JN/MS

Covid ataca em força na Segunda Circular
Ruben Amorim está reinfetado com covid-19 e falha, no mínimo, dois jogos dos
leões. No Benfica há três novos casos,
com realce para Pizzi, que já tinha tido
a doença.

R

uben Amorim registou um novo teste com resultado positivo ao SARS-CoV-2, está em isolamento e, no
mínimo, vai falhar os próximos dois jogos
do Sporting.
O técnico dos leões está assintomático, mas tem de ficar isolado durante sete
dias, pelo que vai falhar o jogo de hoje,
sexta-feira (7), nos Açores, frente ao Santa Clara, da 17.ª jornada da Liga, tal como
a partida dos quartos de final da Taça de
Portugal, com o Leça, agendada para a
próxima terça-feira, em Paços de Ferreira.
O regresso poderá acontecer no dia 16, na
visita a Vizela, para a 18.ª jornada da Liga.
Esta é a segunda vez que Ruben Amorim
é afetado pelo novo coronavírus, depois
de já ter estado infetado em setembro de
2020, numa altura em que os casos se sucederam em catadupa nos leões e o plantel
“refugiou-se” em Lagos.
Tal como sucedeu na temporada passada, a ausência do treinador principal, quer
em Ponta Delgada, quer em Paços de Ferreira, será colmatada por Emanuel Ferro,
adjunto que integra a equipa técnica.
Em termos de jogadores, depois de Manuel Ugarte ter voltado aos treinos, Bruno
Tabata já poderá ser opção, por causa das
novas normas da Direção-Geral da Saúde,
que ditam a redução de dez para sete dias
do período de isolamento, em caso de infetados assintomáticos ou com sintomas
ligeiros da doença, como é o caso do jogador brasileiro. Já Gonçalo Inácio mantém-se indisponível, dado que testou positivo
anteontem, tornando-se no sétimo caso
na equipa sportinguista desde o início de
dezembro, dado que também Coates, Pau-

linho, Ricardo Esgaio e Tiago Tomás estiveram infetados.
Há ainda a situação de Geny Catamo, jovem dos “bês” que se estreou pela equipa
principal com o Portimonense, que entretanto também contraiu a doença.
Complicada está a ficar a situação no
Benfica, em termos de covid-19. Depois
de o guarda-redes Mile Svilar ter testado
positivo, três outros futebolistas juntaram-se ao lote de indisponíveis, pelo mesmo motivo: Pizzi, Yaremchuk e Radonjic.
Tal como sucede com o guardião sérvio,
no caso do jogador português trata-se de
uma reinfeção, pois tinha testado positivo
em dezembro de 2020 e o guarda-redes
três meses antes. Já o atacante ucraniano e
o extremo sérvio estão infetados pela primeira vez.
Dado que, entretanto, o lateral espanhol
Grimaldo já se treina no Seixal, o plantel
regista de momento quatro baixas devido
à covid-19, estando o quarteto afastado,
pelo menos, do encontro do próximo domingo, na Luz, frente ao Paços de Ferreira,
da 17.ª jornada da Liga. O regresso poderá
acontecer no sábado seguinte, na receção
ao Moreirense, referente à 18.ª ronda da
competição.
Luis Díaz de volta
O avançado do F. C. Porto, que falhara o
jogo com o Benfica, da Liga, por estar infetado, teve alta e já se treinou no Olival,
embora de forma isolada. Díaz é opção
para a visita, sábado (8), ao Estoril. Não há
mais casos nos dragões.
Dupla pronta no Braga

Pizzi voltou a ter covid 13 meses depois. Foto Miguel Pereira/global Imagens

Ricardo Horta e Chiquinho saíram do isolamento e estão de volta aos treinos nos
guerreiros. Em termos de covid-19, o Braga regista ainda os impedimentos de Fabiano, Raul Silva e Abel Ruiz.

10 Martha Eaton Way, Toronto
$399,800

Quarteto apto no Vitória
Markus Edwards, Quaresma, Gui e Hélder Sá estão recuperados da covid-19. Os
jogadores estão à disposição do técnico

6 Dorsey Dr
Toronto

O defesa-central Anderson, de 26
anos, ex América Mineiro, é reforço
do Vizela até 2024.
O jogador também contabiliza passagens pelo Bahia, Confiança e Grémio
PA.
“Quero ser mais um nesta família e
ajudar nos objetivos a que a diretoria
e a equipa técnica se propuseram”, revelou, nas primeiras palavras concedidas aos meios oficiais do clube.
JN/MS
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Close to hwy. future subways, and amentias.

Walkout to balcony. Parquet floor installed
2003. Modern kitchen with granite counter,
stainless steel sink.
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This beautifully presented 3+2 bedroom
detached. Fully renovated top to bottom,
bungalow located in a great neighbourhood
1+1. Kitchen fully professionally finished
basement with sep/entrance, & amazing
size lot 54.99ft by 150ft close to 401 hwy.

MORE INFORMATION

416.516.6816

infos@sportingfctoronto.com

scp_toronto
SCP_Toronto

REGISTER TODAY

OCTOBER RECREATIONAL
PROGRAM NOW OPEN
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1 Hickory Tree Rd, Toronto
$575,000

D
L
O

S

Beautiful, very spacious & clean unit with nice
view. Great location, walking distance to TTC,
shopping, & parks. Well managed building
with a lot of extensive facilities: guest suites,
indoor pool, hot tub, concierge, gym, tennis
courts, billiards room & close to all amenities
(15 minutes to Union via UP Express train)
Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

SPORTINGFCTORONTO.COM

SportingFCAcademy

Pepa, que prepara, sem casos de covid-19,
o jogo de segunda-feira (10), em Barcelos,
com o Gil Vicente.

Créditos: DR

Créditos: DR

Sindicato de Jogadores repudia violência
contra atletas da Ovarense
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Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

OS MELHORES DO MUNDO NASCEM AQUI

Sónia Ávila

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

Flower City Realty


647.274.4809

Boavista punido com um
jogo à porta fechada

mileniostadium.com

Dragões multados e Francisco J.
Marques suspenso por 150 dias
Em causa o polémico jogo da época terça-feira, ficou ainda definida uma
multa de 38.760 euros ao clube azul e
passada em Moreira de Cónegos.
branco.
Na base do processo, esteve uma
Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol apli- participação efetuada pelo Conselho de
cou uma suspensão de 150 dias e Arbitragem da FPF, realizada no dia 6
uma multa de 30.600 euros a Francisco de maio, na sequência de declarações
J. Marques, diretor de comunicação do proferidas na comunicação social. O
F. C. Porto, por críticas à equipa de ar- jogo de Moreira de Cónegos (1-1), apibitragem do jogo da época passada entre tado por Hugo Miguel, teve uma arbio Moreirense e os dragões, realizado no tragem muito polémica, que levou o F.
C. Porto a protestar três penáltis por
final de abril.
Na decisão do processo disciplinar assinalar.
JN/MS
movido ao F. C. Porto, conhecida esta

O Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol puniu o Boavista
com um jogo à porta fechada, por incumprimento de deveres durante a receção ao Belenenses SAD (0-0), em 25
de outubro de 2021, para a Liga.

“

Em 4 de janeiro de 2022 foi proferida
decisão que condenou a Boavista Futebol Clube - Futebol, SAD na sanção de
multa no valor de 2040 euros e ainda com
a sanção de realização de um jogo à porta
fechada”, lê-se em comunicado publicado,
esta terça-feira (4), pela secção profissional
daquele órgão disciplinar no sítio oficial da
entidade federativa na Internet.
Em causa estão infrações ao regulamento da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional no primeiro ponto do artigo
127.º, alusivo à inobservância de outros
deveres, e nos quinto e sexto pontos do

artigo 87.º-A, dedicado ao incumprimento de deveres de organização.
“O clube que não instale e mantenha
em funcionamento um sistema de videovigilância de acordo com o preceituado
nas leis aplicáveis é punido com a sanção
de multa entre o mínimo de 50 e o máximo de 100 unidades de conta. Em caso
de reincidência no ilícito, para além da
sanção prevista, o clube é punido com a
sanção de realização de um a dois jogos à
porta fechada”, frisam os quinto e sexto
pontos do artigo 87.º-A do regulamento.
O Boavista, 11.º colocado da Liga, com
16 pontos, recebeu o Belenenses SAD na
nona jornada e volta a atuar no Estádio
do Bessa, no Porto, no sábado, às 20.30
horas locais, em encontro ante o Tondela,
a contar para a 17.ª ronda, a primeira de
2022 e última da primeira volta.
JN/MS
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Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

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

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

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE
WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

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

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Barcelona dá a volta e continua na Taça do Rei
O FC Barcelona qualificou-se para os oitavos de final da Taça do Rei, esta quarta-feira (5), ao dar a volta ao modesto Linares (2-1). Real Madrid segue em frente
e português William Carvalho marca na
vitória do Bétis.
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Adrien Silva
rescinde contrato
com Sampdoria

F

rente ao conjunto da terceira divisão,
o tento inaugural da autoria de Hugo
Diaz, aos 19 minutos, complicou e
muito a tarefa culé, que só após o descanso, e depois de colocar jogadores mais experientes, conseguiu resolver o jogo a seu
favor, com tentos de Ousmane Dembélé
(63) e de Ferran Jutgla (69), num espaço de
seis minutos.
Este desafio dos 16 avos de final ficou
marcado pela estreia do brasileiro Dani
Alves esta época no FC Barcelona, após
o regresso ao emblema que serviu entre
2008 e 2016.
O Real Madrid bateu ganhou, fora ao Alcoyano (1-3), mas o conjunto da terceira
divisão deu luta aos merengues, que só resolveram a partida na ponta final do jogo.
Um golo do ex-portista Éder Militão
aos 39 minutos deu vantagem à formação
da capital ao intervalo, mas o Alcoyano
empatou aos 66, por intermédio de Dani
Vega, forçando o Real Madrid a correr
atrás da vitória.
Marco Asensio, aos 76, e um autogolo de
José Juan, aos 78, impuseram a “lei do mais
forte” e o Real Madrid avança para os “oitavos” da prova.
Com um golo do luso William Carvalho, aos 24 minutos, e outros dois de
Nabil Fekir (27) e Borja Inglesias (50), o
Bétis, que ainda teve o guarda-redes Rui
Silva entre os suplentes, impôs-se ante o
Valladolid (3-0), com Diogo Queirós no
“onze”.
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O médio português colocou um
ponto final na ligação com o clube
italiano, que durava desde o início
da época passada. Aos 32 anos, é
um jogador livre.

