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Quando pensa em seguros, o que lhe 
vem à cabeça? Normalmente, a palavra 
proteção contra qualquer eventualidade. 
Supostamente, em troca de um paga-
mento Premium, irá garantir uma com-
pensação numa perda especifica, em 
caso de danos, doença ou morte. As se-
guradoras reúnem os riscos dos clientes 
para tornar os pagamentos mais acessí-
veis para o cliente. 

A questão dos seguros pode invocar 
sentimentos de medo porque a in-
dústria tem-se tornado tão comple-

xa que a maioria não compreende até onde 
vai a cobertura da sua apólice. São poucos 
os que leem as letras pequenas, escritas por 
alguns dos melhores advogados do mundo, 
daí a necessidade de existir outro advogado 
para interpretar a apólice. 

Esta semana, o Milénio Stadium analisa o 
negócio dos seguros e o seu impacto na vida 
das pessoas. A maioria das pessoas é afeta-
da pelo seguro imobiliário e automóvel e 
por isso, geralmente, essas apólices não são 
complicadas, dependendo do número de 
processos de reivindicações que tenham. A 

Covid-19 reforçou o foco nas empresas de 
seguros e na forma como os negócios estão 
a ser afetados pelas condições implemen-
tadas que poderão contribuir para a falên-
cia de pequenas e médias empresas. Certos 
setores de negócio estão a ser afetados com 
base no serviço que oferecem. Restauran-
tes, empresas de entretenimento, remoção 
de neve e outros negócios semelhantes, 
têm visto aumentos astronómicos no valor 
das suas apólices ou até a recusa da reno-
vação do seu seguro. Enquanto o Governo 
encerra determinados negócios devido à 
pandemia que está a afetar o sustento das 
pessoas, às seguradoras foi-lhes permitido 
circular livremente e criar um caminho de 
destruição nunca antes visto, devido à sua 
recusa de renovar ou garantir apólices. 

Esta semana, as instalações de cuidados 
de longa duração viram-se perante a pos-
sibilidade de terem de fechar as suas portas 
no próximo ano, porque as empresas de se-
guros recusam-se a oferecer cobertura con-
tra infeções como a gripe ou Covid. Como é 
que as seguradoras têm esse poder e porque 
é que o Governo, que prometeu valores de 
seguros mais baixos, não nos defende? A 
mudança drástica e repentina nas atitudes 
e políticas destas empresas está a causar in-
certeza e a contribuir para complicar ainda 
mais o sonho daqueles que pensavam que a 
livre empresa estava bem e viva no Canadá, 
apenas para ser controlada pela burocracia 

governamental e agora pela opressão.
Alguns dirão que a fraude de seguros e o 

ambiente litigioso são fatores que contri-
buem para o aumento do valor dos seguros 
ou para a sua recusa. Embora exista con-
senso de que a proliferação das empresas 
de advogados que lidam com lesões cor-
porais tem contribuído para um ambiente 
cada vez mais litigioso, assemelhando-se 
às atitudes dos EUA, além disso, parece 
que a amálgama de empresas de seguros 
que monopolizam este setor são a principal 
causa das condições atuais. 

Supostamente as empresas de seguros 
existem para nos proteger, em troca de um 
determinado pagamento. Estas já não são 
as organizações amigáveis com as quais 
podemos contar, como vemos nos anún-
cios televisivos. Tornaram-se em gigantes 
sem rosto que estão prontos a recusar-nos 
proteção. Durante momentos difíceis, as 
seguradoras puxam-nos o tapete debaixo 
dos nossos pés, sem compaixão ou perce-
ção do estrago que causam. 

Estas atitudes de predador não nos 
irão ajudar a enfrentar estes tempos in-
certos de dor enquanto experienciamos 
a sociedade atual. 

Fique bem. 
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The COVID-19 pandemic has affected every sector 
of the Canadian economy and insurers continue
to adapt to a hardening market.
Global insured losses by peril

Source: Aon’s Reinsurance Solutions
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Insurance by the numbers...

Real Estate

Heightened underwriter 
discipline resulting from several 
years of poor industry results 
continue. This, coupled with
uncertainty over future risks,
is affecting all lines of insurance
for real estate companies.
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Stricter guidelines are being 
imposed to minimize the risk
of contamination and recalls.
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Rates and deductibles on all 
lines of coverage are increasing 
overall, most significantly on 
non-performing lines.
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As an introduction in 2018 the global in-
surance industry started to correct its 
approach to business following about 13 
years of soft (competitive) marketplace 
conditions and the worst year in the hist-
ory of insurance (2017) for insured claims 
in the area of US$135Bn+ For 13 years the 
insurance marketplace had been fiercely 
competitive, in fact it became too com-
petitive almost irresponsibly so. 

So, for 13 years the public generally 
received fair (lower) insurance pre-
miums. I should add that it’s best 

when looking at insurance costs to look at 
an entire insurance cycle of soft (buyer’s 
market) market conditions, that typically 
run 8-10 years, (this most recent one was 
13 years approximately) and hard (insurer 
controlled market) conditions, usually a 
shorter cycle of two to four years. The cur-
rent “hard” insurance marketplace is like-
ly to continue through 2021 and one cannot 
reasonably predict today what will happen 
in 2022 until the 2021 year’s performance 
(losses: premiums and return on invest-
ment (ROI)) is better known.   

   
Manuel DaCosta: Recently, media reports 
horrible stories of people having insurance 
policies cancelled or not renewed without 
explanation. What are the main conditions 
driving this approach to business?
Simon Fenn: Thankfully on our watch we 
are not seeing this on our own retail book 
of business.  We are however working to-
day on several new business files submitted 
to us by other retail brokers where cover-
age has lapsed. Sometimes this relates to 
mis-management of the insurance process. 
For example, an insurance buyer or broker 
that thinks it can submit updated renewal 
information less than 30 days from renew-
al date in this type of hard marketplace 
potentially faces this situation. Insurance 
professionals need to keep their custom-
ers informed about change, it’s best to tell 
your client than not to tell them about im-
pending change that may heavily impact a 
business’ budget. 
A unique underlying issue in this market-
place is that many insurance profession-
als started in the insurance industry after 
2005 and have never witnessed a change 
in the insurance cycle from soft to hard 
conditions, they are inexperienced and 
have found themselves as surprised as 
their customers when quotes have not 
been received in time, or prices have in-
creased incrementally. Many insurance 
veterans (baby boomers like me) that have 
experienced a hard insurance market, 
have now retired, except me and just a 
few others. I am one of the fortunate ones 
(or unfortunate depending on perspec-
tive) to have seen a few insurance market 

swings in my career, the worst being in 
my opinion, 1984, which was my training 
ground as a broker, following six years of 
underwriting. We try our hardest to keep 
our customers informed but sometimes, 
even when doing the right thing, it’s still 
deemed our fault as the messenger when 
prices go up and coverage becomes less 
available.
How to avoid being caught without cover-
age?  If you have not heard from your in-
surance professional be proactive, check 
in with your insurance professional three, 
even four months ahead of your renewing 
policy, ask them what their expectations 

are? If they say they need your information 
as early as possible to achieve quotes prior 
to renewal, take them seriously. If they ask 
for much more information than you have 
ever had to supply, give it to them.  If they 
don’t seem aware there is a marketplace 
change happening or seem to think you can 
improve on your renewal premium, ask if 
there is someone in the organization that 
has at least 20 years experience.  If not, you 
may wish to seek advice from a more ex-
perienced insurance professional.  Many of 
my own clients used to think we were mad 
asking for insurance details up to 120 days 
ahead of renewal, today they fully under-
stand my motivation was in their best in-
terests.  I am among the more fortunate to 
have clients that have remained with me 
since I started my business in 2003.

MS: Many suggest that fraud in the insur-
ance industry, particularly auto is driving 
costs upwards. How is fraud allowed to 
continue to drive the auto industry and 
why can’t it be controlled? What are the 
biggest issues driving fraudulent claims?
SF: Fraud has existed in insurance for 
many years. It is not just the automobile 
industry that is experiencing it. Certain-
ly, staged accidents have been attempted 
by many in order to defraud insurers for 
bogus vehicle accident injuries. But people 
will intentionally try and defraud insurers 
as they know there is a deep pool of cash 
behind every insurer. People also set up 
fake insurance companies to defraud the 
public; also, they act as insurance brokers 
but are not truly licensed.  Fraud has been 
around for centuries and all industries are 
targeted by fraudsters, a perfect example 
today are cyber-hackers, an element of the 
global population that uses the internet to 
defraud business and the public. The insur-
ance industry works with the police and 
even Interpol to track fraudsters, it hap-
pens every day somewhere in the world, 
probably many times a day. Think about 
those bogus phone calls you get saying it’s 
the CRA and you’re going to be arrested 
unless you pay up. The Insurance Bureau of 
Canada (IBC) “issues fraud alerts to inform 
consumers about scams…..If you suspect 
fraud, immediately contact your insur-
er, the IBC Tips Line at 1-877-IBC-TIPS or 

the Canadian Ant-Fraud Centre at 1-888-
495-8501.” If you suspect your insurance 
broker has committed fraud contact the 
Registered Insurance Brokers of Ontario 
(RIBO) at 416-365-1900 or 1-800-265-
3097.  http://www.ibc.ca/on/resources/
media-centre/fraud-alerts
In closing on this matter, to avoid it hap-
pening at all to you, ask your insurance 
broker to show you their license or search 
the broker’s license on the RIBO website 
at https://www.ribo.com/ .  You can also 
check to see if the insurance company 
exists by searching  https://www.osfi-bsif.
gc.ca/Eng/Pages/default.aspx or for On-
tario licensed insurers the FSRA former-
ly FSCO at http://www.fsco.gov.on.ca/
en/insurance/pages/industry.aspx. Being 
defrauded by a fake insurance broker or 
insurer can be avoided, just check their 
credentials before giving any information 
to them. In fact being defrauded by anyone 
can be avoided, just be suspicious and al-
ways verify credentials if uncertain.

MS: ln construction, insurance and bond-
ing requirements are becoming very re-
strictive. Why?
SF: The shortest and most complicated 
question to answer. Firstly, due to the in-
surance hard marketplace as explained 
above there are fewer insurers offering 
construction insurance. Many higher risk 
classes of the construction industry have 
seen their insurers withdraw from offering 
coverage driving costs up as the demand 
increases. Many insurers in a hard market-
place focus on renewing their existing 
customers and decline to consider sub-
missions from insurance professionals for 
new business customers seeking improved 
coverage or pricing. When the insurance 
marketplace hardens, it does so to correct 
its portfolio and make it profitable once 
again. The focus is on returning to profit, 
by writing business at sustainable rates and 
potentially less coverage or lower limits of 
insurance.  The new business insurance 
client is generally shopping their insur-
ance to achieve lower prices, so insurers 
are in no rush to entertain new business 
submissions in this marketplace. If they 
do entertain those submissions the “in-
surance shopper” may be surprised at how 

Simon J. Fenn CIP, Chairman Fenn & Fenn Insurance 
Practice Inc.
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expensive their alternatives have become 
and may find that the incumbent insurer 
doesn’t looks so bad after all. The whole 
exercise is more likely to be a waste of time 
in a hard insurance marketplace.
Covid-19 and the current recession are also 
having an impact. The financial stability of 
those in the construction industry is being 
closely monitored by the contract surety 
industry.  Surety is not insurance, it never 
intends to have a bond called due to a pro-
ject failure arising from contractor default 
or financial failure. The Surety guarantees 
a contractor is qualified financially to com-
plete a project. If the contractor defaults 
and the bond is called to complete the pro-
ject, the surety expects to be fully indemni-
fied by the contractor or personally by the 
individuals that own(ed) the contracting 
business. If their credit/financial stability 
shows signs of faltering, which they con-
stantly monitor, access to bonds may be-
come an issue. Many businesses have been 
extremely impacted by Covid-19 as well as 
the recession that has taken effect during 
this tragedy.
I should add that those in the construction 
industry today also need to monitor the fi-
nancial stability of the business owners for 
which they work.  Financial failure in to-
day’s marketplace is equally as possible by 
both construction project owners as well as 
contractors or every tier.

MS: There appears to be substantial amal-
gamation in the insurance business. Does 
this contribute to insurance companies being 
more selective with whom they deal with?
SF: As mergers and acquisitions take place 
in the insurance industry the marketplace, 
while still the same size from a “capital” 
perspective, is actually smaller from a “in-
surer selection” perspective. When Aviva 
Canada became Aviva many years ago now, 
at least four insurance companies became 
one insurer. As a broker in the construction 
sector this was disheartening as our selec-
tion of construction insurers for our clien-
tele shrank from four available markets to 
literally one overnight. Insurance market 
amalgamation, withdrawal and retraction 
(the latter two whether permanent or tem-
porary) all potentially increase the demand 

curve bringing about increased costs. As 
fewer insurers are available, yes, insurers 
can become more selective or may even 
entirely change their business “appetite” 
by declining business classes that some of 
the merged/amalgamated companies may 
have welcomed before.

MS: What should companies be imple-
menting within their organizations to en-
sure insurance companies don’t raise pre-
miums unreasonably or refused to renew 
policies? 
SF: This question is an essay in itself. I will 
try and summarize with some suggestions:
1. Take “more skin in the game” – consider 
your maximum pain threshold as a busi-
ness, what you can afford to lose.  Increase 
your deductibles or self-insured retentions 
to this higher amount removing your in-
surer further from first dollar loss.
2.      Assess the risks your business is ex-
posed to, insurable and non-insurable 
risks.  Assign stakeholders in your business 
that understand the risks. Identify them, 
quantify them, treat them (come up with 
means and methods to ensure you don’t 
sustain them negatively) and if these fail, 
re-visit those means and methods to im-
prove on them until you no longer sustain 
them.
Take responsibility for your risks, don’t 
just say “that’s what I bought insurance 
for”.  If you are risk aggressive, willing 
to sustain more risk yourselves as a busi-
ness, you are a better partner for an insurer 
that is in business to keep you in business 
following a major loss event. If you keep 
deductibles low and your insurer pays two 
or three small claims a year, eventually 
that insurer will choose not to renew your 
business.  If you shop every year to get a 
cheaper insurance price, eventually the 
insurance industry will stop quoting you. 
Control your risks and you will control 
your insurance costs.
Note I mentioned non-insurable risks too, 
insurers don’t cover “everything under 
the sun”, speak to your counsellors: your 
lawyers; accountants and insurance pro-
fessionals to gain a better understanding of 
what in your business is non-insurable and 
put a shroud of precautions around those 

non-insured exposures such as commodity 
cost fluctuations or loss of market.
Set up contingency plans in the event insur-
able and non-insurable events take place. 
The key is to stay in business under the 
worst possible circumstances. If you have 
contingency plans even the impact on your 
insurer will be lower, if the loss is insurable.  
If your measures have reduced an insurers 
exposure to loss, that insurer will be more 
likely to renew you at a reasonable cost.    
Only you know your business the best, 
your advisers can guide you but you need 
to step back, look at your business and es-
tablish how best to protect your business 
as if insurance was not available at all.  Put 
those measures in place, then determine 
how much insurance you need.
Make sure you have the right insurance 
adviser. Ask questions, find out what they 
know about your type of business. If they 
don’t seem to understand your business, 
consider finding one that does, so you will 
be better represented.
Unfortunately you cannot control when an 
insurance marketplace hardens and even 
the very best risk managed businesses, still 
see some increase in costs at time of mar-
ket change. However, those risk managed 
companies should see a lower financial im-
pact than companies that “throw caution 
to the wind.”

MS: The changes in attitudes by insurance 
companies appear to be drastic and have 
come suddenly. Is this the result of the cur-
rent pandemic or due to previous market 
conditions?
SF: There is no question that like your 
business, the insurance industry has had 
to adapt to Covid-19. Some brokers and 
insurers have hundreds of employees and 
now have offices sitting empty as workers 
operate remotely. Even our own office, a 
relatively small one, was reduced to two 
of us for over two months and still today 
we only have six people in the office, that’s 
about a third of our full force.
The “attitude” is mostly to do with in-
surance marketplace change, which was 
happening well before Covid hit. It is in-
teresting the reference to “attitude” as I 
often call a hard market a marketplace 
“character” change. In the 2001 Hard in-

surance marketplace I recall referring to it 
as a marketplace with “teeth”.  Unfortu-
nately a change from soft (buyer’s) market 
to hard (insurer controlled) market is often 
sudden, sometimes even we as brokers 
don’t see it coming until it is upon us, crys-
tal balls are not in our arsenal. All I can say 
is there are still human beings behind the 
scenes but the insurers have to be allowed 
to return to profitable results, in order to 
return the public to reasonable insurance 
market conditions. There is a saying that 
“drastic times call for drastic measures”, 
at the end of every soft insurance market 
cycle when rates are at their lowest or in-
vestment return at its poorest, there is 
often some catastrophic incident or inci-
dents that bring about the need for change 
in the insurance industry. Insurance rates 
are often found to be too low at the time 
that these catastrophic events take place.   
“This too shall change” and I can assure 
you (I hope after 42 years of employment in 
this industry), a sense of “normal” will re-
turn, at least for another 8+ years and then 
the madness will very likely begin again. 
Hopefully long after I retire.

MS: Please provide an overview of a fore-
cast of what the industry may be like in the 
next year and what we should look for.
SF: I don’t have good news to share, I feel 
like Dr. Gloom. I believe this hard market-
place has “legs” and will remain with us 
for the duration of 2021. So, “batten down 
the hatches me mateys”, the storm will 
continue at least for another year in my 
honest opinion.   
Remember, you cannot measure wheth-
er you have been treated fairly or poorly 
by the insurance industry over a one-year 
period. It’s best to review the entire soft 
and hard insurance cycle of 10-15 years 
and average out your insurance costs.  Your 
temporary insanity from this marketplace 
will be on the mend as most of you will find 
that the average cost looks a lot better over 
the entire insurance cycle, than the cost 
of one year. The soft market is general-
ly around two thirds longer than the hard 
market so your average will (or should) al-
ways be lower than what you pay during a 
shorter hard market.

Manuel DaCosta/MS

“You cannot control 
when an insurance 

marketplace hardens” 
- Simon J. Fenn CIP, 

Chairman Fenn & Fenn Insurance Practice Inc.
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A pandemia tem funcionado como um 
verdadeiro e muito forte vendaval que 
afeta tudo e todos. A mudança de es-
tratégias e de forma de trabalhar foi for-
çada, mas necessária. Na Humberview 
Insurance Brokers o trabalho não dimi-
nuiu, apenas foi reformulado – as portas 
fecharam-se, mas o serviço de atendi-
mento ao cliente continuou, ainda que à 
distância.

Nesta edição em que tomamos o pul-
so às companhias de seguros e ao 
serviço que prestam, falámos com 

Fernando Rio, vice-presidente da Hum-
berview Insurance Brokers, um profundo 
conhecedor do meio, para tentarmos per-
ceber, por um lado, até que ponto a pande-
mia está a afetar o seu negócio e, por outro 

lado, como está a funcionar o mundo das 
seguradoras.