Créditos: DR
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A grande surpresa, até ao momento,
aconteceu em Palma de Maiorca, depois do
Baleares (terceiro escalão) bater o favorito
Celta de Vigo, por 2-1, face ao bis de Jose
Martinez (17 e 76), enquanto o Rayo Vallecano, com Bebé e Kevin Rodrigues de início, superou o Mirandês (1-0) pela margem
mínima.
Mais cedo, a Real Sociedad foi ao campo do secundário Leganés vencer por 3-2 e
garantir a passagem, face ao tento de Alexander Isak (08) e a um “bis” apontado por
Mikel Oyazabal (43 e 74). Para os locais, os
dois golos de Juan Munoz (60 e 70) não foram suficientes para alterar o desfecho.
O Eibar, que milita na segunda liga, ainda esteve em vantagem até aos 69 minu-

tos, altura em que Josep Gaya e o suplente
utilizado Angel (82) operaram a reviravolta para o primodivisionário Maiorca (2-1).
Pelo mesmo resultado, o Valência só
confirmou o apuramento para os ‘oitavos’ em casa do Cartagena, já em tempo
de compensação do segundo tempo, pelos
pés do russo Denis Cheryshev, ao 90+2, e
quando o internacional português Gonçalo
Guedes já tinha sido lançado pelo técnico
José Bordalas Jiménez.
No primeiro tempo, Carlos Soler tinha
adiantado o clube “che”, aos 14 minutos,
com a resposta a surgir por Alfredo Ortuno, aos 75, na conversão de uma grande
penalidade.
JN/MS

Messi testou negativo e está pronto
a regressar aos treinos no PSG
O internacional argentino Lionel Messi
testou negativo à covid-19, esta quarta-feira (5), e já viajou para França, pelo que
está apto a voltar aos treinos do PSG.

“

O teste realizado por Leo Messi deu
negativo para a covid-19. Já voltou a
Paris e vai retomar os trabalhos com o
grupo nos próximos dias”, explicou o PSG,
em comunicado.
O sete vezes Bola de Ouro, símbolo de
melhor futebolista do mundo, testou positivo durante as férias de Natal na Argentina,
junto da esposa e dos três filhos, tendo estado assintomático.
O clube revelou o problema de saúde no
domingo, altura em que o treinador Maurício Pochettino disse que, “quando Messi estiver negativo, poderá voltar a França”.
O PSG não esclareceu se o seu avançado
O regresso de Messi é uma boa notícia Sérgio Rico, Juan Bernat, Nathan Bitumazade 34 anos vai estar disponível para a visipara o clube que nos últimos tempos per- da e Layvin Kurzawa.
ta de domingo a Lyon, para o campeonato
deu, devido à covid-19, o contributo do porJN/MS
francês.
tuguês Danilo e de Gianluigi Donnarumma,
Créditos: DR
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Época e meia e 44 jogos depois, chegou ao fim a experiência de Adrien
Silva no futebol italiano. A rescisão do
contrato que ligava o médio à Sampdoria foi confirmada esta segunda-feira (3).
“A UC Sampdoria informa que rescindiu por mútuo acordo o contrato
económico relativo aos direitos de
prestação de serviços desportivos do
jogador Adrien Sébastien Perruchet
Silva”, lê-se no comunicado do clube
transalpino.
Adrien, de 32 anos, também já representou Leicester (Inglaterra) e Mónaco (França), e agora está livre para
encontrar novo clube.
JN/MS

Augsburg contrata jovem
promessa
O Augsburgo anunciou, esta segunda-feira (3), a contratação de Ricardo Pepi, uma das jovens promessas
da atualidade, que chega proveniente do Dallas, da MLS.
O Augsburg informou, através de comunicado, que Ricardo Pepi assinou
um contrato válido até 30 de junho de
2026, com mais uma época de opção.
Aos 18 anos, Pepi, que foi contratado aos norte-americanos do Dallas
(MLS), soma sete internacionalizações
pela seleção norte-americana, às quais
acrescentou três golos e outras tantas
assistências.
“Estamos encantados por Ricardo ter
decidido juntar-se ao FCA apesar do
interesse de vários clubes de topo.
Conseguimos fornecer-lhe um plano
desportivo claro para o seu desenvolvimento futuro que o convenceu”, lê-se no site do clube.
JN/MS

643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3
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Casa de Renato Sanches
assaltada durante jogo do Lille

Eriksen:
“Morri por cinco
minutos, mas o
meu objetivo é
ir ao Mundial”

A casa do internacional português Renato Sanches, do Lille, foi assaltada na
terça-feira (4), quando o jogador disputava a partida da Taça de França, da
qual foi eliminado pelo Lens, depois de
falhar um dos penáltis que decidiu o
vencedor.

O

médio ficou sem dinheiro, relógios e outros objetos valiosos,
tendo apresentado já queixa às
autoridades gaulesas.
Vários futebolistas têm sofrido uma
onda de assaltos às suas residências,

Créditos: DR

Christian Eriksen falou, esta terça-feira
(4), publicamente pela primeira vez sobre a paragem cardiorrespiratória que
sofreu ao serviço da Dinamarca, num
encontro do Euro2020. Apesar do susto, o jogador garante que quer voltar a
jogar.

D

epois de ter rescindido, por mútuo
acordo, com o Inter, Christian Eriksen está agora à procura de clube
e já tem um objetivo em mente: ser convocado para o Mundial do Catar. E nem o
enorme susto que sofreu em junho, no jogo
com a Finlândia, do Euro2020, o impede de
querer voltar aos relvados.
“O meu objetivo é jogar o Mundial no
Catar. Quero jogar. Tem sido esse o meu
pensamento há algum tempo, é um sonho.
Se vou ser convocado é outro assunto. Mas
tenho o sonho de voltar. Tenho a certeza
de que posso voltar porque não me sinto
diferente, fisicamente estou de volta à melhor forma. É o meu objetivo e até lá vou
jogar futebol e provar e que estou de volta
ao mesmo nível. Quero provar que já ultrapassei e posso jogar na seleção de novo.

mileniostadium.com

Compete ao selecionador avaliar o meu nível, mas o meu coração não é um obstáculo”, disse o médio em entrevista à estação
televisiva dinamarquesa DR1, que revelou
um excerto da conversa.
Sobre a paragem cardiorrespiratória,
Eriksen destacou o apoio das pessoas, garantindo que foi fundamental para a recuperação.
“Foi fantástico que tantas pessoas tenham tido a necessidade de me escrever
ou enviar flores. Foi um grande impacto
para muitas pessoas. Sentiram necessidade
de me darem apoio a mim e à minha família. Isso deixa-me muito feliz. No hospital,
continuei a receber mais e mais flores. Foi
estranho, não esperava receber flores porque morri por cinco minutos. Foi estranho,
mas foi muito bom ter sentido este apoio de
todos. Foi uma grande ajuda. Há pessoas
que ainda me escrevem. Eu agradeço a todas elas. Já agradeci aos médicos, aos meus
colegas de seleção e às famílias deles. Aos
meus fãs, a todos aqueles que em Itália e na
Dinamarca vieram ter comigo, agradeço
muito o apoio”, concluiu.
JN/MS

com Renato Sanches a ser a mais recente vítima.
Pouco antes do final do ano, também
outro internacional luso, João Cancelo, foi alvo de um assalto à residência
quando se encontrava em casa com familiares, tendo sido alvo de agressões.
Também o benfiquista Nicolás Otamendi foi assaltado na madrugada de
13 de dezembro quando se encontrava
em casa
JN/MS

CICLISMO

Volta ao Algarve terá Malhão em dose
dupla e “crono” para especialistas

O futuro
D da rádio
Uma dupla escalada ao alto do Malhão
vai coroar o vencedor da 48.ª Volta ao
Algarve em bicicleta, que arranca em 16
de fevereiro em Portimão para um percurso renovado e com um contrarrelógio mais longo.
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e regresso ao calendário, depois de
no ano passado ter decorrido no
início de maio devido à pandemia
de covid-19, a “Algarvia” recupera o seu
tradicional formato, embora com roupagens diferentes, quer pelas abordagens
distintas das subidas ao alto da Fóia (Monchique) e do Malhão (Loulé), quer pelo

contrarrelógio de 32,2 quilómetros, uma
distância mais vocacionada para especialistas do que as duas dezenas de quilómetros de luta contra o cronómetro das edições anteriores.
A zona ribeirinha de Portimão acolherá, em 16 de fevereiro, a apresentação das
equipas e as primeiras pedaladas da 48.ª
Volta ao Algarve, que levarão os corredores a percorrer 199,1 quilómetros até Lagos, onde se espera uma disputa ao sprint.
A seleção da geral iniciar-se-á logo na
segunda etapa, que começa em Albufeira e termina, depois de cumpridos 182,4
quilómetros, na Fóia, ponto mais alto do

Algarve, com a meta a coincidir com um
prémio de montanha de primeira categoria, onde os ciclistas chegarão após 7,1
quilómetros a subir com uma pendente
média de 6,8%.
A subida final terá, contudo, uma aproximação diferente das edições anteriores:
em vez da Pomba, os corredores terão de
escalar a Picota, uma contagem de segunda categoria de 9,3 quilómetros, com
inclinação média de 5,5%, e que dista 7,4
quilómetros do sopé da Fóia.
A terceira tirada, a mais longa da competição, arranca no Alentejo, em Almodôvar, e estende-se por 209,1 quilómetros, até Faro, cidade que já não recebia
uma chegada da Volta ao Algarve desde
2008 e que deverá proporcionar o segundo embate entre sprinters desta edição,
cujo percurso foi hoje revelado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).
Mas é à quarta etapa que os ciclistas das
25 equipas participantes encontrarão a
maior novidade em relação aos anos anteriores: o contrarrelógio mais extenso
desde 2013, que marca também o regresso ao percurso da corrida de Vila Real de
Santo António (já não recebia uma partida de etapa desde 2009), ponto inicial do
exercício que terminará em Tavira.
O sucessor do algarvio João Rodrigues
(W52-FC Porto), o vencedor da edição de
2021, será encontrado no domingo, 20 de
fevereiro, no final dos 173 quilómetros da
quinta e última etapa, que vai ligar Lagoa
e o alto do Malhão.
Num percurso “rompe-pernas”, assistir-se-á ao regresso da dupla escalada no
Malhão, a primeira a 24 quilómetros do
final e a segunda coincidindo com o final
da etapa, que coroará o vencedor da 48.ª
Algarvia.
Esta edição contará com 10 formações
do WorldTour, entre as quai
JN/MS
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Ciclista eslovaco
Peter Sagan
infetado pela
segunda vez
O ciclista eslovaco Peter Sagan
testou pela segunda vez positivo
ao SARS-CoV2, que provoca a covid-19, anunciou o três vezes campeão mundial. O irmão Juraj também está infetado.
“Temos sintomas relacionados com
o vírus e estamos a seguir as orientações das autoridades competentes.
Vou mantendo-vos informado”, escreveu Sagan, na rede social Twitter.
O eslovaco, que este ano trocou a
equipa alemã Bora-hansgrohe pela
francesa TotalEnergies, já tinha estado infetado no início da temporada
passada.
JN/MS
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O futuro
da rádio
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Sou o Luís Vaz de Camões. Você deve lembrar-se do meu trabalho épico, Os Lusíadas, uma fantástica interpretação das viagens portuguesas de descoberta durante os séculos 15 e 16. Uma obra-prima, se o posso afirmar, provavelmente por isso algumas pessoas se referem ao português como “a língua de Camões”.
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We play out of the following Districts North York Soccer Association (NYSA), Toronto Soccer Association (TSA), York Region Soccer Association (YRSA), Center Soccer League (CSL) and Ontario Soccer League
Gil Vicente FC Toronto is a youth soccer academy based in North York / Toronto, Ontario, and a certiﬁed Canadian aﬃliate of GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE in Portugal.
It is a soccer club that trains players of various ethnicities from around the world. Our focus at Gil Vicente FC is to develop players by teaching lifelong lessons through soccer. Our belief is that to become a great player one must also
grow as a person. Gil Vicente also reinforces the idea to our players that even though soccer is the world’s best game, education is the key to success.
Gil Vicente is a non-proﬁt youth soccer organization who aim to provide the highest levels of quality soccer training for the players and to enhance their social/emotional and physical health, in a positive and safe environment
Gil Vicente will strive to create and nurture a valuable soccer learning experience. We will aim to empower our players with a life-long passion and love for the game of soccer.
All of ours teams play in the 1st Divisions in their leagues. Our players will also have the OPPORTUNITY to do tryouts for our aﬃliation partner in Portugal
OUR PROGRAMS
GVFC Soccer school ages 3 to 7 years old get 2 practices per week, also 2 Jersey’s, Shorts, Bag and a Ball.
REP TEAMS
GVFC Team’s ages 8 to 21 years old get 3 full sets of uniforms, Tracksuit, Bag, Ball and Hoodie and they practice min 2 times per week plus a weekly game.

GVFCAT.COM
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Sporting vence Benfica e Fred VanVleet continues to
consolida comando da Liga make his case to be an all-star

TÉNIS

VanVleet, who had made 18 of 30
three-pointers in his previous three games, drilled another five on Wednesday
as the Raptors overcame a horrible first
half to beat the Milwaukee Bucks 117-111
and run their winning streak to four games.
After giving up a season-worst 77
e seems to make every three-pointer he looks at, a lethal cat- points in the first half, the Raptors gave
ch-and-shoot artist who also ca- up only 11 in the third quarter against
sually pulls up in transition and knocks a Bucks team playing without Giannis
down jumpers any time he pleases. And Antetokounmpo. Pascal Siakam led the
he drops 30-point nights like he’s shoo- Raptors with 33 points while Gary Trent
ting in an empty gym against no defen- Jr. and OG Anunoby each had 22. VanVleet finished with 19, the first time in four
ders.
games he has scored fewer than 30.
That output has brough chatter about
VanVleet’s all-star aspirations. With the
first round of fan balloting expected to
be released Thursday, a local uproar will
erupt if he is not among the conference
leaders.
But if the conversation is about what
makes an all-star an all-star, the reason
why a certain player should be honoured
over others for the season that he’s putting together and the impact he’s having
on the franchise and the league, VanVleet’s numbers don’t tell the whole story.
Yes, they are incredible right now, and
perhaps they are only fleeting, but VanVleet should get all-star consideration because of the total package he represents.
“It’s good to have the older vet that you
respect, and Freddy is in that role right
now,” Raptors centre Khem Birch said.
“Once Freddy talks, we all listen.”
The Star/MS

“Regras são regras”.

Djokovic obrigado a deixar a Austrália

Créditos: DR
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H

nou-se evidente que qualquer deslize no
último quarto poderia ser fatal. O Sporting atingiu a quinta falta a seis minutos
do final, contudo o Benfica não conseguiu
capitalizar esse fator, já que nas oportunidades que teve foi perdulário.
Ao invés, os comandados de Luís Magalhães souberam gerir a vantagem e as
emoções para aproveitar as falhas adversárias e dilatar o marcador acabando por
vencer por 74-63.
JN/MS

sar na competição 14 dias após ter estado positivo com COVID-19. A Seleção
A Masculina preteriu o Torneio, no qual
já participou por diversas ocasiões, de
modo a evitar contactos desnecessários e excesso de exposição antes do
Devido às restrições impostas pela Campeonato da Europa. Tal como reFederação Europeia de Andebol ferido, os Heróis do Mar, que já sofreem relação ao EHF Euro 2022, ram alguns casos de COVID-19 e, por
onde cada atleta apenas poderá ingres- forma a proteger o grupo, continuarão a preparação em Portugal, até ao
dia 11 de janeiro, data em que viajarão
para a Hungria. A Seleção Nacional A
Masculina manter-se-á em ‘bolha’ até
ao final do seu período de preparação,
mudando de local, de Rio Maior para
Matosinhos, habitual “casa” dos Heróis
do Mar, onde se manterá até dia 11 de
janeiro, data da partida para Budapeste, na Hungria, onde disputará o Grupo
B, do Campeonato da Europa”, avança
a Federação de Andebol de Portugal,
numa nota publicada no site.
O organismo anota ainda que durante o estágio de preparação, as quinas não conseguiram realizar nenhum
treino com o grupo completo, “vendo-se forçada a optar por, na maior parte
dos casos, treino individualizado, de
modo a manter a redução nos contactos de risco - o que, numa modalidade coletiva e, especialmente, antes de
uma grande competição, causa grandes
transtornos”.
Face à desistência de Portugal e também de Montenegro o torneio suíço
acabou por ser cancelado.
JN/MS

“

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, viu esta quarta-feira (5)
o seu visto ser cancelado pelas autoridades australianas e vai ter de deixar o
país, falhando assim a participação no
Open da Austrália.

“

A Autoridade Fronteiriça da Austrália pode confirmar que Djokovic não
forneceu provas apropriadas para
cumprir os requisitos de entrada na Austrália. O seu visto foi, por isso, cancelado”, lê-se num comunicado da entidade.
Djokovic disse que tinha recebido uma
autorização especial para viajar para a
Austrália, apesar de alegadamente não
estar vacinado contra a covid-19, para
poder disputar o primeiro Grand Slam da
temporada.
Contudo, à chegada ao país, Djokovic
foi retido no aeroporto de Melbourne,

supostamente pelo facto do tipo de visto
solicitado não contemplar isenções médicas.
Os advogados de Djokovic ainda vão
tentar recorrer desta decisão.
Regras são para cumprir
Scott Morrison, primeiro-ministro da
Austrália, comentou a decisão das autoridades do país terem cancelado o visto do
tenista sérvio, salientando que as regras
são para cumprir.
“O visto do senhor Djokovic foi cancelado. Regras são regras, em especial quando se fala das nossas fronteiras. Ninguém
está acima destas regras. As nossas rigorosas políticas de fronteira são cruciais
para que a Austrália tenha uma das mais
baixas taxas de mortalidade com covid.
Vamos continuar a ser vigilantes”, escreveu Morrison, na rede social Twitter.
JN/MS

JUNTE-SE À EQUIPA DA VIANA ROOFING
A Viana Roofing & Sheetmetal Ltd. procura homens
e mulheres para trabalharem para uma organização
progressiva onde o brio e mão-de-obra qualificada
são fundamentais.
Se você tem o que é preciso, será compensado/a com
um bom salário, benefícios, um plano de reforma e
medidas de segurança para garantir a sua proteção.

Às segundas-feiras, Vitor Silva, do Benfica, Richard Guinot,
do Porto, Ricardo Viveiros, do Santa Clara e Sergio Ruivo,
do Sporting, entram em campo, fazem remates certeiros
e defesas seguras.

Envie o seu currículo para
viana1984@gmail.com ou ligue para 416-763-2664.

Francisco Pegado é o árbitro desta partida onde nada, nem
ninguém ficará Fora de Jogo.
Todas as segundas-feiras, às 6 da tarde, na Camões Rádio,
Camões TV e ainda no Facebook da Camões Radio.
Não fique Fora de Jogo.

ROOFING SOLUTIONS YOU CAN TRUST
vianaroofing.com
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Portugal desiste de participar
no Yellow Cup devido à covid-19
A seleção nacional de andebol desistiu de participar no 49.º Torneio Yellow
Cup, na Suíça, que estava marcada
para os dias 7 a 9 de janeiro, devido a
casos de covid-19 na comitiva.

Everyone fixates on the recent numbers and that makes some sense, because what Fred VanVleet has been
doing in the last couple of weeks is jaw-slackening, something seldom seen
around the Raptors.