Milénio Stadium: Fala-se já muito dos efei-
tos da pandemia na economia. O Fernando 
Rio é um profissional da área dos seguros 
há muito tempo. O que nos pode dizer so-
bre o estado do seu negócio? Como tem en-
frentado este período difícil? 
Fernando Rio: Felizmente por enquanto, 
o ramo de seguros, pelo menos no meu 
caso, ainda não foi muito afetado. Nós re-
solvemos muito cedo, no início da pande-
mia, que o mais importante era a saúde e 
bem estar dos nossos clientes e emprega-
dos, e por essa razão resolvemos fechar o 
escritório a acesso público, mas graças à 
tecnologia, com um número limitado de 
pessoas no escritório, e outros a trabalhar 
de casa, temos mantido o mesmo serviço 
aos clientes e além de não haver contacto 
direto com as pessoas, o que, diga-se de 
passagem, já tenho saudades, temos conse-
guido um nível de serviço acima de todas as 
minhas expectativas. Infelizmente outros 
ramos de negócios, devido à sua natureza, 
não têm as mesmas facilidades, o que dá 
muita preocupação.

MS: No caso particular dos seguros como 
carateriza a situação atual?  No seu enten-
der as companhias de seguros estão a cum-
prir a sua função de proteção do cidadão? 
FR: As companhias de seguros, bem ou 
mal, quase todas tentaram ajudar com vá-
rias medidas. Umas deram um desconto 
no seguro automóvel durante alguns me-
ses, também durante algum tempo, para 
aquelas pessoas que trabalham de casa e o 
carro era minimamente usado, tinham um 
desconto maior, e deixaram de cancelar 

apólices por falta de pagamento durante 
alguns meses, mas isso tudo já acabou, e 
agora com a segunda fase da pandemia ain-
da não vi mais nenhuma medida de ajuda a 
ser anunciada. Aquilo que eu não vi, e acho 
errado da parte das seguradoras, foi ajuda 
a negócios, tais como restaurantes e outros 
que foram obrigados a fechar durante me-
ses. O risco das seguradoras diminuiu, mas 
não houve qualquer tipo de ajuda, nem 
em forma de devolução de parte do seguro 
pago, nem baixa no preço para o próximo 
ano. Pelo contrário, por exemplo o seguro 
para restaurantes e bares está com ten-
dências de subir e, pior ainda, um grande 
número de seguradoras nem sequer fazem 
seguro para este tipo de negócios - o que 
torna a procura maior que a oferta, que dá 
origem a aumento de preços. 

MS: Quais são neste momento os maiores 
desafios que se colocam a um broker?
FR: Neste momento o desafio maior que 
nós temos é a falta de contacto direto com o 
público, e não saber quando isto vai voltar 
ao normal. Nós, brokers, oferecemos um 
sistema único e diferente, que é muito im-
portante para a nossa comunidade, espe-
cialmente pessoas da minha geração, que 
é a oportunidade de qualquer cliente ir até 
ao escritório, sem marcação, e ter sempre 
um profissional para o assistir em qualquer 
problema. Existem hoje outros sistemas de 
fazer seguro, talvez para as camadas mais 
jovens - qualquer pessoa hoje pode fazer 
seguro de carro e casa no seu computador 
ou telefone. Mas será que estão a fazer o se-
guro certo? Será que estão a proteger tudo 
aquilo que é necessário? Esta é a diferença 
que faz um broker: aconselhar os clientes 
e providenciar um produto que garanta a 
proteção de todos os seus bens. E apesar de 

este serviço poder ser prestado pelo telefo-
ne ou e-mail, eu ainda prefiro o contacto 
direto com as pessoas, e sei que a maioria 
dos clientes também. 

MS: Qual é o ramo de seguros que lhe tem 
dado mais “dores de cabeça”?  
FR: Sem dúvida os seguros em alguns seto-
res do ramo comercial. Existe uma incer-
teza nos mercados sobre o futuro, devido 
às consequências da pandemia, e está-se 
a tornar difícil conseguir seguradoras para 
assegurar certos tipos de negócios.  

MS: Alguns empresários da área da cons-
trução queixam-se da dificuldade que têm 
sentido em segurar a sua atividade. Porque 
é que isso está a acontecer?  
FR: Desconheço qualquer dificuldade para 
companhias do ramo da construção conse-
guirem seguro. Na minha experiência nada 
mudou ainda para esse ramo. Existem al-
gumas exceções obviamente, por exemplo 
para roofing, ou limpeza de neve, mas já 
havia antes da pandemia, pois estas profis-
sões já eram consideradas alto risco.  

MS: Na sua perspetiva como será o futuro 
(nesta área dos seguros) a curto ou médio 
prazo?
FR: O futuro para o ramo de seguros será 
como qualquer outro negócio: incerto. 
Apesar de até agora, como eu já disse, ain-
da estar mais ou menos normal, mais tar-
de ou mais cedo também vai ser afetado. 
Tudo depende quanto tempo a pandemia 
vai durar, quantos negócios vão fechar, até 
quando vão durar os subsídios do Governo. 
Enfim, incertezas. 

 Catarina Balça/MS

Seguras 
incertezas

Fernando Rio
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Na primeira semana de agosto a Marsh 
divulgou o “Global Insurance Markt In-
dex” para o segundo trimestre de 2020. 
O aumento, o maior desde o lançamento 
do índice em 2012, segue aumentos mé-
dios anuais de 14% no primeiro trimes-
tre e 11% no quarto trimestre de 2019. 

Como no primeiro trimestre, os au-
mentos de preços médios foram im-
pulsionados principalmente por au-

mentos nas taxas de seguro de propriedade 
e nas linhas financeiras e profissionais. En-
tre outras conclusões, o relatório sublinha 
que o seguro global de propriedades cresceu 
19% e as linhas financeiras e profissionais 
globais aumentaram 37%, enquanto os pre-
ços globais de acidentes aumentaram 7% 
em média; os preços compostos no segundo 
trimestre aumentaram em todas as regiões 
geográficas pelo sétimo trimestre consecu-
tivo. As regiões dos EUA (18%), Reino Unido 
(31%), Europa Continental (15%) e Pacífico 
(31%) tiveram aumentos de preços de dois 
dígitos. Os aumentos de preços nessas re-
giões foram amplamente impulsionados por 
aumentos nas coberturas de propriedades e 
diretores e executivos (D&O); certos mer-
cados de D&O registaram grandes aumen-
tos. Por exemplo, os preços de D&O de em-
presas públicas dos EUA subiram 59% em 
média, com mais de 90% dos clientes expe-
rimentando um aumento. No Reino Unido, 
os preços de D&O aumentaram em média 
mais de 100%. Uma situação semelhante 
existe na Austrália, onde a falta de competi-
ção resultou em falta de capacidade.

O seguro comercial é complexo e especí-
fico para cada negócio e por isso a sua ge-
neralização torna-se difícil. Mas segundo 
a Marsh, que comparou quatro regiões, o 
preço global do seguro comercial aumen-
tou 19%. O valor mais elevado está agora 
no Reino Unido e no Pacífico, ambos com 
31% e logo depois surgem os EUA com 18% 
e a Europa Continental com 15%. A nível de 
seguro automóvel a IBC estima que tenha 
devolvido aos condutores canadianos cer-
ca de $600 milhões durante a pandemia. A 
Marsh é uma corretora de seguros e con-
sultora de risco que é líder mundial e está 

presente em mais de 130 países. 
Com a incerteza que está a abater-se na 

economia mundial, os empresários estão 
a ser confrontados com aumentos de se-
guros comerciais e seguros automóveis e 
a dúvida surge: será que foi a COVID-19 a 
grande responsável pelos aumentos? O Mi-
lénio Stadium ouviu a Insurance Bureau of 
Canada, a associação nacional da indústria 
que representa as seguradoras de casas, 
automóveis e empresas privadas do Cana-
dá e a resposta é clara: a tendência já estava 
a ocorrer antes da pandemia da primave-
ra ter encerrado a economia e dificultado 
a vida a empresas e famílias. No entanto 
a IBC admite que a pandemia agravou os 
desafios que já existiam na indústria de se-
guros e colocou ainda mais pressão sobre o 
preço e a oferta de seguros. 

Dados da IBC revelam que desde março 
as seguradoras já devolveram 80% do valor 
dos seguros comerciais aos pequenos em-
presários, o que corresponde a centenas de 
milhões de dólares. A IBC aponta três prin-
cipais razões para o aumento dos seguros 
antes da pandemia: o aumento dos custos 
com indemnizações relacionadas com lesões 
corporais, a tecnologia mais sofisticada em 
veículos e o aumento de catástrofes naturais. 

A IBC compilou as principais catástrofes 
naturais entre os anos 80 e os anos 2000. 
Depois de analisarmos a informação po-
demos concluir que 2016 foi um dos pio-
res anos para a indústria seguradora. Os 
incêndios de Alberta registaram prejuízos 
próximos dos $4,000,000 e as cheias em 
Manitoba causaram prejuízos superiores a 
$500,000.  No terceiro lugar na tabela sur-
gem as cheias em Windsor (Ontário) com 
prejuízos superiores a $165,000. Em 2016 o 
total de prejuízos económicos cobertos pe-
los seguros e relacionados com incêndios, 
cheias e tempestades supera os $5,000,000.  
Mais recentemente, em 2019, as cheias de 
abril e maio provocaram prejuízos supe-
riores a $271 mil dólares em Ontário, New 
Brunswick e Quebec. Em outubro do ano 
passado as cheiras que atingiram Ontário, 
Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, 
Prince Edward Island e Newfoundland e 
Labrador geraram danos económicos co-

bertos por seguros na ordem dos $255,000. 
Em 2019 o total de danos relacionados com 
catástrofes naturais foi de $1,362,790. 

Segundo a LowestRates.ca, uma plata-
forma online que compara os preços dos 
seguros automóveis, embora as segurado-
ras tenham reduzido a fatura no início da 
pandemia, entre abril e junho o seguro do 
carro voltou a aumentar. Os habitantes de 
Ontário pagam alguns dos preços mais ele-
vados de seguro automóvel do país. Os pre-
ços em Ontário também aumentaram, mas 
não tanto como no resto do país.

Segundo o IBC, os prémios de seguro são 
determinados com base no risco. As segu-
radoras consideram a probabilidade de um 
cliente ou de um grupo de clientes avançar 
com um processo contra a seguradora e cal-
culam quanto é que o cliente poderá vir a re-
ceber. Junto com a cobertura de custos de si-
nistros, os prémios que são definidos têm que 
cobrir despesas com impostos e taxas, custos 
operacionais e lucros das seguradoras.

Em 2019, as seguradoras canadianas pri-
vadas pagaram $65,3 mil milhões em pré-
mios para casas, carros e empresas em todo 
o país. Mais de 42% deste valor foi destina-
do apenas a prémios de seguro automóvel, 
o que inclui veículos comerciais. 

Num período de sete anos, entre 2013 e 
2019, a IBC explica como gastou cada dólar 
que arrecadou com os vários clientes. Mais 
de 50%, cerca de 57.3% para ser mais pre-
cisa, foi gasto nos populares claims, ou seja, 
quando um cliente entra em conflito com 
uma seguradora e avança com um processo; 
21.9% do dinheiro foi utilizado em despesas 
operacionais; 13.3% em impostos e taxas e 
apenas 7.5% corresponde a verbas utiliza-
das para pagar os lucros das seguradoras.

Atualmente existem mais de 192 segu-
radoras privadas dedicadas ao ramo dos 
seguros para pessoas e empresas na área 
automóvel, habitação e área comercial. A 
empresa líder de mercado em 2019 foi o 
Grupo Intact que detém 15,08% do mer-
cado canadiano. Em segundo lugar surge o 
Grupo Desjardins com 8.50% do mercado e 
o Grupo Aviva com 8.35%. A Intact é uma 
das empresas canadianas mais antigas e já 
entregou cerca de $11,000,000,000,000 

em prémios. A Intact tem mais de 
5,000,000 de clientes em todo o país. A 
Intact foi criada em 1805 na Nova Scotia e 
tem atualmente 4,000,000 de clientes. A 
Desjardins nasceu no Quebec e conta com 
mais de 120 anos de história. O Grupo Avi-
va surgiu em Inglaterra, mas está presente 
no Canadá desde 1835. Segundo a sua pá-
gina oficial tem mais de 2,8 mil milhões de 
clientes canadianos.

O mercado dos seguros é regulado e fis-
calizado pelo Office of the Superintendent 
of Financial Institutions (OSFI). No seu úl-
timo relatório anual as catástrofes naturais 
estão entre os principais riscos que vão ter 
o maior impacto nos próximos 10 anos, de 
acordo com o Relatório de Riscos Globais 
2018 do Fórum Económico Mundial.

Segundo o Canadian Underwriter, es-
pecialista em notícias de seguros e risco, 
em matéria de seguros comerciais existem 
palavras perigosas, é o caso da expressão 
utilizada regularmente no setor de cons-
trução civil. A expressão de gíria “sempre 
fizemos desta maneira”, de acordo com 
esta fonte, não funciona quando estamos 
a lidar com novas realidades. Para Mike 
Hergott, vice-presidente da Arthur J. Gal-
lagher Canada, uma das maiores corretoras 
de seguros globais e empresas de gestão de 
risco no Canadá, que lida com clientes do 
ramo da construção civil, setor imobiliá-
rio e setor automóvel, para citar apenas os 
que ouvimos nesta edição, “é normal fazer 
o que sempre fizemos se isso significar que 
temos um processo realmente bom que ava-
lia a nossa situação atual, as características à 
nossa frente e o próprio processo nos ajuda a 
tomar boas decisões”. Abaixo publicamos a 
transcrição de uma entrevista feita ao IBC. 

“Nos últimos cinco anos, tivemos os 
incêndios florestais, cheias e tempesta-
des de granizo mais caros do país”

Milénio Stadium: Qual é a percentagem 
que a IBC ocupa no mercado dos seguros a 
nível nacional?
Insurance Bureau of Canada: A Insuran-
ce Bureau of Canada (IBC) é a associação 

Preço global do seguro comercial aumentou 19% no segundo trimestre

“Seguradoras do Canadá têm a obrigação 
de agir de forma prudente” - IBC
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nacional da indústria que representa as 
seguradoras para o ramo da habitação, au-
tomóvel e comercial. As nossas empresas 
associadas representam 90% do mercado 
de seguros de acidentes e propriedades em 
todo o país. Os seguros de acidentes e pro-
priedades atingem a vida de quase todos 
os canadianos e desempenham um papel 
crítico em manter as empresas seguras e a 
economia canadiana forte. Empregamos 
mais de 128,000 canadianos, pagamos $9,4 
mil milhões em impostos e temos uma base 
total de prémios de $ 59,6 mil milhões. 

MS: Porque é que os seguros aumentaram 
durante a pandemia? Estes preços são defi-
nitivos ou são apenas temporários?
IBC: Vários fatores contribuíram para o 
aumento nos prémios de seguro de auto-
móveis antes da COVID-19, incluindo uma 
tecnologia mais sofisticada nos veículos 
que causou o aumento dos custos com si-
nistros e o aumento de catástrofes naturais 
severas. Esta realidade já ocorria antes da 
pandemia e essas tendências continuam a 
manter-se agora em todo o país. As segu-
radoras estão comprometidas em lutar por 
um mercado de seguros melhor, esta é a 
razão pela qual temos defendido reformas 
que simplifiquem o sistema, que reduzam 
a burocracia e, acima de tudo, que tornem 
o seguro automóvel mais acessível para os 
condutores. O IBC e as seguradoras acredi-
tam que podemos fazer melhor para servir 
os condutores e queremos trabalhar com os 
governos para mudar o sistema e ao mesmo 
tempo torná-lo mais acessível. 

MS: Os seguros comerciais também dispa-
raram com a pandemia. A construção civil 
e a indústria de transportes queixam-se de 
valores insustentáveis para renovar as suas 
apólices. O que é que os empresários devem 
fazer para conseguir baixar os seus seguros?
IBC: Os desafios no mercado de seguro 
comercial do Canadá não vão desapare-
cer da noite para o dia. O impacto da CO-
VID-19 nas empresas continua a ser difícil 
de prever. As seguradoras do Canadá têm 
a obrigação de agir de forma prudente e 

avaliar constantemente o volume de risco 
que podemos apoiar com responsabilida-
de. As seguradoras canadianas acreditam 
que, trabalhando em conjunto, o Canadá 
pode atender e superar os desafios que en-
frentamos hoje no mercado de seguros co-
merciais. Os canadianos têm um interesse 
comum em garantir que o maior número 
possível de empresas possa encontrar e pa-
gar pelo seguro de que precisam - mesmo 
numa época de incerteza e de risco eleva-
dos. Os proprietários das empresas devem 
entrar em contato com o seu representan-
te ou corretor de seguros para discutir as 
suas necessidades e os produtos que estão 
disponíveis no mercado para atender às 
necessidades de seus negócios. Os empre-
sários também podem ligar para a linha di-
reta de seguros do IBC, estamos aqui para 
ajudar.

MS: As alterações climáticas e o aumento 
dos custos com sinistros parecem ser um 
dos grandes motivos para o preço dos se-
guros ter disparado. 
IBC: Há anos que os sinistros de seguros 
têm vindo a aumentar no Canadá. As segu-
radoras têm pago mais a cada ano enquanto 
trabalham para manter os aumentos de ta-
xas no mínimo. Dentro do setor, os lucros 
caíram drasticamente enquanto os custos 
relacionados com reclamações e fraudes 
continuam a aumentar. As mudanças cli-
máticas estão a contribuir para catástrofes 
naturais mais severas, uma realidade que 
está a pressionar governos e seguradoras. 
Nos últimos cinco anos, tivemos os incên-
dios florestais, cheias e tempestades de 
granizo mais caros do país. As seguradoras 
do Canadá pagam agora de forma rotineira 
mais de $ 1 mil milhões por ano em perdas 
relacionadas com cheias, incêndios flores-
tais e tempestades. Só este ano, Alberta en-
frenta perdas de $ 2 mil milhões. O ritmo 
lento das medidas de adaptação ao clima 
deixou os canadianos vulneráveis a este 
tipo de eventos. Sem investimentos em 
adaptação, o impacto financeiro sobre os 
canadianos e as seguradoras provavelmen-
te vai continuar a aumentar.

MS: Quanto tempo é que demora para ter-
mos as apólices aprovadas?
IBC:  Em outubro de 2019, a Financial Ser-
vices Regulatory Authority (FSRA) anun-
ciou um sistema de “arquivo e uso” para 
automóveis particulares de passageiros. 
Para seguradoras cujos registos atendem 
aos critérios “padrão”, o FSRA pretende 
responder em 25 dias. Na prática, o pedido 
médio de seguro de automóveis em Ontário 
agora leva menos de duas semanas para ser 
aprovado, disse o regulador provincial ao 
Canadian Underwriter. 