E
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ANDEBOL

in Raptors’ win over Bucks

O Sporting impôs-se esta quarta-feira
(5) ao Benfica, por 74-63, em jogo em
atraso da quinta jornada da Liga de
basquetebol, consolidando a liderança
da prova.
mbora o melhor marcador do jogo
tenha sido o benfiquista Frank Gaines (17), a dupla Diogo Ventura (14
pontos) e Miguel Cardoso (10) acabou por
fazer a diferença numa partida na qual os
leões se evidenciaram na ponta final do
encontro.
A jogar em casa, o Benfica entrou mais
forte no jogo, conseguiu rapidamente manietar os campeões nacionais, que
chegaram a estar mais de cinco minutos
sem pontuar, entre o 5-8 e o 18-9, explicando assim o desfasamento de 10 pontos
(24-14) no final do primeiro quarto.
Com o passar do cronómetro, os comandados de Norberto Alves foram avolumando os erros defensivos, o Sporting,
mesmo sem estar numa noite inspirada,
foi aproveitando estes deslizes para se
aproximar no marcador tendo chegado
ao intervalo a perder por “escassos” quatro pontos (39-35).
Os dois lançamentos triplos de Travante Williams e Micah Dwons e os dois
lançamentos livres cobrados por Diogo
Ventura, a abrir a segunda parte, colocaram o Sporting na condição de vencedor
(42-39).
Na luta pelo ponto, as duas equipas cerraram fileiras, o jogo passou a ser mais interessante e emotivo, com o resultado a
balancear ora para um ora para outro lado
e com as equipas a aproveitarem a cinco
faltas de cada lado para “sacarem” lançamentos livres.
Com quatro pontos de diferença, tor-
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segunda-feira às 18h
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Líderes aguentam-se em terceira etapa histórica para Portugal

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) entrou,
esta terça-feira (4), para a história do rali
Dakar de todo-o-terreno, ao tornar-se o
nono português a vencer uma etapa da
prova, num dia em que os líderes das
principais categorias se aguentaram no
comando.

O

piloto natural de Barcelos gastou
2:34.41 horas para completar o percurso na categoria das motas, que
esta terça-feira (4) foi reduzido de 368 a
255 quilómetros devido às fortes chuvas
que assolam aquela região da Arábia Saudita, deixando o australiano Toby Price
(KTM) no segundo lugar, a 1.13 minutos, e
o estreante norte-americano Mason Klein
(KTM) no terceiro, a 1.14.
O australiano Daniel Sanders (GasGas)
esteve em animada luta com o piloto por-

tuguês, chegando a ter mais de um minuto
de vantagem sobre Quim Rodrigues. Contudo, admitiu ter parado alguns minutos
na parte final de forma a não ser o primeiro
em pista na quarta-feira (5), lugar que, assim, coube ao piloto da Hero. Acabou em
quinto, a 2.55 de Rodrigues.
A última vitória lusa pertencia a Hélder
Rodrigues na 12.ª etapa da edição de 2016,
ano em que o malogrado Paulo Gonçalves,
cunhado do vencedor de hoje, também
conquistou uma tirada, a quarta.
Rui Gonçalves (Sherco) foi hoje 23.º, a
9.24 minutos, numa etapa que classificou
de “extremamente rápida” e com “muitas
dunas”. O português terminou imediatamente atrás do italiano Danilo Petrucci
(KTM), que regressou à corrida apesar de
uma forte penalização (mais de 11 horas)
por não concluir a etapa da véspera.

“Neste momento, o mais importante é
enfrentar cada dia, cada etapa, cada quilómetro de forma segura, sabendo, desde já,
que as coisas estão a correr muito melhor”,
frisou Rui Gonçalves, que se mostrou “orgulhoso” pelo triunfo do compatriota.
António Maio (Yamaha) foi 31.º, a 16.05
minutos do vencedor, enquanto Mário Patrão (KTM) foi 47.º, cedendo precisamente
meia hora para ‘JRod’.
“A especial foi bastante rápida, com
muita areia e algumas dunas bem divertidas e felizmente correu tudo bem”, disse o
capitão da GNR.
Arcélio Couto (Honda) foi 80.º, Alexandre Azinhais (KTM) 86.º, Pedro Bianchi
Prata 118.º e Paulo Oliveira 121.º
Na geral, o britânico Sam Sunderland
(Honda) segurou o comando mas por apenas quatro segundos, depois de hoje ter
sido apenas o 17.º mais rápido, a 7.30 minutos do vencedor.
O francês Adrien van Beveren (Yamaha)
é o segundo, com o austríaco Mathias
Walkner (KTM) em terceiro, a 1.30 minutos do piloto da Honda.
Com o triunfo de esta terça-feira (4), e
com as classificações já finalizadas, Joaquim Rodrigues Jr. subiu um lugar na geral, para 17.º, a 37.43 minutos de Sunderland.
António Maio é 29.º, Rui Gonçalves 42.º,
Alexandre Azinhais 72.º, Mário Patrão 79.º,
Arcélio Couto 85.º, Pedro Bianchi Prata
90.º e Paulo Oliveira 97.º.
Nos automóveis, o dia também foi histórico, com o primeiro triunfo de um carro
elétrico. Aconteceu pelas mãos do espanhol Carlos Sainz (Audi), que chegou, assim, à 40.ª vitória em etapas.
“Se me tivessem dito há um ano que isto
ia acontecer, não teria acreditado. É um
dos dias mais importantes da minha carreira”, disse ‘El Matador’, no final da especial.
O piloto do Audi RS Q e-tron concluiu a
tirada em 2:26.51 horas, com 38 segundos
de vantagem sobre o sul-africano Henk
Lategan (Toyota) e 1.41 minutos sobre o
francês Stéphane Peterhansel (Audi), nou-

tro carro elétrico.
A Audi colocou ainda um terceiro carro
entre os cinco mais rápidos, com o sueco
Mathias Ëkstrom em quinto, a 2.59 minutos.
O piloto do Qatar Nasser Al-Attiyah
(Toyota), líder à partida desta jornada, foi
apenas oitavo, a 5.10 minutos do vencedor, mas ganhou novo fôlego rumo à vitória devido aos problemas sofridos pelo
francês Sébastien Loeb (BRX).
O nove vezes campeão mundial de ralis viu a transmissão traseira do seu carro
ceder apenas 10 quilómetros após a partida para a especial, percorrendo quase 250
quilómetros apenas com tração nas rodas
da frente.
Loeb cedeu perto de meia-hora, mas segurou o segundo lugar da geral, a 37.40 de
Al-Attiyah.
O argentino Lúcio Alvarez (Toyota) é
terceiro, mas já a 42.06 minutos do líder
enquanto Carlos Sainz subiu a 22.º depois
dos problemas de navegação sofridos na
etapa 1B.
Miguel Barbosa (Toyota) foi hoje 47.º,
estando na 44.ª posição.
“Tenho estado doente ontem e hoje,
com dores de cabeça e dores no corpo. Não
tem sido fácil manter sempre a toada, mas
também não sei se seria muito melhor se
assim não fosse, porque não tem sido nada
fácil. O andamento está muito forte e estamos um pouco verdes em algumas coisas”,
admitiu o piloto de Lisboa.
Nos veículos ligeiros, Mário Franco (Yamaha) foi 11.º e está na sétima posição da
geral, a 2:27.00 horas do líder, o chileno
Francisco Lopez Contardo (EKS).
Nos SSV, Rui Oliveira (Can-Am) foi 29.º,
num dia em que Luís Portela de Morais
(Can-Am) foi apenas 39.º, a 59.26 minutos
do vencedor, o polaco Marek Goczal (Can-Am).
O piloto português, que já foi campeão
nacional de râguebi, partiu um tirante da
suspensão “logo no início”, que lhe custou
algum tempo.
JN/MS

Aberta investigação a possível atentado em explosão antes do Dakar
A explosão junto a um veículo que feriu
o piloto francês Philipe Boutron, ainda
antes do arranque do rali Dakar de todo-o-terreno, será alvo de uma investigação por possível ato terrorista, anunciou, esta terça-feira (4), o Ministério
Público de França.

S

egundo o gabinete de antiterrorismo
francês, foi aberta uma investigação
preliminar por “ato terrorista” com
vista à execução de vários assassinatos.
A Direção-Geral de Segurança Interna
(DGSI) ficou com a alçada da investigação ao
ocorrido, em 30 de dezembro, em Jeddah.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros
de França já tinha pedido, no sábado, “vigilância máxima” aos franceses na prova

da Arábia Saudita, lembrando então que a
possibilidade de ato criminoso, e mesmo
de associação terrorista, não tinha sido
“excluída”.
A organização da 44.ª edição da prova,
que decorre até 14 de janeiro, reforçou a
segurança da caravana desde o arranque,
no primeiro dia de 2022.
Boutron, de 61 anos e presidente do
clube de futebol US Orléans, seguia num

veículo com mais cinco pessoas da equipa
Sodicars quando a viatura se deteve subitamente, devido a uma explosão nas imediações do hotel Donatello, em Jeddah.
O piloto francês sofreu ferimentos nas
pernas que obrigaram mesmo a uma intervenção cirúrgica, da qual está já a recuperar.
JN/MS

Lategan vence pela primeira vez nos carros
O sul-africano Henk Lategan (Toyota)
venceu, esta quinta-feira (6), a quinta
etapa em automóveis da 44.ª edição do
rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa até ao dia 14 na Arábia Saudita.