MS: Como é que os prémios são calculados?
IBC: O seguro de automóvel é calculado de 
acordo com vários fatores, incluindo o ano, 
marca e modelo do veículo, histórico de 
condução, área de residência do condutor. 
Antes de definir um valor a seguradora tem 
de avaliar todos estes fatores. As segura-
doras estimam um custo anual ou prémio 
para aceitar o risco de cobrir o seu carro, 
casa ou empresa. Os prémios são baseados 
na quantia de dinheiro que as seguradoras 
acham que vão precisar para pagar pelos 
sinistros do próximo ano. Você paga um 
prémio à sua seguradora por assumir esse 
risco no seu nome. O seu prémio, além de 
cobrir os custos estimados de sinistros, 
também cobre despesas adicionais como 
comissões, aluguer de escritório e impostos 
sobre prémios exigidos pelo governo. A sua 
seguradora coloca todos os prémios juntos 
e o seu contrato é anual. A seguradora usa o 
prémio total dos seus clientes para pagar os 
processos de cada ano. 

MS: O que é que os clientes podem fazer 
para baixar os seus prémios?
IBC: Independentemente das suas circuns-
tâncias, os clientes devem falar com o seu 
representante de seguros e pedir acon-
selhamento. Mas estas são algumas dicas 
para poupar no seguro automóvel. Saiba a 
cobertura de que precisa e não pague por 
algo que não precisa. Por exemplo pode 
não ser económico ter colisões opcionais 

ou coberturas de danos abrangentes num 
veículo que vale menos de $2.000, porque 
qualquer reclamação que o cliente fizer não 
vai exceder substancialmente a sua fran-
quia ou o prémio anual. Considere uma 
política com franquias mais altas. A fran-
quia é a parte de uma perda que o cliente 
é obrigado a pagar. Aumentar as franquias 
significa que vai contribuir mais para o 
prejuízo se tiver um acidente, mas pode 
significar um prémio de seguro mais baixo. 
Pergunte sobre descontos. As seguradoras 
oferecem uma ampla variedade de descon-
tos que podem ajudá-lo a poupar dinhei-
ro na sua apólice. Procure por cursos de 
condução defensiva. Algumas seguradoras 
oferecem descontos para novos motoristas 
que fizeram estes cursos. Verifique como 
está a usar o seu veículo. Ainda usa o seu 
carro para ir trabalhar ou usa apenas para 
viagens de lazer? As seguradoras cobram 
prémios diferentes dependendo do uso 
do seu veículo e da distância percorrida. 
Construa um bom histórico de condução, 
livre de acidentes e condenações. Isto sig-
nifica conduzir com cuidado e obedecer às 
regras da estrada. Usar cinto de segurança, 
não consumir álcool quando conduz e evi-
tar multas por distração. Certifique-se que 
paga sempre o seu prémio dentro do prazo. 
O atraso ou a falta de pagamento podem 
resultar no cancelamento da apólice de se-
guro automóvel. Escolha o tipo de veículo 
que conduz com sabedoria. Por exemplo, 
se comprar um veículo com uma taxa de 
roubo elevada, o seu prémio vai ser maior. 
Escolha um veículo com boas característi-
cas de segurança. Informe o seu corretor, 
agente ou seguradora sobre quaisquer alte-
rações na sua apólice. Por exemplo, condu-
tores diferentes ou novas utilizações para o 
veículo, em alguns casos o seu seguro vai 
diminuir.  Não mude de seguradora a meio 
do ano. Espere até à altura de renovar para 
evitar penalidades por cancelamento.

Joana Leal/MS
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This week we will be discussing the in-
surance business and all its aspects. 
We are living in a moment where we are 
suffering with the bank institutions and 
insurance companies, this is the time we 
will start feeling the consequences of 
the difficult era we face. Today, we will 
try to understand what the future holds 
for us. For that, Manuel DaCosta inter-
viewed Peter Almeida, the Senior Ac-
count Executive at Rocca, Dickson, An-
dreis Inc. which will elucidate us on what 
is happening in this industry and how we 
will be affected. 

Peter Almeida has been in the insur-
ance business for 35 years. His career 
started with residential and personal 

auto insurance and later his focus turned 
to commercial insurance, especially in the 
construction sector. 

Manuel DaCosta: What is the difference 
between a broker and an agent?
Peter Almeida: We used that term back in 
the day, but nowadays agents don’t exist 
anymore. There is a difference between 
what used to be an agent and a broker. An 
agent would be someone that works dir-
ectly for a specific insurance company and 
that individual would provide coverage just 
with that one company. When you have an 
insurance broker, they shop around, they 
check with different markets to see what’s 
the best coverage and premiums available. 

MDC: What is the meaning of Insurance?
PA: It’s protection for your assets, whether 
that’s your personal home insurance, auto 
or commercial buildings. You buy protec-
tion in case something happens, like a fire 
for example. If you are borrowing money 
from a bank or other financial institution, 
they will demand insurance to protect 
their assets, that could happen when you 
buy a new home, a commercial building 
or even a car, so they will be named in that 
policy. 
We also do bonding, which protects the 
principal of the property or whatever the 
construction may be. We will guarantee 
that company or contractor will be able to 
complete the project, so we cover the fi-
nancial aspect of that if for whatever rea-
son the contractor was not able to com-
plete the project. There are many different 
areas of Insurance. At RDA we look after all 
of it, there’s also the group benefits and fi-
nancial services part in which we also get 
involved. 

MDC: For most people, this is hard to com-
prehend, unless you are really involved in 
the subject. 
PA: That’s the thing. We always think of 
it as ‘it’s my house and car insurance’ but 
insurance is connected to so many other 
things and then we have the spin offs from 
insurance, as auto repair garages, parts 
manufactures, if there’s a fire the contract-

ors that have to do the work. There are a 
lot of other industries related to insurance.

MDC: What should people expect from a 
broker?
PA: It’s a difficult time. What people should 
expect when a broker is assisting that in-
dividual is that he will try to find the best 
product, the best coverage, premium… but 
today, that is becoming really difficulty. 
It’s complex. We would like to help people, 
but in many cases it’s a dead end. There are 
certain sectors in particular where we get 
a call and tell people ‘If you have a renew-
al, just take it’ regarding of how much will 
cost. Sometimes we get referrals from cli-
ents we already have, and the reality is that 
we really can’t do much for them.  

MDC: With the amalgamation of insur-
ance companies, it seems like the market is 
tightening and some insurance companies 
refuse to cover certain aspects of business. 
Right now, if it continues as its going, costs 
will continue to go up. What kind of pres-
sure does that reflect on you as a broker 
company? What makes the major and best 
companies want to work with a company 
like yours?  
PA: The other day, I was talking to a col-
league of mine, we were thinking about 
insurance companies that used to exist but 
were merged with another company or 
have been bought out, and we came up with 

at least 20 names, from the time I started. 
Back In the day, we had a lot of ‘mom and 
pop’ brokerages and it was probably easier 
to get a contract with an insurance com-
pany. The requirements were also lower. 
That changed over the time, companies 
want large volumes, it’s very hard for star-
tup brokerages. Even though it’s still com-
petitive, we ended up with fewer compan-
ies, and If you are going to try to negotiate a 
contract with an insurance company it’s all 
about volume. They will take the reserve 
companies and those are fewer and fewer. 
It’s hard to try to add to that portfolio of 
insurance companies. RDA deals with the 
major insurance companies, however right 
now the competition is not that much be-
cause they are looking into adding to their 
portfolio. 
Even the brokerages are being bought out 
or merged to create a bigger company, like 
the insurance companies.  

MDC: There are numerous small business-
es that will disappear from Canada be-
cause they can’t get insurance or because 
the premium value is so high, they can’t 
operate. This is an industry supported by 
people and mandated by the government. 
Who controls the insurance companies to 
guarantee people are protected? 
PA: That is a complicated question because 
it leads to various areas. First of all, the 
government mandated insurance is only 
auto insurance. On the other hand, you 
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don’t really have to buy liability insurance, 
but it would be very unwise not to do so. If 
you are working for someone, nowadays, 
most people will want a certificate of in-
surance.
It is difficult and sad, it’s no fun for us as 
brokers that we can’t come up with a good 
resolution for the individual. In certain sec-
tors, like snow removal, it’s been really dif-
ficult for them. You have to look at certain 
things. There are many claims in that area, 
it’s almost impossible to keep certain areas 
cleared of ice and some things need to be 
adjusted. So, for the contractor its tough, we 
see some of the claims that come in, some of 
the times it’s ridiculous. If you think about 
it, how can any contractor guarantee that 
when they clean a parking lot, for example, 
a few hours later, won’t be a piece of ice? 
It’s impossible, weather conditions change 
throughout the day. What can a contractor 
do to eliminate that? We are demanding too 
much of the contractors. Another problem 
is that a lot of the property management 
companies and property owners put all the 
onus on the contractor, so they have wavers 
of segregation. So basically, anything that 
happens, they get a statement of claim or a 
notice, and is passed along to the contract-
or. They are absorbing all the risk, yet when 
they try to increase their prices during the 
wintertime, people don’t want to pay. 

MDC: What would you tell a restaurant 
owner today? 

PA: Restaurants and the food business are 
other areas that have been hit very hard. 
I have a couple of friends that have res-
taurants and they tell that between the 
increase in insurance cost, the suppliers 
increasing their products, some of the em-
ployees demanding raises because they feel 
that they are at risk since they go to work 
in the middle of a pandemic… it’s not easy. 

MDC: Is the pandemic being used by the 
insurance companies to gauge the con-
sumer, to get rid of sectors they don’t 
want, to tight the market in their favor? 
Or was this something originated before 
the pandemic?
PA: I think the pandemic has just expedited 
everything. We were already getting into a 
hard market, it started probably a year or 
so ago. We were going to get to a really hard 
market at some point, the pandemic just 
speed everything up. The last time some-
thing like that happen was when we were 
heading to a hard market and 9/11 happen. 
Overnight, that changed everything. To a 
certain extent that is kind of what we are 
experiencing. Now the problem is, when 
is it going to go back to being competitive? 
It will at some point, as everything goes 
through in cycles. 

MDC: One thing is for certain, the prices 
won’t come down. 
PA: I know that is what people think but 

that’s not necessarily true. There are cer-
tain sectors in which probably it won’t 
come down, like auto insurance. 

MDC: Auto insurance rates are set based 
on many details, including the region 
in which we live in. It seems to me that 
fraudulent claims are the biggest issue 
concerning auto insurance rates. 
PA: Fraud has always been a problem in our 
industry, it’s one of those things that will 
never go away, we just try to control it as 
much as we can. We have all heard about 
the repair shop that did unnecessary repairs 
and as much as the industry tries to imple-
ment new systems to mitigate that as much 
as possible, it will always be there. You just 
try to deal with it the best way you can.
Regarding the premiums… let’s face it, we 
are in a big city. No system is completely 
perfect. Over my time, I’ve seen different 
systems come and go, we are always try-
ing to come up with a better system that 
makes it fairer for everyone in general, but 
we will never find that perfect system.
A few years ago, we moved to the postal 
code and again, some things fall through 
the cracks. We had cases were the post-
al code across the street is different, so 
we could have the same vehicle and same 
driving record, but since the postal code 
is different from my neighbor across the 
street, one of us will be paying more. How 
do you fix that? They have to draw the line 
in the sand somewhere. Every time we 

tried to come up with a better plan there 
always going to be something. 

MDC: How do you see the future in the in-
surance business?
PA: What I would like to say is that this 
too shall pass. There will be this correction 
that will go on for a little while, hopefully it 
won’t last very long and things can be back 
to normal. Even though we don’t know 
what back to normal will be once the pan-
demic is over. 
Stay the course, try to be patient, I know 
it hurts right now because people aren’t 
working and still have to pay their pre-
miums. I would say to work with your 
broker, see if there are any discounts or 
anything that you may be able to qualify 
in order to bring those premiums down. 
If you have two cars and you really don’t 
need both, maybe take road coverage off of 
one and reduce your premiums. No one’s 
got the magic formula.  

Peter, thank you for being with us and 
providing us timely information.  The in-
surance business is very complex. Choose 
someone who will represent your inter-
ests, that is as important as getting a good 
coverage, to get the best price the broker as 
to work for it. 

Transcrição: Inês Carpinteiro

“We were already getting into a 
hard market… The pandemic 
just speed everything up”

- Peter Almeida, RDA Inc.
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As vendas de automóveis em setembro 
foram 2,4 por cento maiores do que no 
ano anterior, marcando o melhor mês 
para os revendedores desde o início da 
pandemia COVID-19. Segundo os últimos 
dados da DesRosiers Automotive Con-
sultants (DAC) em setembro deste ano 
foram vendidos no Canadá 169.876 veí-
culos ligeiros, mais 3.388 veículos ligeiros 
do que em setembro do ano passado.

Embora os casos de COVID-19 tenham 
começado a aumentar novamente em 
setembro, a Applewood registou qua-

tro meses consecutivos de boas vendas entre 
junho e setembro. Líder nacional de vendas 
da GMC Canada, a empresa emprega mais de 
100 funcionários. Outubro ainda não termi-
nou, mas Kevin Graça, Gerente de Vendas 
da Applewood de Mississauga, garantiu ao 
Milénio Stadium que as vendas continuam a 
correr bem. Em Ontário a Applewood tem 20 
stands automóveis dispersos por Mississau-
ga, Toronto, Oakville e Brampton.  

A Applewood vende veículos das marcas 
CA Applewood vende veículos das marcas 
Chevrolet, Cadillac, Buick e GMC e os mo-
delos com mais procura são o GMC Sierra/
Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab, o Ca-

dillac XT5, o Cadillac XT4 e o GMC Terrain. 
O Milénio Stadium procurou perceber se 

depois da primeira vaga da pandemia o pre-
ço dos seguros comerciais tinha aumentado 
para a Applewood e a realidade parece não 
ter mudado muito. A Applewood opera com 
o Commercial Garage Policy, um tipo de se-

guro que cobre riscos no stand. Abaixo publi-
camos a entrevista com Kevin Graça, Geren-
te de Vendas da Applewood de Mississauga. 

Milénio Stadium: As vendas de automóveis 
em setembro foram 2,4% maiores do que 
em 2019, foi o melhor mês para os vende-
dores desde o início da pandemia. Como é 
que está a atividade na Applewood? 
Kevin Graça: Tivemos um ótimo ano, na 
verdade, tivemos quatro meses consecuti-
vos excelentes.   E outubro até agora tam-
bém está a revelar-se um mês muito bom. 
Tivemos um grande sucesso com as vendas 
de carros novos, a ponto de ficarmos sem 
stock para alguns modelos. Em 2019 fomos 
a loja líder nacional da GM Canadá e espe-
ramos continuar com o mesmo recorde de 
vendas em 2020. 

MS: Quantas pessoas é que empregam e 
quantos carros é venderam desde março?
KG: Atualmente temos 110 funcionários 
e até março deste ano tínhamos vendido 
2756 carros.
MS: Quais são os modelos com maior pro-
cura?  

KG: Os modelos mais procurados pelos 
nossos clientes são o GMC Sierra/Chevrolet 
Silverado 1500 Crew Cab, o Cadillac XT5, o 
Cadillac XT4 e o GMC Terrain. 

MS: Perderam clientes desde o início da 
pandemia?
KG: Tenho a certeza de que perdemos al-
guns clientes desde o início da pandemia, 
mas por outro lado também ganhámos no-
vos clientes graças à grande qualidade do 
serviço que oferecemos. Alguns exemplos 
disso são o serviço de transporte gratuito, 
aluguer de carro no local, uma política de 
troca de 30 dias e entrega na casa do cliente.

MS: A pandemia aumentou os seguros da 
Applewood? 
KG: Não, não tivemos nenhum aumento 
nos prémios de seguro desde março. 

MS: Quais são as despesas da Applewood 
com seguros? 
KG: Estamos numa Garage Policy quando se 
trata de veículos, mas oferecemos seguro de 
benefícios para todos os nossos funcionários.

Joana Leal/MS

Valor de seguros mantém-se para líder 
nacional de vendas da GM Canadá

Kevin Graça
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A LowestRates.ca publicou recentemen-
te a sua lista das 15 cidades de Ontário 
com o seguro automóvel mais caro. Se-
gundo o site que compara o preço de 
seguros online, nomeadamente auto-
móveis, muitos dos subúrbios que com-
põem a área da Grande Toronto (GTA) 
têm as taxas mais altas. A LowestRates.
ca usou como referência os seguros de 
setembro de 2020. 

O site que compara o preço dos se-
guros descobriu que Brampton é a 
cidade mais cara da província para 

seguro automóvel. As taxas na cidade são 
tão altas que estão 123,5% acima do preço 
médio de Ontário. De acordo com a Lowes-
tRates.ca, as taxas mais elevadas devem-
-se, em parte, aos maiores casos de fraude 
de seguro na área. 

Em segundo lugar está Scarborough, 
com taxas de seguro 83,6% mais caras do 

que a média de Ontário, seguido em tercei-
ro lugar por North York, cujos condutores 
pagam 77,8% a mais do que a média pro-
vincial.

Segundo o LowestRates.ca a justificação 
para uma “boa parte” das cidades com os 
seguros automóveis mais caros ficar nos 
subúrbios de Toronto é o facto dos residen-
tes precisarem de transporte privado para 
chegarem a qualquer lugar e conduzirem 
em autoestradas grandes e congestiona-
das. A existência de maior risco associado 
faz com que os seguros sejam mais caros. A 
mesma fonte refere ainda que muitas das 
cidades têm uma percentagem significati-
va de condutores com menos de três anos 
de experiência. Os novos condutores têm 
seguros mais elevados porque para as se-
guradoras a sua falta de experiência é um 
fator de risco. 

Mag

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

As cidades mais caras 
de Ontário para
seguro automóvel

• Brampton (123.5%); 

• Scarborough (83.6%); 

• North York (77.8%); 

• Etobicoke (67.7%); 

• Mississauga (50%); 

• East York (48.1%); 

• Markham (40.8%); 

• Toronto (36.7%); 

• Hamilton (36.2%); 

• Richmond Hill (35.8%); 

• Windsor (31.5%); 

• Ajax (26.7%); 

• Pickering (25.2%); 

• Barrie (20.7%);

• Oshawa (20.2%). 

A lista completa das cidades 
mais caras de Ontário para 
seguro automóvel é a seguinte: 
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451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | torontovanity.com

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM

Caros leitores. 
Mais uma semana. Espero-vos bem.

Sem maldade e com muita saúde. Pois 
criticar é fácil. Fazer, bem ou menos 
bem, é mais complicado. Mais não 

digo.