Créditos: DR

L

ategan conquistou a primeira vitória na carreira na prova, ao gastar
3:53.28 horas para cumprir os 404
quilómetros cronometrados em redor de
Riade, percorridos apenas pelos automóveis, pois, pela primeira vez, o percurso foi
diferente para motas e carros (hoje, sexta-feira (7), inverte-se a ordem).
O francês Sébastien Loeb (BRX) foi o
segundo classificado, a 1.58 minutos de
Lategan, e aproximou-se da liderança da
prova, com o argentino Luciano Alvarez
(Toyota) a fechar os lugares do pódio, a

2.10 minutos.
O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que
abriu hoje a pista, foi apenas oitavo classificado e perdeu quase três minutos para
Loeb na luta pela vitória.
O dia também não correu bem ao espanhol Carlos Sainz (Audi), que viu a suspensão traseira do seu e-Tron elétrico ceder,
perdendo mais de uma hora, antes de retomar a marcha depois de o companheiro
de equipa, o francês Stéphane Peterhansel
(Audi), ter parado em pista para lhe ceder
as peças necessárias.
Al-Attiyah mantém a liderança da prova, agora com 35.10 minutos de vantagem
sobre Sébastien Loeb, que é segundo, e
51.15 sobre Alvarez, o terceiro.
JN/MS

are 11-5. If the Cardinals win and the
Rams lose, it will significantly change
their positions. Regarding the teams
scrambling to make the playoffs, the
Saints, who are 8-8, can still get in with
Adam Care
a win and a 49ers loss. But for the real
Opinion
playoff feel, and it’s why the NFL made
it a national game on Sunday night. The
Raiders, who are 9-7 who have had one
Regular Season Wild Card Weekend…
of the most embattled seasons one can
For Some
remember, have battled back to be a
Here we are! The last week of the first
position to make the playoffs. Their opNFL season with an 18 game season.
ponent is the Chargers, led by the recThis weekend would normally have been
ord-breaking quarterback Justin Herthe wild card weekend, but instead, fans
bert. Whoever wins this game makes the
are treated with several playoff-calibre
playoffs, and the loser is done. This will
games as their teams jockey for posbe a great way to finish the season!
ition or make one last dash to get into
the playoffs. I am a bit shocked that not
Loss of a Legend
much has been resolved. That to me
The NFL and America have lost one of
means there is no dominant team, and
it will be tricky to pick the playoffs which their icons this past week. John Madden,
should make it exciting. Except maybe a man who had a legendary NFL coaching
for one’s wallet! We know the Packers career and even possibly a more legendhave locked up the NFC’s #1 seed, mean- ary broadcasting career, died at 85. In ten
ing they get a week off and home-field seasons, as a coach of the Oakland Raidadvantage up to the NFC Championship ers, they never had a losing season, winGame. Other than the Packers locking ning the Superbowl in 1977. In his broadup the #1 seed, there is a great deal to casting career of over thirty years, he was
be decided. The #1 Seed in the AFC is up widely considered the voice of the NFL. Of
for grabs as both the Chiefs and Titans course, as many would know, he has had
are 11-5. Some divisions are still up for his own football video game for 30 years.
grabs, as both the Bills and the Patriots Interestingly, John Madden didn’t like to
have a 10-6 record. The Rams, who have fly, so he created a mobile home of sorts
rebounded a little since their mid-season by transforming a bus into the Madden
meltdown, are 12-4. The Cardinals, who Cruiser. He would get out at rest stops
seem to be slumping at the wrong time, and gas stations all over America and take

photos with the people, never letting his
fame get to him. He was an ambassador
for the game, which technically made him
an ambassador for America. The game
honestly hasn’t been the same since he
“retired,” as he had a real passion for football life. Madden once said that he was the
luckiest man alive as he never had to work
a day in his life. Football was his love and
his life. If only we could all be so lucky to
love what we do like he did. Rest in peace,
John Madden!
Most Valuable Player / Coach of the
Year…Goes to?
The Most valuable player was Brady’s
to lose, and he just might have lost it
with some sluggish team play down the
stretch. The Coach of the year was Belichick’s to lose, and he most likely did
lose it with two lacklustre games against
the Colts and Bills. There is a chance
Rodgers doesn’t play this weekend
which could hurt his chances if Brady
has a monster day against Carolina.
Personally, Rodgers doesn’t deserve
it. Brady is 44 with huge numbers, and
should a person win the MVP for deceiving the league and fans? In the Coach of
the Year category Matt Lafleur, Rodgers
coach is currently sitting first in odds,
but Mike Vrabel deserves it more, as his
team, the Titans isn’t quite as talented as
the Packers. This weekend should be an
exciting finish for these highly sought
out NFL honours!

Games of the Week:
San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams
A game with significant playoff implications for the NFC!
Los Angeles Chargers @ Las Vegas Raiders
The winner makes the playoffs, and the
loser is done for the year!
Players of the Week (Week 17)
What can one say about the efforts
of Bengal teammates Joe Burrow and
Ja’Marr Chase this past week? In a mustwin game against the AFC’s #1 seed, Kansas City, Burrow and Chase went into full
beast mode. 446 YDS passing from one,
266 YDS receiving from the other. The
crazy thing is is that they barely won
against the Chiefs, 34-31, with a lastsecond field goal. Meaning if they hadn’t
combined for such a monster day, they
would have lost. Harris carried the Steelers on his back as running backs often do
when their quarterback struggles. Harris
helped send Big Ben Roethlisberger off
with a win in what was most likely his
last game at Heinz Field in Steeltown.
Joe Burrow, QB, Cincinnati Bengals
30/39 C/ATT, 446 YDS, 4 TDs
Najee Harris, RB, Pittsburgh Steelers
28 CAR, 188 YDS, 1 TD
Ja’Marr Chase, WR, Cincinnati Bengals
11 REC, 266 YDS, 3 TDs

Adam’s NFL weekly picks. Last Week ATS: (5-10) / Season Total ATS: (116 – 105 – 1)
Trying I am to rebound from a sub-par showing two weeks ago (5-10). The last day of the NFL season is always an anomaly as it’s tough to know which teams will show up to play and play for a full 60 minutes.
No way does Aaron Rodgers play for more than a half. It leaves the door open for Matthew Stafford to light it up to end the season. By the time the Titans play Sunday, the Chiefs will have already battered Denver
on Saturday. Some teams will play for pride; I’m hoping Atlanta, both New York teams, and Miami do! Next Week – THE PLAYOFFS!
Saturday – 4:30 PM
Kansas City Chiefs @ Denver Broncos
Kansas City -10.0
Saturday – 8:20 PM
Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles
Philadelphia +6.5
Sunday – 1:00 PM
Pittsburgh Steelers @ Baltimore Ravens
Pittsburgh +5.5

Indianapolis Colts @ Jacksonville
Indianapolis -15.5

Washington Football Team @ New York Giants
New York +7.0

New England @ Miami Dolphins
Miami +6.5

Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns
Cleveland -6.0

Sunday – 4:25 PM

New York Jets @ Buffalo Bills
New York +16.0

Green Bay Packers @ Detroit Lions
Detroit +4.0
Chicago Bears @ Minnesota Vikings
Minnesota -4.0
Tennessee Titans @ Houston Texans
Houston +10.5

San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams
Los Angeles -4.5
New Orleans Saints @ Atlanta Falcons
Atlanta +4.5
Seatle Seahawks @ Arizona Cardinals
Seattle +6.5

Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers
Carolina +8.0
Sunday – 8:20 PM
Los Angeles Chargers @ Las Vegas Raiders
Los Angeles -3.0

CURBSIDE
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OBCT supports tradeswomen through
‘the good times and the bad times’
“Our members are potential, current
and past women who work within the
skilled trades,” said Bailey. “It’s open to all
women and trades workers of underrepresented gender identities, pretty much anyone working in the construction industry
who is a woman or another gender identity
that is not male. Women on our committee are vast and diverse, they represent
all trades, all sectors and all levels of representation.”
The OBCT runs training courses including mental health first aid, public speaking
and presentation skills and Indigenous cultural competency training.
The mentorship program is especially important, explained Bailey, who was
headed to university but changed her mind
after going to work with her mom in a
mine.
“The OBCT offers a comprehensive mentorship program for tradeswomen to learn
and be supported by other tradeswomen,”
said Bailey. “We do our best to make sure
that we can connect them with women
that are in the same trade.
“We created a community of women
that support each other through not just
the good times but also the bad times.”
OBCT is also working on a trades profile
film project. The first videos feature Red
Seal tradeswomen in welding, sheet metal,
electrical and ironwork. The videos are expected to be released in the new year.
“The goal with this series of videos is to
show men and women that are considering
a career within the skilled trades the reality of each different trade so that they can
make informed decisions regarding which
trade they want to pursue in an apprenticeship,” Bailey said. “We also want to
inspire women young and older to see that
they can absolutely work in the trades and
be successful.”
They have also developed surveys, one
for tradeswomen, which is online now and
one for contractors and employers, which
is expected to be released in early 2022.
Breaking down barriers and attracting
women to the industry can also help address the looming skilled trades shortage,
she added.
“There is no shortage of women who
want to start a career in construction but
there are still many barriers, so if you want
to get women into the skilled trades you
need to do your part and help eliminate
those barriers,” said Bailey.

Stronger together and pushing for systemic change.

T

hat’s the force behind the Ontario
Building and Construction Tradeswomen (OBCT) committee, a resource and support system for women
building a career in the skilled trades since
its launch in 2020.
Kayla Bailey, a journeyperson steamfitter, gasfitter, welder and a member of UA
Local 46 Toronto, said being a member has
many benefits to tradeswomen and also to
the greater trades sector.
“Our individual experiences are not actually unique, but without knowing other
tradeswomen it can often feel that way. It
can be really isolating and can wreak havoc
on your self-confidence and also on your
mental wellbeing,” Bailey, a project manager for the OBCT, told the Daily Commercial News. “The OBCT connects women
together and in doing so we are stronger,
we’re able to push for equitable and systematic changes in the industry within our
unions, within our companies and within
our province and our country.”
The OBCT was started by a small steering group that came together for a tradeswoman summit during the Ontario Building Trades Convention in 2019.
“We’re working together to advocate
for women and underrepresented gender
identities in the skilled trades to ensure that
they feel inspired, welcome, motivated,
challenged, empowered, supported. Our
goal is to build awareness among women in
Ontario that a career in the trades is a great
and viable option,” said Bailey. “We want
to recruit them into apprenticeships and to
support and retain women who are already
working in the industry.”
Karen Pullen, an IBEW Local 353 electrician and business rep, is the chair of the
committee and will also serve as OBCT rep
on the executive board of the Building and
Construction Trades Council of Ontario.
In the beginning, the committee was
meeting in person but moved online during the pandemic which has allowed them
to reach a wider audience.
“We actually started having a lot of
women from northern Ontario join into the
committee which is wonderful. So now it
looks like we’re going to keep the committee online indefinitely,” said Bailey. “Having participation from women in northern
Ontario is very important to us. We want
to make sure that they realize that they are
supported.”
The group, which now has almost 300
members, is funded through Ontario’s
Skills Development Fund.

ONTARIO BUILDING AND CONSTRUCTION TRADESWOMEN — Kayla Bailey, a project manager with the Ontario
Building and Construction Tradeswomen (OBCT), said the committee of tradeswomen is on a mission to educate
underrepresented groups on the benefits of building a career in the skilled trades while supporting the retention of
women in the industry through resources, mentorship and support networks. Bailey is also a journeyperson steamfitter, gasfitter, welder and member of UA Local 46 Toronto. Créditos: DR

For more information visit obctradeswomen.
com.
DCN/MS
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SAÚDE & BEM-ESTAR

Terra Viva

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Confirmam-se as piores projeções sobre
o degelo. A última década foi a mais quente de sempre desde que existem registos.

O

ano de 2020 foi mais quente em
0,4ºC que o ano de 2019 e mais
quente que a média dos anos 1850 a
1900 em 1,25ºC.
Já aqui publiquei artigo na edição de 17
de julho de 2020 (mileniostadium.com/
vida-vidas/ambiente/diluvio-do-seculo-xxi/), sobre a subida do nível dos oceanos,
sobre inundações, tempestades e chuvas
torrenciais localizadas. Infelizmente sinto a
necessidade de voltar ao tema após as publicações de registos de várias entidades. Os
dados recolhidos pelos satélites europeus
integrados no Copernicus Climate Change
Service revelam e confirmam uma reali-

dade assustadora. “Foi o novembro (2020)
mais quente já registado, com temperaturas quase +0,8ºC acima da média de 19812010. Na Europa, o outono, de setembro a
novembro (2020), também registou nova
máxima, com temperaturas de +1,9ºC acima da média”.
As elevadas temperaturas levaram a que
o degelo sazonal no Ártico e na Sibéria fosse de uma intensidade invulgar. A par com
isto, as emissões de CO2, resultantes de incêndios na tundra, incontroláveis e gigantescos, bateram também recordes. O cenário não é mesmo agradável…
Também em número de grandes tempestades, 2020 destacou-se como o ano
com o maior número de sempre destes fenómenos extremos. Pela primeira vez esgotaram-se os nomes em inglês e teve de se
recorrer ao alfabeto grego.
Estamos a perder tempo de reação…
perdemos tempo com governos de países
como os E.U.A. que abandonaram o Acordo de Paris, ou como o do Brasil que permite a devastação da Amazónia por um punhado de moedas, que não valerão de nada

para colmatar os prejuízos que resultarão
da desregulação climática. Perdemos tempo com uma Europa burocrática demais,
que despende energia e tempo em tricas
políticas, tempo que se torna precioso para
a ação urgente de inverter tendências industriais e produtivas que diariamente
agravam o problema das alterações climáticas. Perdemos tempo quando países, que
pela sua dimensão e complexidade cultural, como a China e a Índia, são incapazes
de se disciplinarem, de se reconverterem e
caminhar mais rapidamente no sentido da
proteção do planeta.
Para agravar tudo isto surge ainda esta
pandemia, que nos volta a fazer perder
imenso tempo, que nos consome recursos, que nos empobrece, que nos desvia a
atenção (e com razão, porque realmente
é o problema mais imediato e urgente que
temos de resolver). Porém na retoma pós-Covid devemos focar de imediato e com
firmeza na resolução do problema ambiental. Além das correções relativas a emissões de poluentes, temos de perceber que
será necessário readaptarmo-nos. Mesmo

atingindo as metas propostas para 2030 sobre emissões de gases que provocam efeito
estufa, mesmo parando o seu aumento ou
reduzindo drasticamente essas emissões,
a temperatura global continuará a subir
nas próximas décadas, é que este veículo
está em andamento sem travões, e mesmo tirando o pé do acelerador, continuará a andar durante décadas. É, portanto,
evidente que aumentarão as cheias, subirá
o nível dos oceanos, haverá mais tempestades destruidoras, noutros locais haverá
mais incêndios, a qualidade do ar piorará
nos grandes núcleos populacionais e industriais, zonas costeiras serão inundadas,
a pobreza e conflitos aumentarão. Não, não
estou a ser catastrofista ou a ter previsões
pessimistas. É evidente! Consultem os números e registos das últimas décadas e tirem as vossas elações. Contra factos não há
argumentos… a década (2010-2020) mais
quente de sempre, 2020 o ano mais quente
de sempre e com o maior número de grandes tempestades. Por favor deem ouvidos
à ciência. Por favor deem atenção à nossa
mãe Terra, que adoece, e nós com ela.

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

?

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

Técnica Pomodoro:
como ser mais produtivo sem esforço
Tem dificuldade em terminar as suas
tarefas dentro do prazo? A sua lista de
tarefas acumuladas é tão grande que
tem a sensação de que simplesmente
nunca vai conseguir resolver tudo? Então vamos falar dos segredos da produtividade e conhecer uma técnica que
pode ajudar a sair desse ciclo vicioso,
melhorando o resultado dos seus esforços. Chama-se técnica Pomodoro e
trata-se de uma ferramenta simples e
eficaz para que possa gerir o seu tempo
sem de forma muito mais fácil!
O que é a técnica pomodoro?
Esta técnica foi desenvolvida no final dos
anos 80 pelo italiano Francesco Cirillo.
Ele procurava uma maneira de aumentar
a sua produtividade nos estudos durante
os primeiros anos de universidade. Para
isso, ele utilizou um simples temporizador de cozinha para organizar suas tarefas. Sim, tão simples como isso! Se estava
à espera de uma técnica muito elaborada,
não se iluda! O temporizador do senhor
Francesco era muito tradicional. Tinha o
formato de um tomate (que se diz pomo-

doro, em italiano) e girava durante 25 minutos, emitindo um barulho forte no final
desse prazo. Nesse intervalo de tempo,
Francesco concentrava-se na sua tarefa
sem quaisquer interrupções, mantendo-se cem por cento focado. Ao perceber os
resultados satisfatórios, divulgou a sua
técnica, em 1992.
Como funciona a técnica pomodoro?
A técnica baseia-se na ideia de que dividindo o nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa, conseguimos melhorar a agilidade do cérebro e
estimular o nosso foco. Noutras palavras,
melhoramos nossa gestão do tempo e ficamos mais eficientes. para colocá-la em
prática vai precisar de um timer e cronómetro (para fazer contagem regressiva),
a sua lista de tarefas, lápis e borracha. Em
primeiro lugar, faça uma lista de tarefas
a serem desempenhadas durante o dia.
Depois, basta dividir o seu tempo em períodos de 25 minutos (chamados “pomodoros”) e trabalhar ininterruptamente
nas suas tarefas nesses períodos. Quando o timer tocar (ao fim dos primeiros 25

minutos), risque as tarefas concluídas ou
anote o status de seu trabalho concluído,
e faça um breve intervalo de cinco minutos. Nessa pausa, aproveite para fazer
outras coisas não relacionadas à tarefa (ir
à casa de banho, ligar a um cliente, tomar
um café ou simplesmente descansar).
Agora atenção: a cada quatro ciclos, faça
uma pausa maior, (entre 15 e 30 minutos)
para descansar. Esses intervalos entre os
pomodoros são fundamentais para oxigenar o seu cérebro e aumentar a agilidade
mental. É ainda importante lembrar que
essas medidas de tempo são apenas as sugeridas no método clássico. Nada impede
que encontre o seu próprio equilíbrio e o
período de descanso ideal.
Quais os resultados?
Os objetivos da técnica pomodoro estão ligados à diminuição da ansiedade e
ao aumento do foco nas tarefas, evitando tempo desperdiçado e distrações. Ao
anotar no papel o que precisa de ser feito,
você consegue não só organizar melhor
as suas atividades, como também estabelecer metas para cada dia ou período.

Assim, torna-se mais fácil acompanhar
os seus resultados e avanços. Depois de
alguns dias a utilizar a técnica, poderá
notar alguns benefícios. Começará a ter
a capacidade de entender quanto tempo
leva para realizar cada tipo de tarefa, entender o que o distrai recorrentemente
e ainda descobrir quais são as principais
interrupções no seu trabalho.
Utilizar apps pomodoro
A boa notícia é que hoje em dia não precisa de utilizar o tradicional temporizador
de cozinha, muito menos andar com ele
atrás de si! Já existem muitos websites
e aplicaçōes que ajudam na utilização
dessa técnica e dispensam o verdadeiro
timer de cozinha em forma de tomate!
Apps como a Tomato Time, Pomodoro
Time, Pomodoro Keeper, Focus Keeper
são apenas alguns exemplos do que vai
encontrar na App Store ou na Play Store,
gratuitamente para o seu smartphone.
Assim pode aplicar esta técnica em casa,
no trabalho ou em qualquer outro contexto, utilizando apenas o seu telemóvel!
Telma Pinguelo/MS

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

canal 659
1-866-797-8686

canal 672
1-888-764-3771

canal 880

Kika
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A partir de agora, Alfredo e Aylin terão a oportunidade de conhecer aos poucos os seus
outros três irmãos mais velhos (duas meninas e um menino). A família reside na pequena cidade de Greenfield, que tem pouco mais de 17 mil habitantes.

Sara Sampaio viajou para um destino de praia
no final de 2021 para entrar em 2022 com calor, mar e diversão. A modelo tem partilhado
nas redes sociais imagens desses dias de férias, e o que mais tem chaamado a atenção é
mesmo a sua beleza ao natural.

Já numa outra Story, Tristan dirige-se diretamente a Khloé, com quem estava quando este bebé foi concebido. “Khloé, não merecias isto. Não merecias
esta desilusão e humilhação que te provoquei. Não merecias a forma como te
tratei ao longo dos anos. As minhas ações não correspondem à forma como
te via. Tenho o maior respeito e amor por ti. Apesar do que podes pensar.
Mais uma vez, estou terrivelmente arrependido”.
Tristan e Khloé são pais de True, de 3 anos. Além deste bebé, o atleta tem ainda outro filho, Prince, de 4 anos, fruto da relação que teve com Jordan Craig.