O tema de conversa desta semana apela 
ao temido “Seguro” de vida, de casa, de 
automóvel. Espanta-me ainda terem-no 
inventado em tempos correntes. Seguro de 
ser e estar.

É o que é.  Vale o que vale.
Quando compramos uma casa, monta-

mos um negócio, compramos um carro, 
quando viajamos e até por viver, assegura-
mo-nos, neste último caso para benefício de 
outrem. Ou por isto ou aquilo, enfim. Uma 
infinidade de seguradoras e seus agentes que 
nos massacram e nos fazem até “sentir mal e 

culpados”, caso não o façamos. 
De qualquer forma, o sistema está tão 

“enraizado” que já não há outra forma. 
Agora pergunto eu - tão fácil é apanhar-nos 
na rede desta “máfia seguradora” que nos 
enche de premiums, disto e daquilo, e nem 
sequer nos deixa respirar, mas e quando nos 
é necessário e precisamos desses mesmos 
seguros? Porque é por isso que os fazemos 
primeiramente. Começam as dificuldades, 
as demoras, as esperas. E no caso do segu-
ro de saúde? Imagine que sofre de alguma 
patologia (doença) e que, obrigatoriamente, 

tem de reportar - já não pode usufruir do seu 
seguro na totalidade. Enfim. 

Cuidado com quem investe e com o que 
se segura e, como diz o ditado dos nossos 
antigos, precavendo-se, pois, o “seguro 
morreu de velho”.

Entenda como quiser.
Continuação de bom fim de semana e 

muita saúde.
Até já,
Cristina

Estar seguro. Será?
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Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

Ficamos a conhecer Tiago Cerveira
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E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Conhecemos   Maria Batel, uma grande e 

solidária mulher de 85 anos.

Editorial English version

When you think of insurance, what comes to your 
mind?  Generally, the word protection against a possib-
le eventuality. Supposedly it will provide compensation 
for a specified loss, damage, illness or death in return 
for payment of a premium.  Insurance companies pool 
clients’ risks to make payments more affordable for the 
insured.

The subject of insurance can conjure up sentiments 
of fear because the industry has become so complex 
that most don’t understand the extent of what a po-

licy really covers.  Very few ever read the small print writ-
ten by some of the best lawyers in the world, so it takes 
another lawyer to interpret the policy.

This week’s Milénio Stadium discusses the business of 
insurance and its impact on people’s lives.  The extent 
which insurance affects most people encompasses only 
housing and vehicles and therefore these policies are gen-
erally not complicated depending on the number of claims 
you have.  Covid-19 has heightened the focus on insurance 
companies and how businesses are being affected by con-
ditions being implemented which may contribute to the 
bankruptcy of many medium and small businesses.  Cer-
tain business sectors are being affected based on the type 
of services being offered.  Restaurants, entertainment, 
snow plowing and similar types have seen astronomical 
rises in premiums or outright refusal to renew insurance 
policies.  While governments close down businesses be-
cause of the pandemic bringing people’s livelihoods to the 
brink, insurance companies have been allowed to roam 
free and create a path of destruction rarely seen before, 
with their refusal to renew or provide new policies.  

This week, long-term care facilities announced that they 
may have to close their doors next year because insurance 
companies are refusing coverage against infections such as 
the flu or Covid.  How can these companies have this power 
and why is the government that promised lower insurance 

premiums not stand in our defense?  The drastic and sud-
den change in the attitudes and policies of these companies 
are causing uncertainty and contributing to further compli-
cate the dream of many that thought the free enterprise in 
Canada was alive and well only to be controlled by govern-
mental bureaucracy and now insurance bullying.

Some will say that insurance fraud and a litigious envi-
ronment are contributing factors in rising rates or outright 
refusal of insurability.  While there is a consensus that the 
proliferation of law firms dealing with personal injury has 
contributed to an increasingly litigious environment mir-
roring USA attitudes, it would appear that amalgamation 
of insurance companies further monopolizing the indus-

try is the major cause of current conditions.
Insurance companies exist to supposedly protect us in 

exchange for the payment of our money.  They are no 
longer the friendly organization that we can count on as 
shown on TV commercials.  They have become faceless 
behemoths ready to refuse to protect you.  In time of need 
insurers pull the rug from under our feet with no compas-
sion or understanding of the damage they cause.

These predatorial attitudes will not help us get through the 
uncertainty of times of pain as we are experiencing in today’s 
society.

Be Well.
Manuel DaCosta/MS

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

Na década de 90, quando estive em mis-
são fora do país, a primeira ferramenta 
que me permitiu estar em contacto com 
os meus filhos, em Portugal - sem custos 
adicionais para além dos que faziam par-
te do pacote contratual de internet -, foi o 
programa Netmeeting. Recordo a grande 
vantagem de, do outro lado do Atlântico, 
ter podido vê-los no ecrã do meu compu-
tador e assistir ao crescimento do meu 
primeiro neto. Só em 2003 nasceu e se po-
pularizou o Skype, seguindo-se depois as 
outras aplicações, como o Messenger e o 
Whatsapp de fácil utilização no telemóvel. 
Mais recentemente, muitas outras foram 
desenvolvidas permitindo a participação 
de um maior número de utilizadores em 
simultâneo, como é o caso do Zoom.

A pandemia veio acentuar a utili-
zação de todas estas plataformas 
digitais, que passaram a substituir 

os habituais encontros e reuniões presen-
ciais em grupo. Nunca, como agora, elas 
estiveram tão presentes nas nossas vidas, 
em especial para quem faz do teletraba-
lho um novo modo de vida. No meu caso, 
e apesar de já não estar ligada ao mercado 
de trabalho, tenho tido também necessi-
dade de, em situações pontuais, me valer 
da sua utilização. 

Há pouco tempo, participei numa for-
mação à distância por esta via e, como 
primeira experiência, pesem embora as 
hesitações e dificuldades iniciais, não pos-
so dizer que me tenha saído mal. Contudo, 
não é de todo a minha forma preferencial 
de comunicar. E pude comprová-lo quan-
do, dias depois, o mesmo grupo foi sujei-
to a uma segunda sessão, mas, desta vez, 
presencial.

A única vantagem da primeira sessão 
sobre a segunda foi que, no ecrã, nos apre-
sentamos de cara inteira, enquanto na pre-
sencial a máscara só nos deixava ver meia 

cara. Fora isso, que diferença entre uma e 
outra! Foi como se na primeira nos tivés-
semos reduzido a uma fotografia “tipo pas-
se”, enquanto na segunda nos mostrásse-
mos de corpo inteiro! 

E quando digo de corpo inteiro, estou a 
valorizar toda a linguagem corporal, tendo 
em conta que o nosso corpo é o maior emis-
sor de mensagens. Estas passam por todas as 
variantes do andar e do sentar, pela postu-
ra hirta ou mais solta, pelo gesto contido de 
mãos e braços ou pelo gesticular exuberan-
te, pelas diferentes tonalidades de voz que 
podem traduzir as mais diversas emoções, 
pelo silêncio que fala, pelo olhar que pode 
ser fixo, atento, indiferente ou sarcástico; 
em suma, por um conjunto de pormenores 
que tanto determinam o que fazemos, como 
o que pensamos ou sentimos.

Todos nós já passámos por situações em 
que, ao identificarmos uma pessoa apenas 
pela voz, e sem lhe conhecermos nenhum 
outro detalhe físico, lhe damos um corpo e 
um rosto. Mais tarde, ao termos a oportuni-
dade de a conhecer pessoalmente, quantas 
vezes concluímos que é bem diferente da 

imagem mental que dela havíamos cons-
truído. Foi isso que me aconteceu com uma 
das formadoras. Quando a ouvi, no ecrã do 
meu computador, a sua voz, embora se-
gura, era doce, pausada e serena. Via-lhe 
apenas o rosto, e de imediato a defini como 
uma mulher baixinha, porque nos habituá-
mos a associar vozes mais fortes e podero-
sas a pessoas de elevada estatura. Percebi, 
depois, o quanto estava errada.

A nossa mente foi formatada para deter-
minados estereótipos a que nem sempre se 
consegue fugir. Temos ritos e mitos de tal 
modo enraizados que acabamos por, sem 
querer, cair nas armadilhas do nosso sub-
consciente.

Por isso me sirvo do título de uma obra 
de José Rodrigues Miguéis, para concluir 
que sempre é melhor sorrir à vida, de fren-
te e com a meia cara que a máscara desco-
bre, do que com ela inteira no ecrã de um 
computador.

Sorrir à vida com meia cara

Depus a máscara e tornei a pô-la.
Assim é melhor.
Assim sou a máscara.
E volto à personalidade como a um terminus de linha.

- Álvaro de Campos 

Aida Batista
Opinião
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Em Portugal, o ministro da Educação vol-
tou a defender a importância de manter 
as escolas abertas em regime presencial. 

Ao mesmo tempo que o Instituto Na-
cional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge informa que o índice de trans-

missibilidade do vírus está a aumentar em 
território nacional, foram também publi-

cadas, na terça-feira (20), alterações ao 
apoio da retoma progressiva das empresas 
afetadas pela pandemia, podendo agora 
reduzir significativamente os horários dos 
trabalhadores.

Numa altura em que se assiste a um novo 
aumento das medidas restritivas para comba-
te à Covid-19, Portugal começa a equacionar 

formas de reduzir os novos casos de infeção.
No que diz respeito ao ensino público, 

numa visita aos estúdios onde decorrem 
as gravações do “Estudo em casa”, Tiago 
Brandão, ministro da Educação, subli-
nha que “tudo faremos para que o ensino 
continue a ser presencial”. Referindo que 
como ministro da Educação, defende a re-

união de esforços, no sentido de continuar 
a trabalhar para que as escolas não fechem 
novamente. Recordou a experiência do ano 
passado e evidenciou que “o ensino apren-
dizagem não acontece tão bem quando (os 
alunos) estão longe das escolas” e, que por 
isso, se deve lutar para manter as escolas de 
porta aberta.

Quando questionado pelos jornalistas 
acerca da hipótese de encerramento de to-
dos os estabelecimentos de ensino, o mi-
nistro voltou a sublinhar a importância do 
ensino presencial, referindo que “quem tem 
de dizer o que tem de continuar aberto na 
sociedade e o que tem de fechar para travar 
um aumento putativo deste surto epidemio-
lógico são as autoridades de saúde”. 

O ministro sublinha, que o empenho da 
comunidade educativa tem sido preponde-
rante no controlo e cumprimento de regras 
e orientações emitidas pelo ministério e 
pela Direção-Geral da Saúde, e que é im-
portante manter os estudantes nas escolas. 
Segundo este, “nada substituiu o papel do 
professor presencial”, e por isso, o “gran-
de objetivo” da tutela, é manter as escolas 
abertas com ensino presencial. 

No entanto, não podemos deixar de 
questionar acerca do combate efetivo ao 
aumento diário do número de casos, já que 
nas escolas, as condições de proteção rela-
tivamente aos espaços públicos, é bastan-
te diminuta. Nas ruas já não é permitida a 
aglomeração de mais de cinco pessoas, en-
quanto que nas escolas, e em cada sala de 
aula, aglomeram-se diariamente entre 28 e 
30 alunos, durante horas a fio.

Há, portanto, uma clivagem notória nas 
medidas de proteção. Onde ficamos, então?!

Amélie Bonsart
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Em Portugal, o Ministério da Educação manifesta 
a necessidade de manter as escolas abertas
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Uma das marcas mais características 
das comunidades portuguesas espa-
lhadas pelos quatro cantos do mundo é 
a sua dimensão empreendedora, como 
corroboram as trajetórias de diversos 
compatriotas que criam empresas de 
sucesso e desempenham funções de re-
levo a nível cultural, social, económico e 
político. 

Nos vários exemplos de empresários 
portugueses da diáspora, cada vez 
mais reconhecidos como uma mais-

-valia estratégica na promoção internacio-
nal do país, destaca-se o percurso inspira-
dor e de sucesso do comendador Manuel 
DaCosta, um dos mais ativos e beneméritos 
empresários portugueses em Toronto.

Natural de Castelo do Neiva, concelho de 
Viana do Castelo, Manuel DaCosta emigrou 
para o Canadá em 1970, com 14 anos de ida-
de, na companhia da mãe e dos irmãos, ao 
encontro da figura paterna que emigrara 
três anos antes em demanda de melhores 

condições de vida para uma família humil-
de e numerosa de pescadores-lavradores, 
marcada pelo espectro de grandes carên-
cias, na esteira da larga maioria da popu-
lação que durante a ditadura portuguesa 
vivia na pobreza, quando não na miséria.

A chegada a Toronto, a maior cidade do 
Canadá, numa fase de crescimento da emi-
gração lusa para o território da América do 
Norte, marca o início de um percurso de 
vida de um verdadeiro “self-made man”. 
O trabalho, o esforço e a resiliência, valores 
coligidos no exemplo diário da mãe, trans-
formaram o jovem castelense, que come-
çou a trabalhar na colheita do tomate em 
Wallaceburg e anos mais tarde frequentou 
a Ryerson Polytechnical Institute, univer-
sidade onde se formou em arquitetura e 
aprendeu muitos dos alicerces que lhe per-
mitiram progredir profissionalmente, num 
dos mais proeminentes empresários portu-
gueses na área da engenharia de constru-
ção na província do Ontário. 

Empresário multifacetado, com uma tra-
jetória marcada pelo mérito e pela inova-
ção, premissas que estão na base das insíg-
nias do grau de comendador que lhe foram 
atribuídas pelas autoridades portuguesas, 
Manuel DaCosta dirige presentemente uma 
das mais importantes empresas de comu-
nicação social luso-canadianas. Designa-
damente, a MDC Media Group, que incor-
pora órgãos de informação como a Camões 

Radio & TV, o jornal Milénio Stadium, as 
revistas Amar e Luso Life, e que desde a sua 
génese se tem posicionado como uma pla-
taforma de inovação e informação ao servi-
ço da comunidade lusófona no Canadá.

O sucesso que alcançou ao longo das úl-
timas décadas no mundo dos negócios, tem 
sido constantemente acompanhado de um 
generoso apoio a projetos emblemáticos 
da comunidade portuguesa em Toronto, a 
quem devota uma forte preocupação com o 
conhecimento do seu passado, os desafios 
do seu presente e a sua futura matriz cultu-
ral e identitária.

Nunca abdicando da coragem, fronta-
lidade e audácia de pensar, dizer e fazer, 
o comendador Manuel DaCosta, é, entre 
outras iniciativas, fautor do Portuguese 
Canadian Walk of Fame, que anualmente 
laureia portugueses que se têm destacado 
no território canadiano. Assim como da 
Galeria dos Pioneiros Portugueses, um es-
paço museológico singular em Toronto que 
se dedica à perpetuação da memória e das 
histórias dos pioneiros da emigração por-
tuguesa para o Canadá.

Dinamizador e patrocinador de várias 
atividades e projetos de cariz sociocultu-
ral e solidário, como o que promete vir a 
ser um dos mais relevantes da comunida-
de luso-canadiana, mormente a Magellan 
Community Charities, uma organização 
sem fins lucrativos que pretende inaugurar 

daqui a dois anos um centro para 320 idosos 
em Toronto, o empresário e filantropo não 
esquece também as suas raízes.

Ainda no ano transato, no âmbito das 
comemorações do 171.º aniversário de ele-
vação de Viana do Castelo a cidade, o mu-
nicípio alto-minhoto distinguiu Manuel 
DaCosta com o título de “Cidadão de Honra 
de Viana do Castelo” pelos notáveis servi-
ços de cidadania e relevantes serviços na 
diáspora enquanto empresário e promotor 
da cultura portuguesa. Na base desta dis-
tinção esteve, igualmente, a sua estreita li-
gação ao torrão natal, Castelo do Neiva, que 
se mantém até aos dias de hoje através da 
presidência da Associação dos Amigos de 
Castelo do Neiva em Toronto, uma coleti-
vidade que contribuiu decisivamente para 
a construção da praça Gentes do Mar e da 
casa mortuária.

Uma das figuras mais conhecidas da 
comunidade lusa em Toronto, onde vive 
a maioria dos mais de 500 mil portugue-
ses e lusodescendentes presentes no Ca-
nadá, o exemplo de vida do empresário e 
filantropo Manuel DaCosta, inspira-nos a 
máxima do poeta Friedrich Schiller: “Não 
temos nas nossas mãos as soluções para 
todos os problemas do mundo, mas dian-
te de todos os problemas do mundo temos 
as nossas mãos”.

Manuel DaCosta
empresário e filantropo da comunidade 

portuguesa em Toronto

Daniel Bastos
Opinião

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Destacado empresário da diáspora, o comendador Manuel DaCosta (dir), é também proprietário da Peach Gallery, uma galeria de arte em Toronto que tem divulgado obras de artistas lusófonos, como em 2018, aquando da exposição 
“Con-Textos de Criatividade” do mestre-pintor português Orlando Pompeu, cuja curadoria esteve a cargo do historiador Daniel Bastos (esq.)
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Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português

Fernando Martins
support@camil.ca
416 258 8104
1 866 444 1644

CAMIL.CA

CONTINENTE AZORES MADEIRA
INVESTMENTS LTD.

É tudo muito bonito e decidido em gabi-
netes ainda mais bonito é. Todos sabe-
mos que a pandemia voltou com uma for-
ça assustadora e difícil de se controlar, os 
casos de dia para dia aumentam e os po-
líticos pouco ou nada fizeram em tempo 
útil para se prepararem para a segunda 
vaga. Sem dúvida alguma que assusta e 
todos devemos de nos preocupar porque 
os números apresentados fazem com que 
todo o cidadão se preocupe.

As medidas tomadas pelo governo do 
Ontário nos últimos tempos fazem 
muita confusão. Eu concordo que 

haja alguma restrição para evitar o aumen-
to do número de casos positivos, como tem 
acontecido recentemente, mas se reparar-
mos há medidas diferentes para locais onde 
se juntam pessoas em grupos e só o setor da 
restauração é que foi obrigado a fechar por-
tas - só podem prestar serviço no exterior, 
nas esplanadas. São decisões que tem que se 
respeitar, mas os critérios tomados não fa-
zem muito sentido e prejudicam a economia 
numa fasquia muito elevada. Se olharmos 
para certas atividades nada foi feito em prol 
da segurança - há salas de aulas em certas 
escolas com 20 a 30 alunos sem distancia-
mento exigido, na hora do recreio não há 
nenhum funcionário a controlar as crianças 
como deveria ser feito, pelo menos como os 
governantes assim prometeram. Está à vis-
ta de todos, as crianças andam a monte sem 
ninguém a controlar. Como se diz em bom 
português, todos ao molho e fé em Deus. Até 
que não tenho nada contra isso porque as 
crianças precisam de envolvimento e con-
tacto umas com as outras, desde que haja re-
gras e sempre alguém por perto - pelo menos 
que haja alguém a manter algum respeito e a 
transmitir às mesmas o que pode acontecer 
se não respeitarem as regras. Eu passo na 
rua e vejo algumas escolas onde anda tudo 
como nada se passasse, os comportamen-
tos são os mesmos como se nada disto es-
tivesse a acontecer, crianças sem máscara, 
etc. Espero que isto não seja em todas as 
escolas. Depois temos os transportes públi-
cos, que andam sempre cheios - é tipo, en-
quanto houver lugar entra-se sempre, mas 
pelo menos aqui 95% dos cidadãos usam a 
respetiva máscara, mas distanciamento não 
existe. Depois entra-se no supermercado e, 
na maioria dos casos, enquanto houver lugar 
pode-se entrar, sim com máscara, mas dis-
tanciamento não existe. Pode haver um ou 

outro que controlam, mas contam-se pelos 
dedos das mãos, e por aí fora em tudo o que 
é lojas - poucas têm as regras implantadas a 
não ser clínicas onde, segundo se consta, só 
se entra quando chamam, dependendo do 
tamanho, etc.

Mas os políticos consideraram os restau-
rantes e estabelecimentos de bebidas os elos 
mais fracos. Uma atividade que foi prejudi-
cada da noite para o dia - o nosso governo do 
Ontário levantou-se da mesa do Conselho 
de Ministros e disse a partir de tal data não 
podem servir dentro de portas. Má decisão! 
Foi tomada sem se pensar e se repararmos 
existem certas atividades muito piores que 
a restauração e estabelecimentos de bebi-
das que continuam a trabalhar. Acredito que 
haja alguns restaurantes e bares que não es-
tavam a cumprir as regras exigidas, mas na 
maioria todos estavam a fazer um trabalho 
exemplar e por causa de meia dúzia que não 
estavam a cumprir todos levaram pela proa. 
E todos sabemos que são atividades que fa-
zem movimentar a economia, são as peque-
nas e médias empresas como a restauração 
que ajudam a economia de qualquer país 
a ter um equilíbrio. No meu ponto de vis-
ta houve uma precipitação na decisão, não 
foi bem pensada. Sou a favor da criação de 
medidas construtivas e que ajudem todos 
em geral e se havia algum que desrespeita-
va fechavam-lhe a porta, mas não a todos 
como fizeram. Não faz sentido por culpa de 
uns pagarem todos, foram pela forma mais 
fácil, não houve coragem de dar a conhecer 
ao cidadão os que estavam a desrespeitar as 
regras. O pior vem agora - quem vai pagar os 
produtos que não são consumidos em tempo 
útil, quem vai assegurar os trabalhadores? 
Será que vão subsidiar um/a psicólogo/a 
para os proprietários que no meio de tudo 
isto podem sofrer com depressões? Des-
culpem, mas não é ajuda económica que foi 
prometida que salva o desgaste dos proprie-
tários - além do grande desgaste há o pos-
sível encerramento de muitas casas porque 
aproveitam tudo isto para se desfazerem das 
mesmas e nem os próprios filhos já querem 
dar continuidade. 

Antes de se chegar a este ponto, deveria 
ter havido formação, já todos sabiam e até se 
falava numa segunda vaga muito forte, mas 
ninguém se preocupou em preparar o cida-
dão para respeitar os outros, protegendo-se 
a ele e ao mesmo tempo terceiros. Essa par-
te falhou, andaram com palavras mansas e 
sem princípio e fim, os políticos preocupa-
vam-se mais em manter as pessoas conten-
tes com promessas de subsídios que muitos 
acham que não vão ser devolvidos, mas 
convençam-se de uma coisa, ninguém dá 
nada a ninguém muito menos os políticos. 
Esperem para ver a forma de pagamento de 
tudo o que alguns estão a receber. 

Augusto Bandeira
Opinião

Novas medidas para
controlar a pandemia
foram aprovadas
Turmas com 20 a 30 alunos, autocarros cheios, supermercados cheios etc.,

mas alguns tiveram que fechar, não percebi muito bem a mensagem passada
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Today, we are bombarded with messa-
ges telling us that dieting, and exercise 
are good for us and will make us live lon-
ger. While there is no denying that it is 
true, this is only the case when done in 
moderation to improve health. What ha-
ppens when something goes wrong and 
the drive to be healthy becomes some-
thing else altogether?  

Anorexia feels simultaneously like 
an antagonistic friend and a goal to 
be achieved. It is not feeling good 

enough. That is what it is. That is where 
you start. It starts with that initial feeling 
of being certain that you know how wor-
thless you are. It is the one-off comment 
about how pretty you would be if you were 
skinnier. Otherwise, it ranges from so-
meone telling you how pretty your face is 
to any other compliment about your body, 
instead of your being.

It is skipping one meal. One meal and 
knowing that you already feel lighter; 
maybe not physically but emotionally. 
Then, skipping another made you feel 
alive, while simultaneously killing a part 
of your spirit. It is ignoring the rumble in 
your stomach, which screams out for a real 
meal, due to lack of satiation in a week or 

so… it is a dull pain. A real, dull pain that 
you try to silence with calorie-free water 
and a few raw vegetables if you are trea-
ting yourself. It is looking into the mirror 
and seeing something completely different 
than reality. Someone who is ugly. Someo-
ne who does not deserve anyone else’s love 
until they are perfect.  You must be perfect.

It is avoiding your friend’s calls or text 
messages. You do not want to go out and 
pretend that you are going to eat. Then, 
make up some excuse about how you are 
financially strapped or just not hungry. It is 
simpler if you avoid people, and you avoid 
temptation to give into food.  It is lonely, 
a deep seeded loneliness that not many 
people would understand. You are alone 
on this self-destructive path of what you 
think gaining self-love is. One that none of 
your friends or family would understand.  
You are losing you.

It is forgetting what hunger actually feels 
like because you are too far gone to remem-
ber. Your brain has stopped telling your 
body that you are hungry. It is the two-days 
at the gym, where you feel the need to run. 
Run away the calories you are not eating.  It 
is the feeling of ‘control’. The control you 
get by deciding if you want to eat or not. By 
controlling what your body will look like, 
you control your life. But this is not control-
ling you… you are controlling it.

It is the constant craving for compli-
ments. The ones that you got in the be-
ginning when you began this journey. The 
smiles from people, who never gave you the 
time of day before. The external validation 

from everyone else make you confident. It 
is the shivers that come late at night. You 
have not felt warm in a while. Since you 
started your path to being what you should 
look like, it feels cold and dreary.  

It is when people start to ask you, “Are 
you eating? Do you want more?” These are 
worried looks plastered on their faces. In 
your eyes, you mustered up the courage to 
even see their faces. They watch every bite 
you pretend to eat, wondering if you will 
go to the bathrooms afterwards.

It is the over-reactive, “Of course I’m 
eating.”  It is the strong response to anyo-
ne who questions your diet. When people 
wonder why you have lost so much so 
quickly, you just tell them you are not sure 
why. It is having no energy… no energy for 
anything or anyone. It is comparing you-
rself to every woman smaller or man buf-
fer than you. That is what you tell yourself 
anyways. You are not good enough.

It is getting to your goal weight or body 
muscle percentage and not being satisfied. 
You are never going to be satisfied, until 
the person looking back at you is perfect. 
But what really is perfect anyways? Does it 
even exist?

Every 62 minutes, one person dies from 
complications caused by an eating disor-
der. Did that surprise you? Here are some 
more shocking statistics: one in five living 
with anorexia nervosa die by suicide; one 
in 25 people living with bulimia nervosa die 
by suicide. The mortality rate for anorexia 
and bulimia nervosa stands at 4% of those 
afflicted.  

The bottom line, eating disorders can be 
killers. The suffering caused by all types 
of eating disorders are beyond measure. 
However, one does not need to become a 
statistic. For starters, one must seek and 
receive the proper help. Many people over-
come the challenges of eating disorders and 
go on to live healthy and productive lives.   

The first step to surviving and thriving 
after an eating disorder has formed is to 
recognize and admit it to yourself.  It is fi-
nally realizing that you have lost control. 
The ‘power’ you had, the power to restrain 
your worries… it is gone. You start to feel 
like you are caught in a prison; mentally, 
physically, emotionally.  It is admitting to 
yourself that you need help. Then, taking 
that next step talking about your struggle 
with someone you trust. Then, slowly but 
surely, it is taking yourself back, and beco-
ming the most authentic self you can.

Nowadays, it is so common to brush off 
the importance of self-love. We all love to 
talk about it, to advise our friends and fa-
milies, telling them that it is the key to ha-
ppiness. We do it, and it gives us internal 
validation, like we know and value our-
selves. But, in reality, do we actually? In a 
sense, we are ‘married’ to ourselves, living 
a lifelong relationship with no way out. In 
which case, how come we neglect to treat 
our bodies with the love, care and respect 
it deserves? As imperfectly perfect human 
beings… let us acknowledge that to err is to 
be human. 

The Truth About Eating Disorders
Sara Isabel Dias
Opinion
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Last year when l got my flu shot within a 
couple of days l got a bad cold and swo-
re that l would never get a flu shot again. 
So, this year COVID-19 hits and all medi-
cal advice is to get the flu shot if you can. 
Well l am caught in a dilemma and before 
l make that decision, l am trying to educa-
te myself and decide what’s best for me. 

Here are some facts you should be 
aware of before you take the flu 
shot….

One of the most important things in life 
is maintaining good health. That’s why 
it’s so important to stay updated on your 
healthcare options. This year’s flu season is 
already being called the worst in a decade 
and combined with COVID-19 symptoms 
this flu season could be one giant merry go 
round. Government, especially our pro-
vincial officials recommends getting the flu 
vaccine, but this season is so intense that 
many places are out of stock. There’s no 
doubt that this year’s outbreak is bad, and 
the numbers keep climbing and the official 
season isn’t even here yet.

Health officials are urging the public 

to get their flu shots, the average of those 
who do is failing and you should be aware 
of the pros and cons before you make your 
decision.

Pro: Unlike many other vaccines, flu 
shots do not contain the flu viruses. This 
means there is no chance you will contract 
the flu from your vaccine. Instead, the 
vaccine is only composed of flu proteins. In 
other words, you are only being exposed to 
part of the flu organism, not the complete 
organism itself.

Con: Egg allergies are not that common, 
but if you have one, you may need to make 
some extra deliberations before deciding to 
get your flu shot. Warnings from medical 
experts are that if you have mild allergies 
you should be fine, but the more severe 
cases will need to receive the vaccine in a 
hospital setting. Folks experiencing hives 
after egg exposure should be fine to receive 
flu shots.

Pro: The majority of time the flu shot is 
free. Many health plans offer free flu shots, 
if you are under your company’s insuran-
ce, your chances of getting a free treatment 
are even better.

You may want to check your insurance 
rider but getting the flu shot is covered by 
a great majority of programs. Most places, 
especially health centres and official flu 
shot dispensaries will give you the flu shot 
regardless of your status in this province.

Con: The most likely biggest con out of 
all flu vaccine, is the possible side effects 

can strike fear in even the most scienti-
fically sound person. Some of the typical 
side effects from this vaccine is redness 
and swelling at the injection site, there is 
an extremely small chance of developing 
febrile seizure, narcolepsy, asthma from 
this vaccine. My personal experience has 
been soreness in my arm for several days 
and flu like symptoms about two days after 
taking the vaccine.

Con: Although you may feel 100% pro-
tected immediately after receiving your 
flu shot, the medicine takes a bit of time 
to work. Make sure to protect yourself in 
other ways for two weeks following your 
flu shot to keep you in the clear. That 
means washing your hands and avoiding 
those who show signs of illness. The CO-
VID-19 procedures are exactly the same af-
ter taking this vaccine. You still have to do 
follow up with yourself and protect other 
as well, this may not be the magic bullet, 
but it’s the best we got.

Pro: Getting a vaccine isn’t just about 
you, it’s also about everyone around you. 
Those who neglect to get vaccinated pre-
sent a health risk to the general public. One 
of the most thoughtful things you can do is 
contribute to the world’s public health and 
safety in a positive way by helping and mi-
nimize the spread of this disease/flu.

Just touching on some pros and cons to 
getting the flue shot, you may ask…what is 
the difference between the flu and a cold?

There is a difference between the flu and 

a cold. So, whether you get the flu shot or 
not, you should know what to look out for. 
The flu presents rapidly, and the onset is 
quick. Meaning your symptoms will get 
worse extremely fast. On the other hand, 
cold symptoms present over a series of 
days, and they are much less extreme.

The most common symptoms of the flu 
are high fever and body aches. The most 
common symptoms of colds are runny no-
ses, sore throat, and a cough. Both the flu 
and a cold can cause exhaustion – but of-
ten the exhaustion that comes with the flu 
is much more severe. Even if you get the flu 
shot, you can still get sick, so know what 
to look out for when you’re watching your 
symptoms.

In summary, obtaining the flu vacci-
ne protects you and your loved ones from 
what could become a severe health com-
plication, and keeps you at work and par-
ticipating in your day-to-day activities. 
There is a small chance that you might ex-
perience an allergic reaction, which your 
doctor can help you to guard against, and 
you might experience mild soreness at the 
injection site for a few days. Overwhel-
mingly, it’s clear that the pros of obtaining 
a flu vaccine far outweigh the cons.

At the end of the day, you run a bigger 
risk by not getting the flu shot, than you 
do by getting it. You still may get sick, but 
your odds of illness decrease significantly 
when you get the vaccine. 

So, if you can…get the flu shot.

Vincent Black
Opinião

Flu shot pros and cons… 
should you get it?
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*Restrictions apply. See dealer or visit CostcoAuto.ca/GM for details. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license. Terrain Finance Offer: Offer available to qualified retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from October 
1, 2020 to October 31, 2020. 0% purchase financing (0% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 72 months on eligible 2020 Terrain Denali models; includes $1,500 Finance Cash (Tax Exclusive). Participating lenders 
are subject to change. Rates from other lenders may vary. Down payment, trade and/or security deposit may be required. Monthly payment and cost of borrowing will vary depending on amount borrowed and down payment/trade. Example: $43,147 financed at 0% nominal rate 
(0% APR) equals $600 monthly for 72 months. Cost of borrowing is $0, for a total obligation of $43,147. Freight ($1,900) and air conditioning charge ($100, if applicable) included. License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes and, except in Quebec, dealer fees not 
included (all of which may vary by dealer and region). Dealers are free to set individual prices. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company (GM Canada) may modify, extend or terminate offers for any reason, in whole or 
in part, at any time, without notice. Conditions and limitations apply. See dealer for details. These offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Conditions and limitations apply. Void where prohibited. Chargeable paint costs 
may vary depending on the vehicle/colour. See Dealer for full program details. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. TD Auto Finance is a registered trademark of The Toronto-Dominion Bank.

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



Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

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

2 Alyward St, Toronto
Excelente localização, casa com 2100 sq. ft, 
numa rua sossegada. 

A casa tem um design e uma decoração 
fantástica. Esta casa possui piso de madeira, 
tem três quartos e uma cozinha moderna 
com eletrodomésticos de aço inoxidável de 
alta qualidade. Uma suíte com um walk-in 
closet espaçoso. Um apartamento acabado 
no basement. Uma garagem para 2 ou 3 
carros, com driveway privado. E muito mais!

Inclui ainda melhorias como sistema de 
som embutido, cat 5 wiring, lareira a gás, 
balcão de quartz, tetos de 10ft no andar 
principal e de 9ft no segundo andar. 



FSCO License #13060

PAULO ROCHA
Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662
paulo.rocha@mortgagescout.ca

HERE TO HELP YOU WITH
YOUR MORTGAGE NEEDS

MORTGAGESCOUT.CA

Na semana passada, a gentileza das 
pessoas mais uma vez contribuiu para a 
melhoria dos concidadãos. 

Produtos alimentares doados pela Art-
glow Maintenance e carinhosamente 
preparados pela Casa do Alentejo re-

sultaram na entrega de 25 deliciosas refei-
ções aos nossos irmãos necessitados. A en-
trega foi organizada pelo super voluntário 
José Dias. Obrigado a todos os anjos pela 
contínua bondade para com os outros.

LOCAL

This past week the kindness of people 
once again contributed to the better-
ment of fellow citizens.

Food product’s donated by Artglow 
Maintenance and lovingly prepared 
by Casa do Alentejo resulted in the 

delivery of 25 delicious meals to our bro-
thers and sisters in need. Delivery was 
organized by super volunteer José Dias. 
Thank you to all angels for the continuing 
kindness to others. 

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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

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

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

Subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista - A Catraia tem o 
propósito de promover a consciencial-
ização ambiental, junto de crianças e 
adultos, através da arte.  Luísa Batel, 
nascida e criada na Chousa Velha, em 
Ílhavo, tem 85 anos e ocupa o seu 
tempo livre a criar vestidos para cri-
anças de Moçambique. 

15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline - Esta semana, Adriana 
Marques e Catarina Balça mostram-
nos os novos trajes da NASA, con-
tam-nos a influência dos signos na 
vida de Madonna e falam-nos do 
novo livro do rei do gossip, Perez 
Hilton.

  Timeline – a sua rede social agora na 
televisão.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 20h30 Here’s the Thing - Manuel DaCosta 
entrevista Peter Almeida – Senior 
Account Executive at Rocca, Dickson, 
Andreis Inc.. Os seguros e os segura-
dos, retrato da situação atual – este 
será o centro de toda a conversa.

21h00 Wisdom of Wealth

21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO,25 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal à vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 It´s Showtime

 11h00 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul           

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime - Tiago Cerveira foi 
jornalista, mas a paixão pelo doc-
umentário independente foi mais 
forte. O documentário “A Máscara de 
Cortiça” da sua autoria não para de 
conquistar prémios.

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé - Esta semana 
vamos conversar com o coreógrafo 
Nilton Morais. Teremos o nosso 
momento musical e o Top 10 das 
músicas mais tocadas. Espaço 
Mwangolé o seu ponto de encontro 
mesmo distante da sua terra natal.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Stella’s Studio 

 21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 26 DE OUTUBRO 
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Espaço Mwangolé

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé 

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Timeline

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 We Need to Talk

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 27 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

 08h30 Caminhos da Energia

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Timeline

16h30 Portugal à Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Here’s the Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé 

00h00 It´s Showtime

00h30 Timeline

01h00 Portugal À Vista

01h00 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 28 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugal à Vista

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 29 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 It’s Showtime

16h30 Here’s the Thing

17h00 Estação de Serviço 

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Mwangolé 

21h00 Caminhos da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 30 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Portugal À Vista

16h30 Timeline

17h00 Espaço Mwangolé 

17h30 Body & Soul

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Stella’s Studio

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show
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Tam: Notícias falsas criam problemas 
sérios no combate à pandemia
A médica-chefe de saúde pública do 
Canadá está preocupada com a quan-
tidade de informações falsas que estão 
a ser divulgadas sobre a pandemia da 
COVID-19. 