Anitta está em Aspen, nos EUA, com uns amigos, a
desfrutar de dias numa estâncias de inverno. Além dos
desportos tradicionais destes locais, a cantora de 28
anos tem ainda aproveitado para se divertir e relaxar.
Prova disso são algumas das últimas fotografias que publicou nas redes sociais e que revelam um visual inesperado para este destino de temperaturas mais baixas.

Créditos: DR

MARIA INÊS

Aos 36 anos, Fábia Rebordão está a meses
de se estrear na maternidade, uma novidade em que conta com a experiência do
companheiro, o fadista, músico, compositor, letrista e produtor Jorge Fernando, de
64, que já tem quatro filhos. Num misto de
felicidade, excitação e ansiedade, a artista
está a desfrutar em pleno deste tempo de
gestação, no qual se prepara para receber a
filha, que irá chamar-se Maria Inês.
Nesta partilha sobre emoções, sonhos e desafios, a Fábia artista ficou em segundo plano e deu o palco à Fábia futura mãe.

PAPÁS

É que Anitta surge na rua, com neve em seu redor, a
usar apenas uma T-shirt oversized e botas de neve com
imagens da Hello Kitty estampadas. Um look que deixa
saltar à vista a boa forma da artista e também o seu lado
mais irreverente.

MUDANÇAS
De Sylvester Stallone para Adele. A casa de Bevery Hills, Los
Angeles, EUA, que outrora pertenceu ao ator é agora o mais
recente imóvel da cantora e foi comprado por 58 milhões de
euros.
A propriedade, uma das maiores de Bevery Hills, tem uma
área de 3.6 hectares. Quanto à casa em si, construída na década de 1990. é composta por dois andares. No primeiro tem
sala e cozinha e, no segundo, seis quartos. No total existem
nove casas de banho, havendo ainda um ginásio, uma sauna,
uma sala de cinema, um estúdio de arte, um bar e uma sala
com sistema de purificação de ar e que pode ser usada como
espaço de fumo.
Possui ainda casa de hóspedes com duas suites, um pequeno
campo de golfe, piscina com efeito infinito e um jardim.

EMOCIONADA
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Segundo o Natividad Medical Center, localizado no condado de Monterey e onde o parto
foi feito, Alfredo teria sido o último bebé a nascer no local em 2021 e Aylin a primeira
criança em 2022. O facto acabou por ser notícia em vários jornais pelo mundo inteiro.

Foi esta segunda-feira (3), através das redes sociais, que o basquetebolista
confirmou a paternidade: “Hoje, o teste de paternidade revelou que eu sou
o pai do filho de Maralee Nichols. Assumo toda a responsabilidade pelas minhas ações. Agora que a paternidade foi confirmada, espero educar o meu
filho amigavelmente. Peço sinceras desculpas a todos o que magoei e desapontei através deste caso tanto pública como privadamente , escreveu numa
primeira InstaStory.

De roupa de banho ou em trajes mais casuais,
Sara surge sem maquilhagem e encanta por
isso mesmo. A modelo prova ser naturalmente bonita e elegante, sem necessidade de
usar artíficios para deslumbrar.
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Uma maternidade na Califórnia, nos Estados Unidos, acolheu um momento bem
diferente e especial! Na passagem de ano aconteceu algo bem raro: os irmãos
gémeos Alfredo Antonio e Aylin Yolanda Trujillo vieram ao mundo em dias, meses
e anos diferentes. É verdade! Foram apenas 15 minutos tirar entre os dois nascimentos, mas que marcaram toda a diferença: Alfredo veio ao mundo no dia 31 de
dezembro de 2021, enquanto a sua irmã nasceu no primeiro dia de janeiro de 2022.

POLÉMICA
Tristan Thompson reconhece que é o pai do filho de Maralee Nichols, a personal trainer de 31 anos, com quem teve um caso o ano passado, quando ainda estava num relacionamento com Khloé Kardashian. O bebé nasceu no dia
1 de dezembro e é o terceiro filho do atleta.

Em declarações à imprensa norte-americana, a mãe dos bebés, Fátima Madrigal, demonstrou-se entusiasmada com os acontecimentos. “É uma loucura que eles sejam gémeos e tenham aniversários diferentes. Fiquei surpreendida e feliz por Aylin ter chegado à meia-noite”, afirmou ela.

GÉMEOS, ANIVERSÁRIOS DIFERENTES
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De acordo com os dados da maternidade, os irmãos vieram ao mundo saudáveis. O irmão mais velho da dupla teria vindo ao mundo exatamente às 23h45 do dia 31 de dezembro, pesando 2,75 kg, enquanto a caçula da família nasceu às 0h do dia 1° de janeiro,
pesando 2,66 kg, ou seja, Aylin viu o mundo pela primeira vez exatamente na hora em
que os fogos de artifício explodiam no céu da costa oeste dos Estados Unidos.
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Marta Melro e Paulo Vintém anunciaram
esta terça-feira (4), através das redes sociais, que estão a preparar-se para serem
pais.
O casal de atores partilhou um vídeo no
qual revela a grande novidade. Na película,
surge uma compilação de vários momentos, passando pelo teste positivo, pelas ecografias e pela evolução das formas da atriz,
que se mostra encantada com a barriguinha
de grávida.

Esta quarta-feira, dia 5, foi revelado mais um teaser
de “Soy Georgina”, documentário da Netflix sobre
Georgina Rodríguez, que tem estreia marcada para 27
de janeiro. E estas novas imagens focam-se no lado
mais solidário da companheira de Cristiano Ronaldo.
Ligada à ONG Nuevo Futuro há alguns anos, Georgina surge nestas imagens a preparar presentes para as
crianças e adolescentes apoiados por esta associação
espanhola. A certa altura, a modelo lê uma das cartas
que recebeu, escrita por uma destas crianças. “Georgina, és uma pessoa com um coração grande”, lê-se
na missiva. Palavras que a deixam imediatamente
emocionada e com lágrimas nos olhos.
“É importante não esquecer-me de onde venho”, afirma Georgina, continuando: “Sempre que penso neles
[jovens e crianças da instituição] emociono-me”.
Estas imagens dão uma antevisão das várias vertentes
da vida de Georgina que vão ser abordadas durante o
documentário.
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Palavras cruzadas
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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.

6

13
14
1. Que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o meio em que se vive
2. Meio de pagamento, na forma de moedas ou
cédulas, emitido pelo governo de cada país
3. Valor definido pelo Estado para ser
cobrado por serviços públicos (água,
energia elétrica etc.)
4. Recipiente geralmente cilíndrico, usado para beber
5. Inspiração involuntária longa com a boca
aberta
6. Qualquer produto suscetível de ser
comprado ou vendido
7. Utensílio contendo tinta ou similar
com que se pode escrever ou desenhar
8. Fricção entre dois corpos duros ou ásperos, roçando um no outro

Como chego ao outro lado? Help. Créditos: Cristina Da Costa

Culinária por Rosa Bandeira

9. Peça contendo elementos letras, números ou figuras em relevo, usada
para marcar ou autenticar documentos
10. Pequena venda onde servem bebidas,
algum tira-gosto, fumo, cigarros, balas etc
11. Aquele que não sabe ler nem escrever
12. Forma de aflição ou sofrimento agudo,
de origem física ou moral
13. Instrumento constituído por lâmina
cortante presa a um cabo
14. Parte exterior da cavidade bucal; o
contorno dos lábios
15. Órgão do olfato, constitui a parte inicial das vias respiratórias

Peito de frango recheado

Jogo das 10 diferenças

Unseen but felt. Créditos: Catarina Balça

Caça palavras

Happy hour Créditos: Inês Carpinteiro

Feelings. Créditos: Fa Azevedo
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V I DA
TRABALHO
FÉRIAS
P RO P O S TA
E C O NO M I A
PA N D E M I A
P RO S P E R I DA D E
S AÚ D E
EMPREGOS
G OV E R NO
C A NA DA
P O RT UGA L
AÇ O R E S

Ingredientes
2 peitos de frango
10 figos
1 dl de Vinho do Porto

Azeite q.b.
1 colher de manteiga
Sal e pimenta q.b.

Modo de preparação:
Picar os figos, colocar num recipiente com Colocar no forno com um pouco de azeio vinho do Porto, deixar por 15 minutos.
te e manteiga. Assar por 20 minutos a 200
graus de temperatura.
Fazer um corte nos peitos de frango rechear com os figos e temperar com sal e Bom apetite!
pimenta.
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Vénus, ao passar pela sua Casa X,
oferece-lhe a possibilidade de mostrar aos outros as suas verdadeiras capacidades profissionais e sociais. Usará a sua
sensibilidade e diplomacia e poderá mesmo
desenvolver alguns contactos de carácter
afetivo. Poderá contar com a ajuda de pessoas mais velhas e experientes no seu trabalho e é natural que se inicie uma relação afetiva, que lhe será eventualmente proveitosa.

Sente vontade de se dedicar ao
trabalho de alma e coração. A forma cordial como se relaciona com colaboradores, assim como a sua eficiência, vão
favorecê-lo no campo profissional. Poderá receber uma ajuda ou um favor. Faça
nesta altura uma dieta que vai melhorar
tanto a sua saúde como o seu aspeto físico.

TOURO 21/04 A 20/05

VIRGEM 23/08 A 22/09

Durante esta altura vai sentir uma
maior intensidade nas suas emoções as quais se irão refletir nas pessoas
e situações à sua volta. As relações afetivas tenderão a ser também mais intensas e
transformadoras. Novos caminhos e imaginação no campo sexual poderão mudar
a rotina dos últimos tempos em vivências
apetecidas.

O seu poder criativo vai estar em
evidência neste período, podendo
ser um meio de expressão pessoal. É também uma época favorável ao relacionamento com crianças. Se tem filhos aproveite
para lhes dar mais atenção e afeto, pondo
um pouco de lado os habituais afazeres e
preocupações diários.

Com Vénus a transitar pela sua Casa
II, que é a Casa dos bens e da vida
material, vai estar com tendência para gastos supérfluos. Tenha cuidado, mas se as
suas finanças estão controladas então será
um momento benéfico para investir obtendo lucro financeiro. Poderá melhorar a sua
situação financeira até através de um sócio
ou amigo.
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Porque nesta altura estão favorecidas a sua capacidade de comunicação e de movimento, aproveite para se
dedicar a tarefas que dependam destes fatores. Poderá sentir alguma tensão ou ver
acentuado o seu lado individualista e egocêntrico. Utilize essa energia de uma forma
mais intelectual e aproveite a sua inspiração
para resolver alguns pequenos problemas
do seu dia-a-dia.

Nesta semana é no lar e no ambiente familiar que se sentirá em
segurança e em paz. Refugie-se em casa
e liberte-se de todas as suas angústias.
Medite e analise as atitudes passadas, de
modo a conseguir transmitir com clareza os seus sentimentos e as posições que
defende, obtendo assim a compreensão
dos outros.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Este é um período em que a introspeção e a análise serão uma
boa maneira para encontrar respostas no
domínio dos sentimentos e emoções. Neste momento exprime de forma sensível e
com profundidade aquilo que sente. Pode
sentir o desejo de esclarecer alguma situação menos clara da sua infância, família ou
passado.

Soluções
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Agenda comunitária
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A sua energia está direcionada para
o planeamento e controle financeiro. É uma época de grande atividade
mental na elaboração de transações comerciais lucrativas. Passe à ação e concretize os
planos que tão cuidadosamente tem vindo
a delinear. Se tiver de correr riscos esta é a
altura indicada.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Durante este período deverá dedicar mais atenção à sua saúde e
ao seu estado físico em geral uma vez que
as defesas do seu organismo poderão estar
enfraquecidas. Aproveite para fazer uma
desintoxicação alimentar e uma alimentação mais saudável. O exercício físico moderado ajudará a melhorar a sua saúde.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

BALANÇA 23/09 A 22/10

GÉMEOS 21/05 A 20/06
A troca de ideias e de experiências
será a tendência que prevalecerá
durante este trânsito. As conversações e
relacionamentos estão favorecidos, sobretudo se orientados num interesse comum
que pode ser a filosofia ou até ideias abstratas. Preste atenção a conversas casuais
pois subitamente podem ganhar mais profundidade.

mileniostadium.com
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Classificados

A.M. Barcelos

Sábado, 15 de janeiro a partir das 4:30 pm

Panados de frango - $20

Casa da Madeira
1621 Dupont St, Toronto

Menu:
Bacalhau com broa com grelos e batata a
murro - $30

Vitor - 647-949-1390
Helena - 416-831-8251
Brigida - 437-303-4148

Jantar take-out

MILÉNIO | INFORMAÇÃO

JUNTE-SE À EQUIPA DA VIANA ROOFING
Procura homens e mulheres para trabalharem para uma organização progressiva onde o brio e mão de obra qualificada
são fundamentais. Se você tem o que é
preciso, será compensado/a com um bom
salário, benefícios, um plano de reforma
e medidas de segurança para garantir a
sua proteção.
JOIN THE VIANA ROOFING TEAM
We are looking for a few good men and
women to work for a progressive organization where pride in quality workmanship is paramount. If you have what
it takes, you will be compensated with
good wages, benefits, pension plans and
safety measures to ensure your protection.
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viana1984@gmail.com ou 416-763-2664
Precisa-se de trabalhador geral para
companhia de construção de casas para
desempenhar várias funções. Precisa ter
o mínimo de 15 anos de experiência e ter
as suas próprias ferramentas, além de um
carro para deslocar-se a diferentes sítios
de trabalho.

PEIXES 20/02 A 20/03
É um momento propício ao auto-conhecimento. Procure refletir
sobre si próprio, sobre a sua personalidade,
reveja a sua imagem, a sua maneira de estar
e de se relacionar com o mundo exterior. A
comunicação com os outros poderá tornar-se menos clara e dada a divagações, pelo
que nem sempre poderá ser compreendido.

Angie: 905-361-6773
Leão D’Ouro
Procura dois empregados de mesa.
905-566-5326
Sweetie Pie Bakery is looking for people
with experience in working in a commercial bakery environment.
Duties would include: Rolling dough, mixing dough, mixing cookie dough, scooping
cookies & assembly of pies. Salary: $16.00$17.00 per hour.
Cesario: cesario@mysweetiepie.ca
647-245-3301

A All2BSafe oferece serviços de formação e treino na área da saúde e segurança no trabalho em várias áreas industriais.
Formação administrada em várias línguas, no local ou online. Em complemento, promove mos a proteção e manutenção
da
qualidade do ar, água e solo, junto de empresas e pessoas individuais.
SERVICES

TRAINING AND EDUCATION

• Accident/Incident Investigation
• WSIB Case Management
• Safety Audits
• On-Site Safety Advice
• Occupational Health & Safety Management Ergonomics
• Work well Audit/ Risk Assessment and Management Plan
• Joint Health and Safety Committee Guidance
... and many more

• WHMIS 2015 Training
• Working at Heights
• Worker Awareness (4 steps)
• Forklift Operator / Scaffolding (set-up and use) Skid
• Fire Extinguisher / Propane in Construction / Roofing
• Confined Space Entry Awareness
• Asbestos Awareness
... and many more

RUN WITH ME, THE DEBUT ALBUM
BY DANI DOUCETTE OUT JAN 14
PRE-SAVE TODAY!

Precisa-se de pessoal para trabalhar na manutenção e jardinagem, de preferência com
carta de condução. Ordenado competitivo.
416 356 7429
Caldense Bakery & Pastries Inc.
Está à procura de trabalho? Sabe fazer
pão? A Caldense Bakery está à procura de
Padeiros, com ou sem experiência. Ligue
e ponha as mãos na massa.
416-760-9993

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

GENERAL CONTRACTORS SERVICES
• Pre-construction site evaluation/ set-up
• Temporary site supervision

• Post project completion clean-up
• Accredited site safety inspections and reports

333 Symington Ave, unit 203, Toronto | 416-245-6752 | info@all2bsafe.ca | all2bsafe.ca

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

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
Sales Representative
danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

Realtor® SRES®
garyfragarealestate.com
416-885-1752

Sales Representative
ruiramos.ca
416-616-5484

RUI RAMOS

FERNANDO FERREIRA

Just Listed
62 Glenhaven St (Keele & Eglinton)

Eglinton & Dufferin

Jane & Wilson

Keele & Eglinton

Condo

Sales Representative
soldbygil.com
416-427-7645

GARY FRAGA

Sales Representative
fernandoferreira.ca
416-528-4724
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Asking $2,099,800. Executive custom built home, over 4000 sqft total
living space. Four bedroom & bathrooms, open concept living/dining area
with hardwood, oversized kitchen with
warmth and style, plenty of cabinet
space, quartz counter-tops porcelain
tiles. Custom office, upper level features 4 bedrooms with custom closets.
Master bed with 5pc en-suite, walk-in
closet. Beautifully appointed full-size
bathrooms, heated floors, throughout
Detached bungalow on a 25 foot lot,
lower level, rough-in for kitchen with
great for investment or to renovate.
separate laundry and walk-out to yard.
Two bedrooms on a premium lot.
Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

Condo com 1 quarto, 1 casa de banho.
1 lugar de estacionamento e espaço de
Aluga-se a primeira e segundo andar Semi-detached. Casa moderna, quase
arrumação. Situado na área da Keele &
com três quartos de cama e uma casa nova com 3 quartos, 4 casas de banho
Wilson, perto de tudo.
de banho. Quintal privado e estacio- e tetos altos.
namento para dois carros. Localizado
Contacte-me para mais informações.
perto de trânsito, lojas e mais. $2800
por mês, utilidades incluídas. Liga hoje
para mais informações.

Broadview & Danforth
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Scarlett & Eglinton
Grande apartamento com três quartos
de cama e duas casas de banho. Moderno cozinha e casas de banho, chãos
de madeira e quarto de lavagem. Estacionamento de carro e dois armários.
Acesso a piscina, sala de festas, quarto
de exercícios.
Dunville
2701 Lakeshore Rd

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

COLORADO FINANCE: Offer available to qualified retail customers in Ontario on select vehicles purchased and delivered from January 5, 2022 to January 31, 2022. 1.99% purchase financing (1.99% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 60 months on eligible
2022 Colorado models. Participating lenders are subject to change. Rates from other lenders may vary. Down payment, trade and/or security deposit may be required. Monthly payment and cost of borrowing will vary depending on amount borrowed and down payment/trade. $0 down payment required. Example: $50,447
financed at 1.99% nominal rate (1.99% APR) equals $885 monthly for 60 months with $0 down payment. Cost of borrowing is $2,593, for a total obligation of $53,040. Freight ($1,950) and air conditioning charge ($100, if applicable) included. License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes and dealer fees not
included (all of which may vary by dealer and region). Dealers are free to set individual prices. Factory order may be required. Factory order may be required. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company (GM Canada) may modify, extend or terminate offers for
any reason, in whole or in part, at any time, without notice. Conditions and limitations apply. See dealer for details. These offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Conditions and limitations apply. Void where prohibited. Chargeable paint costs may vary depending
on the vehicle/colour. See Dealer for full program details. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. TD Auto Finance is a registered trademark of The Toronto-Dominion Bank.
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Beautifully presented, custom built in
2017 - 4 bed, 2 bath bungalow on 204’ x
187’ lot w/ gorgeous views of lake erie.
Great curb appeal w/ attached garage,
steel roof, & tasteful landscaping. The
flowing, oc interior layout is highlighted by hardwood floors, custom eat in
kitchen, living room w/ vaulted ceilings
& fp, primary bed w/ chic ensuite, 2 additional mf beds, 4 pc bath, & partially
finished basement w/ rec rm.

Apartamento na Lakeshore

College & Ossington
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Apartamento de 1 Quarto com estacionamento e varanda aberta com vista
para o lago.

Pedem 600 mil
A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
Lindo loft localizado na “Little Italy” perto
that is fully renovated from top to bottom.
Sherway Gardens
de restaurantes, lojas, parques e mais.
Three bedrooms with a basement apartUm quarto de cama e duas casas de
ment and a detached double car garage.
banho. Tetos altos, chãos de madeira,
Please call me for more info or to schedule nova cozinha com fogão a gás. Esta- Para alugar pentouse – 1+1 quarto com
cionamento de carro e armário.
estacionamento
a private viewing.