A Dra. Theresa Tam diz que quando in-
formações falsas são disseminadas, 
independentemente de ser intencio-

nal ou não, isso não ajuda as autoridades de 
saúde pública a garantir que o público tem 
as informações de que precisa para fazer as 
escolhas certas. A médica falava esta terça-
-feira (20) no Parliament Hill sobre o papel 
das redes sociais na disseminação de infor-
mação sobre a COVID-19. Tam e o primeiro-
-ministro Justin Trudeau pediram aos cana-
dianos para serem responsáveis na partilha 
de informação e para terem o cuidado de a 
verificar primeiro junto de fontes oficiais. 

Funcionários do Gabinete do primeiro-
-ministro confirmaram que respondem 
frequentemente a perguntas sobre notícias 
falsas. Trudeau disse que parte delas vem 
de “atores estrangeiros que tentam pertur-
bar democracias bem-sucedidas”. 

Um estudo feito pelas autoridades de saú-

de do Quebec em agosto revelou que cerca 
de um quarto dos habitantes da província 
acreditavam que a COVID-19 tinha sido 
criada propositadamente em laboratório e 
um terço achava que o governo estava a es-
conder informação sobre a pandemia. Ou-
tros estudos concluíram que as teorias da 
conspiração sobre a origem do vírus faziam 
com que as pessoas não seguissem as reco-
mendações das autoridades de saúde para 
usarem máscara, fazerem distanciamento 
físico e limitarem os contactos sociais. 

Trudeau disse que foi questionado por 
uma estudante num fórum se existiam 
campos de internamento para pacientes 
com COVID-19. A alegação dos campos de 
internamento surgiu recentemente depois 
da Health Canada ter publicado um pedi-
do de informação online onde procurava 
uma empresa para ajudar a gerir os locais 
de quarentena do governo. 

A Health Canada geriu 11 locais de qua-
rentena em nove cidades para pessoas que 
chegavam de viagens ao estrangeiro e que 
não tinham condições para se autoisolarem 
em casa.

CBC/MS

CANADÁ

Psicólogos temem que restrições 
constantes do COVID-19 possam 
levar a um inverno longo e escuro
Os psicólogos estão preocupados 
com a possibilidade das restrições 
devido à COVID-19 se arrastem du-
rante meses à medida que os dias fi-
cam mais curtos e as temperaturas e 
a luz solar diminuem. 

Os especialistas defendem que po-
demos enfrentar um “inverno 
longo e escuro”. Steve Joordens, 

professor de psicologia da Universidade 
de Toronto, diz que a ansiedade tem sido 
o problema de saúde mental dominante 
durante a pandemia, com inúmeras pes-
soas preocupadas com a sua saúde e se-
gurança no trabalho e com a incerteza de 
quando a vida voltará ao normal.

O professor diz que existe o perigo da 
ansiedade se transformar em depressão 
durante o inverno, sobretudo porque as 
pessoas podem ter a perceção de que os 
esforços que fizeram não valeram a pena 
porque os casos voltaram a aumentar. 

Joordens diz que a ansiedade que pode 
afetar o sistema imunológico pode ser ge-
rida, mas alerta que a depressão é muito 
mais perigosa. Noreen Sibanda, uma psi-
cóloga que exerce em Edmonton, subli-
nha que isolamento não significa menos 
interação e lembra às pessoas que exis-
tem ferramentas que permitem manter o 
contato social apesar das restrições. 

CP24/MS
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Autarquia de Toronto cria serviço 
de pré-agendamento para receber 
vacina contra a gripe
Toronto começou a aceitar consultas 
para as dezenas de clínicas de vaci-
nação contra a gripe que vai realizar 
nas próximas semanas e meses e a 
Dra. Eileen de Villa está a lembrar aos 
residentes que ser vacinado este ano 
pode ser “mais importante do que 
nunca ” porque se trata de proteger o 
sistema de saúde.  

A cidade vai ter no total 32 clínicas 
diferentes de vacinação contra a 
gripe entre outubro e dezembro. 

Para garantir o distanciamento físico to-
das as clínicas vão funcionar com con-
sultas pré-agendadas. 

Como aconteceu nos anos anteriores, 
a vacina contra a gripe vai ser gratui-
ta para todas as pessoas a partir de seis 

meses de idade e não é necessário apre-
sentar cartão de saúde para receber a 
vacina. 

Os residentes também podem receber 
a vacina contra a gripe em consultórios 
médicos e na rede de farmácias. De Villa 
disse que a vacina contra a gripe é im-
portante para assegurar que os hospitais 
estão disponíveis para os casos de CO-
VID-19. A médica falava no lançamento 
do portal de reservas online para a ad-
ministração da vacina contra a gripe. 

O governo de Ford disse que a cam-
panha de vacinação contra a gripe des-
te ano é a maior da história de Ontário, 
com mais de cinco milhões de doses de 
vacina contra a gripe prontas para dis-
tribuição.

CP24/MS
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A needle and syringe used to administer the flu shot in shown in Virgil, Ont. (Tara Walton/The Canadian Press)

Ontário estende estado de 
emergência até 21 de novembro

Ontário estendeu terça-feira (20) o es-
tado de emergência até meados de no-
vembro enquanto a província luta contra 
a segunda vaga da pandemia. 

O governo de Doug Ford diz que a 
extensão vai aplicar-se a todos os 
pedidos sob a Lei de Reabertura de 

Ontário, exceto para os preços da eletrici-
dade e no livre acesso das autoridades de 
saúde pública a informações de saúde pes-
soais. 

A lei dá ao governo da província a capa-
cidade de implementar regras sobre con-
centrações públicas, encerramento de em-
presas e gestão de surtos em hospitais ou 
lares de idosos. Toronto, Otava e as regiões 

de Peel e York continuam a ser forçadas a 
manter-se na segunda fase de reabertura 
económica. 

O Premier explica que a extensão do es-
tado de emergência se deve à proximidade 
da temporada da gripe e ao elevado núme-
ro de casos de COVID-19 em determinadas 
áreas da província. A lei vai manter-se em 
vigor até 21 de novembro.  

Na segunda e na terceira fase de reaber-
tura económica o governo permite a for-
mação de bombeiros porque são essenciais 
para a segurança pública e para as regiões 
que voltaram à segunda fase vai ser per-
mitido ter aulas de dança, desde que sigam 
regras específicas.

CP24/MS
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Surto de COVID-19 no 
St. Michael’s Hospital
O St. Michael’s Hospital está a lidar com 
um surto de COVID-19 no seu departa-
mento de emergência, mas o hospital 
continua aberto para quem precisar de 
ajuda médica. 

O hospital informou terça-feira (20) 
que cinco funcionários tinham tes-
tado positivo para a COVID-19 e que 

até ao momento não tinham identificado 
nenhum paciente infetado.

Num comunicado de imprensa a institui-
ção esclarece que o risco de exposição dos 
pacientes ao vírus é baixo, daí que o servi-
ço de urgência continue aberto ao público 
geral. 

O hospital está a contactar todos os pa-

cientes que tiveram contato direto com 
qualquer um dos membros da equipa que 
testou positivo. Ainda assim o St. Michael’s 
Hospital pede aos pacientes que visitaram 
as urgências nas últimas duas semanas 
para estarem atentos a possíveis sintomas e 
aconselha os pacientes que tiverem sinto-
mas a fazerem o teste à COVID-19. Para já o 
hospital adotou medidas extra que incluem 
testes adicionais à equipa, mais desinfeção 
e precauções adicionais de segurança para 
funcionários e pacientes. Vários outros 
hospitais de Toronto, incluindo o Toronto 
Western e o St. Joseph’s, também estão a 
lidar com surtos de COVID-19.

CP24/MS

TDSB says expanding virtual secondary school 
‘untenable’ with over 18,000 students enrolled

The Toronto District School Board says its Secondary Virtual School will not accept more students for its second quadmester. (Evan Mitsui/CBC)

Board says in memo that virtual school 
won’t accept more students for next 
quadmester.

The Toronto District School Board says 
another expansion of its virtual sec-
ondary school is “untenable” and the 

online high school will not accept more 
students for its second quadmester.

Students who are attending school in 
person but who wish to switch to online 
learning exclusively will have what the 
board calls a “virtual option” through their 
home school, the TDSB said in a memo to 
high school teachers on Wednesday (21). 
The means learning online in a format that 
is delivered locally.

More than 18,000 students decided to 
enrol in Secondary Virtual School at the 
start of the school year and hundreds more 
have since indicated an interest in switch-
ing. The board said the number now inter-
ested is a “source of concern.”

“As we approach Quadmester 2 ...  it is 
clear that the sheer size and scope of the 
Virtual School as an educational enterprise 
is such that its continued expansion is an 
untenable proposition,” the memo said.

“In an effort to provide more stability 
and consistency for students and staff, 
the Secondary Virtual School will not be 
accepting additional students for Quad-
mester 2. Instead, students presently en-
rolled in a bricks and mortar school, who 
opt for virtual learning, will be accommo-
dated with a virtual option at or through 
their current school.” Ryan Bird, spokes-
person for the TDSB, said the board wants 
to avoid a “significant upheaval.”

“If we have to move teachers out of 
bricks-and-mortar schools, that really re-
duces the options when it comes to cours-
es for our students in bricks-and-mortar 
or in-person learning. We really want to 
make sure there’s that stability and still the 
breadth of options for in-person learning,” 
Bird said.

Board surprised by interest in virtual 
learning

If the board offers virtual learning by 
home school teachers, there won’t be a re-
duction in course options, Bird said.

The board is surprised at the amount 
of interest in its virtual school, he added. 
There are about 64,000 elementary and 

more than 18,000 secondary students en-
rolled in the online option. Meanwhile, 
there are about 105,000 elementary and 
52,000 students enrolled in person at 
schools.

“When you’re talking of just over 80,000 
students, I don’t think we ever anticipated 
that it would be literally the size of some of 
the largest school boards in all of Ontario 
in our virtual school alone. We really have 
to be flexible ourselves to make sure that 
we’re adjusting to this interest in virtual 
school,” Bird said.

“We want to make sure this works for 
everyone. That’s why we are trying to offer 
some flexibility.”

In the memo, the board said moving 
some students and teachers would force 
the schools to collapse courses and sec-
tions, the board said.

As well, if teachers were taken from 
schools to teach at the virtual school, the 
educators left in the bricks-and-mortar 
schools may not be qualified to teach class-
es that students need to graduate. Those 
classes would have to be cancelled and 
school might not have enough sections of 
courses to accommodate students.

Reorganization would be “even more 
complicated” because of teacher qualifi-
cations and the quadmester schedule it-
self. For example, teachers who taught two 
courses in Quadmester 1 can only teach 
one course in Quadmester 2 and vice versa.

As well, the platform used for virtual 
school, known as Trillium, was not de-
veloped to support a such a large number 
of students, the board added.

“Ultimately, this decision was made to 
prevent a large-scale reorganization of 
teachers, the re-timetabling of students, 
and to maintain as much stability in our 
schools as possible. The practical con-
sequence is that a further reallocation of 
teachers from bricks and mortar schools to 
the Secondary Virtual School will not be re-
quired for Quadmester 2,” the memo said.

The board said it plans to survey stu-
dents who are attending school in person 
and their families in the coming days to 
help the board gauge the level of student 
interest in a “learning program that is ex-
clusively virtual and delivered locally” but 
not through the Secondary Virtual School.

CBC/MS
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Pandemia

Entre 30 de outubro e 3 de novembro, a circulação entre concelhos fica suspensa. Foto: JN

Terrorismo
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Circulação entre concelhos proibida 
entre 30 de outubro e 3 de novembro
O Conselho de Ministros decretou esta 
quinta-feira (22) a proibição de circula-
ção entre concelhos de 30 de outubro a 
3 de novembro, anunciando ainda luto 
nacional a 2 de novembro. Paços de Fer-
reira, Lousada e Felgueiras passam a ter 
medidas específicas, nomeadamente o 
dever de permanência no domicílio.

O mesmo documento define um con-
junto de medidas especiais aplicá-
veis aos concelhos de Felgueiras, 

Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da 

situação de calamidade decorrente da pan-
demia da doença covid-19.

Entre as medidas, que entram em vigor 
à meia-noite desta sexta-feira (23), está: 
“o dever de permanência no domicílio, 
devendo os cidadãos abster-se de circular 
em espaços e vias públicas, bem como em 
espaços e vias privadas equiparadas a vias 
públicas, exceto para um conjunto de des-
locações que estão autorizadas, designada-
mente para aquisição de bens e serviços, 
para desempenho de atividades profissio-
nais, por motivos de saúde”.

De referir também que os veículos par-
ticulares podem circular “desde que seja 
para realizar as atividades autorizadas ou 
para o reabastecimento em postos de com-
bustível”.

Nestes três concelhos do Vale do Sousa, 
todos os estabelecimentos comerciais pas-
sam a encerrar às 22 horas, com a exceção 
das farmácias e dos locais de venda de me-
dicamentos não sujeitos a receita médica, 
consultórios, clínicas e centros de atendi-
mento médico veterinário com urgências, 
áreas de serviço e postos de abastecimento 

de combustíveis.
O Conselho de Ministros decidiu também 

proibir a realização de eventos com mais de 
cinco pessoas, “salvo se pertencerem ao 
mesmo agregado familiar”, e de todas as 
feiras e mercados.

Outra medida passa pela obrigatoriedade 
de adoção do regime de teletrabalho sem-
pre que as funções em causa o permitam. 
Por fim, as visitas a lares de idosos e centros 
de dias ficam suspensas.

JN/MS

A Ordem dos Médicos (OM) remeteu 
para os conselhos disciplinares duas 
queixas relativas aos clínicos que fazem 
parte do movimento Médicos pela Ver-
dade, que desvaloriza a gravidade da 
covid-19 e se tem manifestado contra o 
uso generalizado de máscaras.

Em resposta enviada esta quinta-feira 
(22) à agência Lusa, a OM diz que tem 
recebido “informações, denúncias, 

documentação e queixas” relacionadas 
com os médicos que integram aquele gru-
po e com as ideias por ele propagadas e que 
“decidiu compilar o dossier e remeteu-o 
para os Conselhos Disciplinares respetivos, 

para análise e efeitos tidos como conve-
nientes”.

“Em concreto, foram remetidas duas 
queixas, mas recordamos que podem dar 
entrada direta no disciplinar por outras 
vias”, acrescenta a OM.

A Ordem insiste que “o cumprimento 
das regras já conhecidas, como higiene das 
mãos, uso de máscara e distanciamento fí-
sico, são determinantes para o combate à 
pandemia e devem ser acolhidos por todos 
os cidadãos”.

O Movimento Médicos Pela Verdade tem 
médicos de várias especialidades.

JN/MS

Ordem envia para conselhos 
disciplinares queixas sobre médicos 
que desvalorizam a covid-19

PORTUGAL

C
ré

di
to

:  
D

R



2923 a 29 de outubro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  PORTUGAL

PISA 2018

Os alunos portugueses são dos mais 
conscientes quanto a questões de saú-
de pública como pandemias, revelou um 
relatório do Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (PISA), divulgado 
esta quinta-feira (22) em Paris. Quase 
90% defendem que os imigrantes devem 
ter direito a votar nas eleições nacionais 
após vários anos a viver em Portugal.

Portugal é o oitavo país com mais alu-
nos a demonstrarem maior conheci-
mento sobre questões de saúde públi-

ca como pandemias - cerca de 73%, quase 
dez pontos percentuais acima da média da 
OCDE. Os portugueses lideram a tabela dos 
mais preocupados com o ambiente - 94% 
responderam “concordar” ou “concordar 
plenamente” com a frase “cuidar do am-
biente é importante para mim”. Também 
são dos que mais manifestam uma atitude 
positiva face aos imigrantes. Lidar com si-
tuações inesperadas e stressantes é o mais 
difícil.

“Estarão os alunos preparados para um 
mundo global?” - é o tema do sexto volume  
feito com base nos dados recolhidos para o 
relatório PISA de 2018, entre alunos de 15 
anos de 66 países e economias da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Económico (OCDE). O objetivo, explica 
Andreas Schleicher, diretor do programa, 
é perceber se os estudantes estão a ser pre-
parados para os desafios de um mundo glo-
bal - como encaram e lidam com pessoas 
de culturas diferentes ou como abordam 
questões globais, como a fome ou as altera-
ções climáticas.

“As escolas precisam ajudar os alunos a 
aprenderem a ser autónomos e totalmen-
te cientes do pluralismo da vida moderna. 
A capacidade de ler e compreender a di-
versidade e reconhecer os valores liberais 
fundamentais de nossas sociedades, como 

tolerância e empatia, também podem aju-
dar a responder ao extremismo e à radica-
lização”, sublinha Andreas Schleicher no 
início do relatório.

Direitos iguais para todos

Quase 95% dos alunos portugueses ma-
nifestaram concordar ou “concordar total-
mente” que os imigrantes devem ter exa-
tamente os mesmos direitos dos cidadãos 
nacionais. Foram os segundos numa lista-
gem de 27 países, liderada pelos estudantes 
da Coreia do Sul. Os que menos concordam 
com este princípio foram os alunos húnga-
ros (40,6%).

Em quatro questões colocadas sobre este 
tema os portugueses foram sempre os se-
gundos da tabela e os húngaros, os últimos 
- 95,4% consideram que os alunos imigran-
tes devem ter as mesmas oportunidade de 
educação que os outros; 89,5% aprovam a 
possibilidade de voto para os imigrantes que 
vivam há vários anos em Portugal; 90,3% 
defendem a oportunidade de os imigrantes 
manterem os seus costumes e modo de vida. 
Percentagens sempre acima da média da 
OCDE e bem distantes dos valores expressos 
pelos estudantes húngaros, sendo no caso 
do direito ao voto, mais do dobro (só de-
fendido por 39,6% na Hungria). A Hungria, 
recorde-se, é governada por um partido de 
extrema-Direita, conservador, nacionalista 
e anti-imigração.

Os alunos portugueses também foram 
os segundos a garantir saber e abordar as 
questões ligadas à equidade entre homens 
e mulheres em diferentes países (88,8%). 
Só 11,2% responderam nunca ouvir falar ou 
muito pouco sobre este tema.
Aprender novas culturas mas 
não religião

Entre estudantes de 66 países e econo-
mias analisadas pelo PISA, os alunos por-

tugueses foram os que mais disseram pen-
sar em si “como um cidadão do mundo” 
- 91,1%. E os segundos a garantirem que 
“quando vêm as condições de pobreza de 
outros países sentem a responsabilidade de 
fazer alguma coisa” - 79,9%, bem acima os 
56,2% que na Alemanha disseram concor-
dar com a afirmação.

Não lideram a tabela, mas a maioria 
(61,7%) manifestou vontade em aprender 
como se vive noutros países ou sobre ou-
tras tradições e culturas (62,5%). O inte-
resse cai quando interpelados sobre outras 
religiões do mundo: só 45,2% têm vontade 
em aprender.

O que aprendem nas aulas

No relatório, a OCDE defende que “ne-
nhuma escola deve deixar de educar os seus 
alunos para compreenderem e respeitarem 
a diversidade cultural. Todos os jovens de-
vem ser capaz de desafiar estereótipos cul-
turais, refletir sobre as causas e soluções de 
problemas raciais, religiosos e de ódio para 
ajudar a criar sociedades tolerantes e inte-
gradas”.

A maioria dos alunos portugueses res-
pondeu que nas aulas aprendem sobre cul-
turas diferentes (81,4%) e a resolver con-
flitos com outros colegas (69,1%). Sendo 
estas percentagens superiores entre alunos 
de famílias com rendimentos mais eleva-
dos - 86,3% e 72,1% respetivamente - do 
que de contextos desfavorecidos (76,9% e 
65,7%).

Os números caem quando é perguntado 
aos alunos se lêem jornais ou pesquisam 
notícias nas aulas (apenas 33,2% diz fazê-
-lo) ou se nas escolas participam em ativi-
dades de culturas diferentes, durante o ano 
letivo - 37,1% responderam que sim.
Piores a lidar com o stress

As dificuldades em lidar com situações 

stressantes faz os alunos portugueses cair 
quase para o fundo das tabelas. É o caso, 
por exemplo, quando lhes é perguntado se 
são ou não jovens que conseguem lidar com 
situações inesperadas: 52,% dizem que não 
e os 47.5% que dizem que sim, ficam em 
penúltimo lugar só com os italianos atrás.

“Eu consigo adaptar-me a diferentes si-
tuações mesmo quando estou sobre stresse 
ou pressão” dividiu os alunos portugue-
ses literalmente ao meio (50% diz que se 
identifica pouco ou nada com a afirmação 
e outros 50% identificam-se muito). Uma 
apreciação que atirou os portugueses para o 
23.º lugar de uma lista com 27 países. 

Além dos 1,89 mil milhões para a expan-
são dos metros, o Governo reserva mais 
1,95 mil milhões para ligações em metro-
bus e em elétrico rápido: 1,58 mil milhões 
para rasgar 119 quilómetros de linhas na 
Grande Lisboa, 200 milhões para Braga e 
Guimarães e 174 milhões para três linhas 
no Grande Porto: a conclusão da linha da 
Trofa entre Muro e Paradela e a construção 
da linha do Campo Alegre entre a Galiza e 
a Praça do Império, no Porto, e da ligação 
entre as linhas Verde (Maia) e Violeta (Ae-
roporto) do metro.

“O PNI2030 dá resposta ao estudo de 
procura, já apresentado à Área Metropo-
litana do Porto (AMP)”, contemplando 
investimento em quatro linhas de metro e 
em três de metrobus, sustenta o ministro. 
“Na AMP, há um consenso alargado sobre 
as propostas de expansão”, mas os autar-
cas terão de entregar uma proposta final 
e “estável de investimento” ao Ministério 
do Ambiente “dentro de 15 dias”. Matos 
Fernandes garante que, ao plano de con-
cretização de sete linhas, poderão ser feitos 
“alguns acertos. Há muita liberdade para 
discuti-los”.

Alunos portugueses são dos que 
mais sabem sobre pandemias
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Açores são a única região em 
que o desemprego não aumenta
Os Açores foram a única região do país 
onde o número de desempregados ins-
critos nos centros de emprego não au-
mentou no mês de setembro, segundo 
dados divulgados pelo Instituto do Em-
prego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no final de 
setembro, estavam registados, nos 
serviços de emprego dos Açores 

6942 desempregados. O total de desem-
pregados registados no país foi inferior ao 
verificado no mesmo mês de 2019 (menos 
87 ou 1,2%) e face ao mês anterior (menos 

sete ou 0,1%).
No total do país o número de desempre-

gados inscritos nos centros de emprego 
aumentou 36,1% em setembro em termos 
homólogos e 0,2% face a agosto. No final 
de setembro, estavam registados, nos ser-
viços de emprego do continente e regiões 
autónomas, 410.174 desempregados. Este 
número representa 74% de um total de 
553.928 pedidos de emprego.

A nível regional, em setembro, o desem-
prego registado aumentou na generalidade 
das regiões, com exceção para os Açores.

AO/MS

Ponta Delgada investe 100 mil euros 
em novos abrigos de passageiros 
na Avenida Infante D. Henrique
A Câmara Municipal de Ponta Delgada 
está a proceder à substituição dos abri-
gos de passageiros da Avenida Infante 
D. Henrique, dotando o espaço de mobi-
liário urbano moderno e confortável.

O investimento, de aproximadamen-
te 100 mil euros, engloba a subs-
tituição da totalidade dos abrigos 

atualmente existentes na avenida litoral 
da cidade, ao longo da zona compreendi-
da entre o Campo de São Francisco e a Rua 
José Bruno Carreiro, indica nota.

Desta forma, os utentes dos transportes 
coletivos de passageiros passam a ter maior 
comodidade e conforto enquanto aguar-
dam pelos autocarros.

A intervenção, que deverá ficar concluí-
da no final deste mês de outubro, surge no 
âmbito da requalificação daquela zona no-
bre da cidade, ao nível do mobiliário urba-
no, que conta já com a instalação de postes 
de iluminação pública em todo o passeio 
sul, papeleiras com dispensadores de sacos 
para dejetos animais e novas floreiras com 
bancos no passeio norte da avenida e na 
Praça Vasco da Gama.

Até ao final do ano, serão substituídos os 
bancos colocados no passeio sul, bem como 
as papeleiras que se encontram ao longo des-
se percurso, num investimento global em 
mobiliário urbano superior a 200 mil euros.

AO/MS

O ex-diretor do departamento científi-
co da agência espacial norte-america-
na James Garvin afirmou que o vulcão 
dos Capelinhos, nos Açores, é “um livro 
aberto” com potencial para se tornar 
num “laboratório” de exploração sobre 
o sistema vulcânico em Marte.

“Nós conseguimos ver Marte na Terra 
através do vulcão dos Capelinhos”, 
afirmou James Garvin em entrevista 

à agência Lusa via telefone, a propósito da 
expedição da NASA que usou o vulcão da 
ilha do Faial para treinar a exploração da 
paisagem de Marte.

James Garvin falava à Lusa no âmbito 
das comemorações dos 500 anos da viagem 
de circum-navegação de Fernão de Ma-
galhães, nas quais participou, em direto, 
através de uma plataforma digital.

A iniciativa GLEX-Global Exploration 
Summit é um evento digital em ‘live strea-
ming’ e contou com vários oradores além 
James Garvin.

A expedição levou cientistas da agência 
espacial norte-americana (NASA), do Rei-
no Unido e de Portugal a estudar o vulcão 
que nasceu do mar no final dos anos 1950, 
em condições muito semelhantes às que se 
terão verificado em Marte há mil milhões 
de anos.

James Garvin, que dirigiu o departamen-
to científico da NASA entre 2004 e 2005, 
afirmou que o vulcão dos Capelinhos é 
“absolutamente importante” para a ciên-
cia planetária e um “livro aberto” para os 
cientistas.

“São muito poucos os sítios na Terra 
onde podemos ver um sistema vulcânico 
desde o nascimento até ao seu estado pos-
terior de vida. O vulcão dos Capelinhos foi 
o primeiro que os cientistas de vários países 
estudaram de forma tão cuidadosa”, ob-
servou o cientista-chefe do Centro de Voo 
Espacial Goddard da NASA.

Para o cientista, o vulcão dos Capelinhos 
deveria ser “usado como laboratório” per-
mitindo estudar o sistema vulcânico em 
Marte para perceber se “talvez existem” 
antigos registos de vida naquele planeta.

“O vulcão de Capelinhos, as suas rochas 
e a sua história são importantes para Mar-
te”, sublinhou James Garvin, que lidera 
agora missão DAVINCI+, uma das quatro 
investigações selecionadas do Programa de 
Descobertas da NASA.

A missão, uma homenagem ao artista e 
cientista renascentista Leonardo da Vinci, 
tem como rumo planetário Vénus, “uma 
peça de arte de planeta”, caracterizou Ja-
mes Garvin.

Apesar dos EUA já não estudarem a at-
mosfera de Vénus desde 1978 (ano da últi-

ma missão ‘in situ’ em Vénus), o cientista 
acredita tratar-se de “uma questão de tem-
po”.

“Precisámos de olhar para Vénus para 
ver o nosso próprio destino e é por isso que 
queremos voltar. As pessoas precisam de 
regressar para conectar Vénus com a Ter-
ra”, afirmou.

Questionado sobre como seria possível 
conectar dois planetas, aparentemente, tão 
distintos, James Garvin disse acreditar que 
“Vénus pode ter tido oceanos com água em 
estado líquido como a Terra há biliões de 
anos”.

“Não conseguimos provar isso, por isso 
é que precisamos de lá voltar, com uma 
nave espacial sofisticada para descobrir”, 
salientou o cientista, acrescentando que 
Vénus pode ser “um ingrediente ausente” 
nos estudos planetários.

“E se Vénus tivesse vida? E se Vénus for 
um elo perdido de como o planeta evoluiu 
e passou do mundo dos oceanos, como a 
Terra, para mundos que não são assim?”, 
questionou.

Para tentar responder a estas e outras 
questões, a missão DAVINCI+ pretende 
analisar a atmosfera de Vénus e entender 
como ela “se formou e evoluiu”.

Quanto aos desafios que uma missão a 
Vénus coloca, James Garvin enalteceu que 
o fundamental é “escolher a melhor enge-
nharia” e “ser inteligente, inovador e cria-
tivo”.

“Quando formos a Vénus temos de ter 
engenharia e tecnologia especial para es-
tarmos preparados para desafios que não 
podemos confrontar e que não podemos 
derrotar. Se formos capazes disso, então 
podemos ir a qualquer lado”, afirmou.

E acrescentou, “Vénus pode ser o exem-
plo de que podemos explorar os luga-
res mais difíceis do espaço. Se enviamos 
humanos para a Lua, se enviamos robôs 
para Marte, então também conseguiremos 
enviar uma nave espacial robótica para 
Vénus”.

AO/MS

"Vulcão dos Capelinhos tem 
potencial para ser laboratório 
de exploração de Marte"
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Programa Nacional de Apoio
ao Investimento da Diáspora
RCM nº 64/2020 de 18 de agostoPNAID

Os objetivos gerais do PNAID?
O PNAID é um programa nacional de valorização das comunidades portugue-
sas promovendo o investimento da di´aspora, em especial no interior do país, 
bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais 
através da diáspora. 

Os objetivos gerais do PNAID:
+ Pessoas: reforçar o apoio ao regresso de portugueses e lusodescen-
dentes ao território nacional

+ Investimento em Portugal: apoiar o investimento da Diáspora, e através da 
Diáspora, em Portugal, informando sobre oportunidades, programas e 
incentivos, reduzindo custos de contexto e facilitando a realização dos proje-
tos, divulgando os resultados, em termos quer de criação de riqueza, quer de 
postos de trabalho, com discriminação positiva para territórios do interior

+ Coesão territorial: contribuir para a fixação de pessoas e empresas e 
para o seu desenvolvimento económico nos territórios do interior

+ Internacionalização: fazer da diáspora um fator de promoção e de inter-
nacionalização de Portugal e de diversificação de mercados dos diversos 
setores da economia portuguesa

A quem se destina?
A emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou 
alargar a sua atividade económica em Portugal

A empresas nacionais que pretendam exportar ou internacionalizar os 
seus negócios através da Diáspora

O PNAID é composto por:

Quais são as vantagens?
Reforça o papel das Comunidades portuguesas como plataforma de apoio 
às exportações e à internacionalização das empresas portuguesas

Cria o Estatuto do Investidor da Diáspora que abre uma via de elegibili-
dade para os apoios o que constitui um elemento diferenciador

Sistematiza os apoios simplificando as formas de adesão aos programas

Permite aos investidores da diáspora terem incentivos próprios e dedica-
dos (majorações e avisos) com benefício adicional se o investimento for 
localizado no interior do país

Cria a Rede de Apoio ao Investimento da Diáspora, articulando redes 
internas e externas

Expande a rede dos GAE-Gabinete de Apoio ao Emigrante em articulação 
com os Municípios e Comunidades Intermunicipais

Congrega várias áreas de governação num desígnio comum

EIXO D
Promoção mobilização e redes
4 medidas / 22 submedidas 

EIXO A
Apoios e incentivos
9 medidas / 28 submedidas 

EIXO C
Informação e divulgação
5 medidas / 16 submedidas 

EIXO B
Facilitação
5 medidas / 16 submedidas 

Programa coordenado por:
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas
e Secretaria de Estado da Valorização do Interior

Para obter o Estatuto de Investidor da Diáspora consulte o Portal das 
Comunidade: portaldiplomatico.mne.gov.pt

ou escreva-nos: investidordiaspora@mne.gov.pt

Governo Regional vai criar regime 
jurídico da atividade apícola
A Comissão Especializada de Recursos 
Naturais e Ambiente remeteu para ple-
nário a Proposta de Decreto Legislativo 
Regional que “Estabelece o regime jurí-
dico da atividade apícola e da produção, 
transformação e comercialização de mel 
na Região Autónoma da Madeira”

O Governo Regional refere no diplo-
ma que “do programa de desen-
volvimento da apicultura regional, 

destacam-se os seguintes principais objeti-
vos: o aumento da produção melífera; a di-
versificação e diferenciação dos produtos; 
a caracterização físico-química e organolé-
tica mais fina e sustentada das produções; 
a valorização superlativa das produções; a 
formação contínua dos apicultores; a deli-
mitação ou erradicação de doenças que po-
dem afetar o normal desenvolvimento de 
colónias e a sua produtividade, e a criação 
de condições à autossuficiência na produ-
ção de enxames e rainhas”.

Justifica ainda a criação de um regime 
jurídico específico com o factos da ativida-
de apícola assumir “um papel relevante no 
equilíbrio ecológico da flora através da ati-

vidade polinizadora das abelhas, atividade 
que se traduz igualmente num acréscimo 
de produtividade e rendibilidade de diver-
sas culturas agrícolas, sendo inquestioná-
vel o seu contributo para a sustentabilidade 
da agricultura da Região Autónoma da Ma-
deira (RAM)”.

Foi ainda remetido para debate alargado 
o Projeto de Resolução, do PPD/PSD, que 
“Recomenda ao Governo da República o 
maior empenho e a defesa das Regiões Au-
tónomas nas negociações com a União Eu-
ropeia das verbas do POSEI”. Nuno Maciel, 
presidente da Comissão, explicou ainda 
que a recomendação incide “sobre as re-
duções que estão previstas e a importância 
dessas mesmas verbas para a agricultura 
regional”.

Os deputados da Comissão de Recursos 
Naturais e Ambiente aprovaram também 
um requerimento do PS para a audição do 
Secretário Regional de Mar e Pescas “Sobre 
a renovação da frota de espadeiros, o apoio 
de compensação salarial para a pesca e o 
funcionamento da lota”.
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Câmara de Lobos adere a projeto 
de conservação de aves marinhas

A autarquia de Câmara de Lobos aderiu 
à campanha LuMinAves, desenvolvido 
pela SPEA-Madeira no âmbito do pro-
grama INTERREG MAC, através da re-
dução do impacto da poluição luminosa 
proveniente de estruturas municipais.

Entre o passado dia 15 de outubro e até 
ao próximo dia 15 de novembro a Câ-
mara Municipal de Câmara de Lobos 

vai desativar um total de 20 projetores e 
outros elementos de iluminação pública 
decorativa existente na Praia do Vigário, 
Ilhéu de Câmara de Lobos, Praça da Auto-
nomia e Baía.

Esta medida integra-se no âmbito da 
adesão da autarquia ao projeto «LuMinA-
ves: Poluição Luminosa e Conservação nos 
arquipélagos da macaronésia», que procu-
ra reduzir os efeitos nocivos da luz artificial 
sobre as populações de aves marinhas.

A este respeito, Leonel Correia da Sil-
va, vereador com o pelouro do ambiente, 
informou que “o município irá proceder a 
uma reavaliação da iluminação costeira no 
sentido de encontrar soluções ambiental-
mente mais eficientes e economicamente 
mais vantajosas. A solução passa por de-
sativar iluminação decorativa acessória e 
substituir os atuais suportes por iluminação 
LED. Com as medidas a adotar no âmbito 

deste projeto, para além da redução das 
emissões de CO2, estima-se que a Câmara 
Municipal conseguirá ter uma poupança 
anual na ordem dos 5 mil euros”.

Segundo dados da SPEA, Câmara de Lo-
bos é o município que regista menos inci-
dentes de encadeamento de aves na ilha da 
Madeira, com apenas 30 ocorrências das 
871 ocorridas entre 2006 e 2019. Nenhuma 
das aves encontradas apresentavam feri-
mentos ou estavam mortas. Tal facto atesta 
a qualidade das práticas da autarquia a ní-
vel da iluminação, tendo a SPEA apontado 
a adequação da iluminação da foz da ribeira 
do Vigário, com escudos eficazes e a ilumi-
nação adequada nos arredores da cidade, 
como pontos positivos.

O projeto LuMinAves, desenvolvido pela 
SPEA Madeira, visa, entre outros objetivos 
a nível da conservação das aves marinhas, 
desenvolver e implementar medidas pre-
ventivas que ajudem a reduzir a desorien-
tação e número de colisões destas aves com 
infraestruturas contribuindo para a con-
servação das espécies através da redução 
da poluição luminosa, e contribuindo para 
o aumento a eficácia energética proporcio-
nando um benefício ambiental e económi-
co a longo prazo.

JM/MS
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Trabalho infantil aumentou 
nas fazendas de cacau 
na África Ocidental
O recurso à mão-de-obra infantil au-
mentou nas fazendas de cacau do Gana 
e da Costa do Marfim na última década, 
apesar das promessas da indústria do 
chocolate para aboli-lo. As conclusões 
foram divulgadas num relatório na se-
gunda-feira (19), que refere que ainda há 
crianças com apenas cinco anos sujei-
tas a trabalhos perigosos nos principais 
países produtores de cacau.

Quase 20 anos depois de os principais 
fabricantes de chocolate do mundo 
se comprometerem a abolir os abusos 

laborais, o trabalho infantil perigoso con-
tinua presente e a aumentar nas cadeias de 
abastecimento, concluiu um novo estudo 
norte-americano. De acordo com a inves-
tigação da Universidade de Chicago, mais 
de dois quintos (ou seja, 43 por cento) de 
todas as crianças com idade entre os cinco 
e os 17 anos, nas regiões de cultivo de cacau 
do Gana e da Costa do Marfim - os maiores 
produtores de cacau do mundo - estão su-
jeitas a trabalhos perigosos, como o uso de 
ferramentas afiadas e cortantes.

O relatório indica que a proporção de 
“crianças envolvidas em trabalho infantil 
perigoso na produção de cacau na Costa do 
Marfim e nas regiões de cultivo de cacau do 
Gana aumentou 13 pontos percentuais num 
período de 10 anos (de 2008 a 2018)”.

Estima-se que 1,5 milhões de crianças 
trabalhem na produção de cacau em todo 
o mundo, metade das quais se encontram 
nestas duas regiões da África Ocidental.

Encomendado pelo Departamento do 
Trabalho dos Estados Unidos, este estudo 
refere ainda que o aumento da exploração 
de mão-de-obra infantil neste setor “coin-
cide com um crescimento de 62 por cento 
da produção de cacau nestes dois países”.

“Para as crianças que vivem em famí-
lias agrícolas, o trabalho infantil perigoso 
na produção de cacau inclui o uso de fer-
ramentas afiadas, atividades de limpeza de 
terras, trabalho por longas horas ou à noite 
e exposição a produtos agroquímicos”, es-
clarecem os autores do relatório.

RTP/MS

Colisão entre miniautocarro e camião 
faz 13 mortos na África do Sul
Pelo menos 13 pessoas morreram 
numa colisão entre uma carrinha táxi 
de passageiros e um veículo pesado, 
no norte da província do KwaZulu-Na-
tal, leste da África do Sul, disse um 
porta-voz dos Serviços de Emergên-
cia Médica.

O acidente de viação ocorreu no nor-
te da província sul-africana, que 
faz fronteira com Essuatíni (antiga 

Suazilândia) e Moçambique, na estrada 
nacional R66 entre Ulundi e Melmoth, no 
sentido de Durban, litoral do país, referiu 
o porta-voz dos Serviços de Emergência 
Médica (EMS, sigla em inglês) do KwaZu-
lu-Natal, Robert Mckenzie.

“Quatro passageiros foram levados 
em estado crítico para o hospital, estan-
do as causas do acidente a ser investiga-
das pela polícia”, adiantou ao canal de 
televisão sul-africano eNCA.

As primeiras imagens do local mostra-
vam a carrinha táxi carbonizada e ainda 
em chamas. 

O condutor do camião, que viajava em 
sentido contrário para Vryheid, morreu 
também no acidente, segundo o porta-
-voz Lucky Sibisi da KwaZulu Private 
Ambulance, citado pelo portal sul-afri-
cano Timeslive.

NM/MS

Ministro da Saúde da África 
do Sul testou positivo
O ministro da saúde da África do Sul, 
o país mais afetado pela Covid-19 no 
continente africano, anunciou que 
testou positivo para o novo coronaví-
rus e que está de quarentena.

Zweli Mkhize, titular da pasta de 
Saúde da África do Sul e o princi-
pal rosto da resposta à pandemia 

do Governo do Presidente Cyril Rama-
phosa, anunciou no passado domingo 
(18) à noite que ele e a sua esposa esta-
vam entre os 1.662 casos positivos con-
firmados nesse dia.

“Decidimos ser testados ontem [sá-
bado, 17] quando comecei a ter sinto-
mas ligeiros. Estava a sentir-me anor-
malmente cansado e, à medida que o 
dia avançava, comecei a perder o meu 
apetite. A minha mulher teve tosse, 
sentiu-se tonta e exausta. Dado os seus 
sintomas, os médicos aconselharam 
que ela fosse internada para observa-
ção e reidratação”, escreveu Mkhize, no 
Twitter.

O ministro ficará em quarentena em 
casa e manifestou-se otimista quanto 
à sua recuperação, mas aproveitou a 
oportunidade para apelar a todos os sul-
-africanos para não baixarem a guarda.

Tanto o Presidente da África do Sul 
como as autoridades de saúde do conti-
nente enviaram mensagens de encora-
jamento a Mkhize e à sua mulher.

“Associo-me ao ministro no apelo 
a todos os sul-africanos para que per-
maneçam vigilantes e façam tudo o que 
for necessário para estarmos seguros e 
ajudarmos o país a evitar uma segunda 
vaga da pandemia”, disse o Presidente 
Ramaphosa.

A taxa de recuperação do país atingiu 
90% e a propagação da doença tem sido 
contida desde agosto, mas mantêm-se 
os receios de uma segunda vaga, espe-
cialmente após uma ligeira subida das 
infeções nas províncias economica-
mente mais ativas: Gauteng, onde se 
encontram Pretória e Joanesburgo, e o 
Cabo Ocidental, onde se encontra a Ci-
dade do Cabo.

Uma segunda vaga neste momento 
seria devastadora para a África do Sul, 
uma vez que o país procura a retoma da 
sua economia, que registou uma con-
tração de 51% do Produto Interno Bruto 
(PIB), colocando cerca de 2,2 milhões de 
pessoas no desemprego no segundo tri-
mestre do ano.

OB/MS

Rússia propõe a Angola construção 
de fábrica para produção de vacinas
O Governo da Rússia submeteu ao Go-
verno angolano uma proposta para a 
construção de um laboratório para o fa-
brico de vacinas, anunciou, em Luanda, 
o embaixador daquele país europeu em 
Angola.

Vladimir Tararov falava à Televisão 
Pública de Angola na receção de 18,5 
toneladas de produtos hospitalares, 

entre os quais mais de 5.000 testes RT-P-
CR para a covid-19, doados pela Rússia, que 
chegaram recentemente ao país.

Segundo o embaixador russo, a proposta 
sublinha igualmente a disponibilidade para o 
envio de vacinas ao país, com abertura para 
a construção de uma fábrica para a produção 
de vacinas, inclusive contra a covid-19.

“Mas isso depende mesmo só do desejo e 
da disponibilidade, antes de tudo, do Gover-
no de Angola”, disse Vladimir Tararov, sub-
linhando que os produtos doados são “uma 
ajuda do povo russo para o povo angolano”.

De acordo com o diplomata russo, este 

é um ato simbólico de ajuda humanitária e 
demonstração das ligações históricas entre 
os dois países, “porque os amigos não po-
dem deixar os amigos numa situação de 
calamidade”.

Por sua vez, o secretário de Estado para a 
Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, 
disse que foram recebidas cerca de um 1,5 
milhões de máscaras cirúrgicas e cerca de 
13.000 fatos de biossegurança, viseiras e 
álcool para higienização dos profissionais.

Relativamente à evolução da situação epi-
demiológica do país, Franco Mufinda afirmou 
que, “se as coisas piorarem, não há outra al-
ternativa senão fazer a revisão do processo 
atual”, como fazem os outros países.

“Devemos apelar, uma vez mais, à nossa 
população a evitar esse tipo de comporta-
mento (desrespeito das regras de preven-
ção e combate à covid-19), para não levar o 
executivo a tomar uma medida que já tive-
mos aqui, que é o Estado de emergência”, 
disse.
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Brasil tenta captar investimento português
O Brasil propôs iniciar conversações 
para a construção de um plano de tra-
balho e cooperação técnica com asso-
ciações empresariais portuguesas para 
atrair investimentos em saneamento, 
mobilidade urbana, recursos hídricos e 
resíduos.

O anúncio foi feito num webinar de-
nominado “Iniciativas de Desen-
volvimento Regional no Brasil: 

oportunidades de investimento para as 
empresas portuguesas” que contou com a 
presença do ministro do Desenvolvimento 
Regional do Brasil, Rogério Marinho, e do 
secretário de Estado da Internacionaliza-
ção de Portugal, Eurico Brilhante Dias.

Também participaram representantes da 
Associação das Empresas Portuguesas para 
o Sector do Ambiente, da Associação Smart 
Waste Portugal e da Associação dos Indus-
triais da Construção Civil e Obras Públicas 
de Portugal.

Antes das apresentações técnicas, o mi-
nistro brasileiro Rogério Marinho fez ques-
tão de salientar os laços históricos do seu 
país com Portugal, frisando esperar que as 
empresas europeias incluam o país nos seus 
projetos no exterior depois da pandemia.

“Nós fomos apresentados através do 

embaixador da Alemanha ao modelo des-
te plano que foi feito pelo Mercado Comum 
Europeu de revitalização da economia eu-
ropeia após a pandemia de covid-19 e en-
tendemos que os investimentos que serão 
feitos podem ser realizados nas empresas 
europeias, inclusive em outros países, e 
isto para nós é importante porque mostra 
que há uma possibilidade real de recursos 
disponíveis”, disse Marinho.

O ministro brasileiro estimou que ape-
nas o setor de saneamento e tratamento de 
água do Brasil poderá gerar investimentos 
na ordem de 150 mil milhões de euros nos 
próximos 10 anos.

“É bom lembrar que estamos falando 
em 100 milhões de habitantes. Temos 215 

milhões de brasileiros e 100 milhões deles 
não têm esgoto tratado. Mais de 30 milhões 
[de pessoas no país] não têm água tratada”, 
afirmou.

Segundo Marinho, novos projetos e pri-
vatizações no setor de transporte e mobi-
lidade urbana deverão gerar projetos de 90 
mil milhões de euros no Brasil em 10 anos. 
Já o setor de iluminação publica terá uma 
carteira potencial de concessões estimada 
em cinco mil milhões de euros, no mesmo 
período. Por seu turno, o secretário de Es-
tado da Internacionalização de Portugal, 
Eurico Brilhante Dias, lembrou que o mun-
do vive um momento muito complexo e, 
portanto, todos os governos estão a prepa-
rar a recuperação económica.

“Uma parte substantiva desta recupe-
ração económica depende de um investi-
mento público que se traduza em melhores 
condições de vida e dos recursos que são 
muito escassos, entre eles, a água e o ade-
quado tratamento dos resíduos”, explicou 
Brilhante Dias.

“Há uma oportunidade política de in-
vestimento para criar empregos e oportu-
nidades de crescimento económico, que na 
Europa terá expressão num futuro muito 
próximo na aprovação dos planos de recu-
peração e resiliência”, acrescentou.

Sobre o Brasil, Brilhante Dias sublinhou 
que o Governo de Portugal vê com muito 
apreço que as competências das empresas 
portuguesas possam casas com as neces-
sidades do Brasil, em particular em terri-
tórios onde o índice de desenvolvimento 
humanos é menor e onde o investimento 
é necessário para criar emprego e negócios 
sustentáveis.

O secretário de Estado da Internaciona-
lização de Portugal também fez questão de 
mencionar o que classificou como excelen-
te relacionamento político dos dois países.

“Temos tido um caminho comum na 
defesa do acordo comercial entre a União 
Europeia e o Mercosul [bloco formado por 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). Te-
mos também as nossas portas abertas para 
o Brasil e para os brasileiros”, disse Bri-
lhante Dias.

“Esta base, este relacionamento político 
diplomático nos permite dizer que peran-
te as oportunidades, os desafios que temos 
em conjunto, seguramente portugueses e 
brasileiros poderão aproveitar as oportuni-
dades e responder aos desafios, talvez mais 
agudos do século, em razão da covid-19”, 
concluiu o representante do Governo por-
tuguês.

JN/MS

A Universidade de Oxford garantiu que 
o estágio final dos testes da sua vacina 
contra a covid-19 no Brasil vai continuar, 
após a morte de um voluntário que parti-
cipava no programa.

Os investigadores escusaram-se a 
comentar incidentes específicos, 
mas informaram que uma revisão 

independente não encontrou motivos para 
preocupação com a segurança do ensaio 
brasileiro.

A universidade, que está a desenvolver 
uma vacina em conjunto com a empresa 
farmacêutica AstraZeneca, frisou que uma 
“revisão independente, além do órgão re-
gulador brasileiro, recomendou que o estu-
do deveria continuar”.

Na quarta-feira (21), a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão re-
gulador e de controlo sanitário do Brasil, 
relatou, em comunicado, que foi notificada 
da morte de um voluntário na segunda-
-feira (19), mas recusou-se a detalhar se a 
vítima tomou a vacina ou um placebo, ale-
gando “compromissos de confidencialida-
de ética”.

Contudo, apesar de a Anvisa não con-
firmar, uma fonte ligada ao consórcio que 
realiza os testes afirmou que a vítima mor-
tal, um médico de 28 anos, do Rio de Janei-
ro, integrava o grupo de voluntários que 

tomava o placebo, e não o imunizante con-
tra a covid-19, segundo a revista “Veja”.

Ensaios sobre a segurança e eficácia des-
te imunizante contra o novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) estão em andamento em di-
versos países, incluindo os Estados Unidos, 
Reino Unido e o Brasil. 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), or-
ganização científica vinculada ao Governo 
central do Brasil, firmou uma parceria com 
a Universidade de Oxford e a AstraZene-
ca para testar a vacina e um contrato que 
inclui a compra de 100 milhões de doses e 
também a produção do medicamento caso 
a sua eficácia seja comprovada.

O Brasil foi incluído no programa de tes-
tes de uma outra vacina contra a covid-19, 
que está a ser desenvolvida pelo laboratório 
Chinês Sinovac em parceria com Instituto 
Butantan.

Também estão em testes no país duas 
opções de vacina desenvolvidas pelas em-
presas BioNTech e Pfizer e de um outro 
imunizante pesquisado e desenvolvido 
pela farmacêutica Janssen-Cilag, do grupo 
Johnson & Johnson.

O Brasil é o país lusófono mais afetado 
pela pandemia e um dos mais atingidos no 
mundo, ao contabilizar o segundo número 
de mortos (mais de 5,2 milhões de casos e 
155.403 óbitos), depois dos Estados Unidos.

JN/MS

Oxford continua testes de vacina 
no Brasil após morte de voluntário

Bolsonaro sobre vacina da 
China: “O povo brasileiro não 
será cobaia de ninguém”

O Presidente do Brasil, Jair Bolsona-
ro, anunciou que não comprará a va-
cina contra a covid-19 que está a ser 
desenvolvida pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceira com o Instituto 
Butantan, contrariando informações 
divulgadas na véspera.

“A vacina chinesa de João Doria. 
Para o meu Governo, qualquer va-
cina, antes de ser disponibilizada 

à população, deverá ser comprovada 
cientificamente pelo Ministério da Saú-
de e certificada pela Anvisa [Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária]”, es-
creveu o Presidente brasileiro na sua 
conta na rede social Facebook.

“O povo brasileiro não será cobaia de 
ninguém. Não se justifica um bilionário 
aporte financeiro num medicamento 
que nem sequer ultrapassou a sua fase 
de testagem. Diante do exposto, a mi-
nha decisão é a de não adquirir a referi-
da vacina”, acrescentou.

Na terça-feira (20), o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, havia con-
firmado a compra do imunizante numa 
reunião fechada com governadores.

Após esta reunião, o governo do esta-
do brasileiro de São Paulo divulgou um 
comunicado informando que chegou a 
um acordo com o Ministério da Saúde 
para a aquisição via Sistema Único de 
Saúde (SUS) de 46 milhões de doses da 
Coronavac, desenvolvida em parceria 
internacional entre a biofarmacêuti-
ca Sinovac Life Science e o Instituto 
Butantan, até ao final de dezembro de 
2020. “O Governo Federal confirmou 
que irá adquirir o imunizante após 
aprovação na Anvisa. O potencial imu-
nizante contra o coronavírus está em 
fase final de estudos clínicos no Brasil e 
mostrou-se totalmente seguro nos tes-
tes realizados desde o final de julho”, 

dizia-se no comunicado.
O acordo foi firmado durante uma 

reunião virtual entre o governador 
do estado de São Paulo, João Doria, o 
ministro da Saúde brasileiro, Eduar-
do Pazuello e outros 23 governadores 
brasileiros. A expectativa era de que a 
Coronavac começasse a ser aplicada em 
janeiro do próximo ano.

Doria foi eleito governador associan-
do a sua candidatura à campanha pre-
sidencial de Bolsonaro em 2018, mas 
os dois afastaram-se no ano passado e 
tornaram-se rivais políticos declarados 
durante a pandemia do novo coronaví-
rus. Na semana passada, o governador 
“’paulista” acusou o Presidente brasi-
leiro de politizar a vacina, mas recuou 
face ao sinal positivo do Ministério da 
Saúde sobre a compra da vacina chine-
sa. A Coronavac é testada desde julho 
em São Paulo e noutros estados numa 
parceria da Sinovac com o Instituto Bu-
tantan, órgão ligado ao governo regio-
nal de São Paulo.

O governo “paulista” já comprou 60 
milhões de doses da Coronavac e sem-
pre defendeu que a vacina fosse distri-
buída pelo Governo central no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Se a vacina chinesa comprovar a sua 
eficácia, será também fabricada no Bra-
sil, pelo Instituto Butantan. 

O Ministério da Saúde brasileiro, 
por sua vez, firmou um contrato com a 
Universidade de Oxford e o laboratório 
AstraZeneca para testagem de outra va-
cina que inclui um contacto de compra 
de 100 milhões de doses.

O país também participa num pro-
grama global para aquisição de vacinas 
chamado Instrumento de Acesso Global 
de Vacinas Covid-19 (Covax Facility), 
que reúne mais de 150 países.

JN/MS
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Cuidados intensivos na Europa estão à beira do limite
A Cruz Vermelha Internacional pediu à 
Europa para “não tirar o pé do acele-
rador” no combate à pandemia de co-
vid-19, alertando que as unidades de 
cuidados intensivos em muitas cidades 
europeias já estão perto do limite da ca-
pacidade.

A organização internacional referiu, 
por exemplo, que numa parte da 
Bélgica - país que registou um recor-

de diário de 13227 novos casos de infeção 
pelo novo coronavírus entre quarta (21) e 
quinta-feira (22) - as unidades de cuidados 
intensivos já atingiram os níveis máximos 
de capacidade. 

Zonas em países como França, Rússia, 
Roménia, Ucrânia e República Checa tam-
bém estão a aproximar-se de uma situação 
semelhante, segundo alertou a organização 
num comunicado, citado pelas agências in-
ternacionais.

“Há um grande salto no número de hos-
pitalizações e muitos países relatam que 
vão atingir o limite nas suas unidades de 
cuidados intensivos nas próximas sema-
nas”, indicou a diretora regional da Fede-
ração Internacional das Sociedades da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), 
Birgitte Bischoff Ebbesen.

A representante realçou que o continen-
te europeu tem atualmente a taxa de novos 
casos de infeção mais alta do mundo, três 

vezes maior do que a registada na primeira 
vaga da pandemia, entre março e abril.

O coordenador regional para a saúde e 
assistência da FICV, Davron Mukhama-
diev, acrescentou, por sua vez, que o tem-
po de hospitalização dos doentes também 
está a aumentar, sendo agora o dobro, e até 
o triplo, face aos meses com menos inter-
namentos.

A par de um possível aumento dos óbitos 
associados diretamente à doença covid-19 
na Europa durante o período do outono e 
do inverno, Davron Mukhamadiev alertou 
que outras potenciais mortes serão regista-
das no continente europeu devido a causas 
indiretas, uma vez que, por causa da atual 
crise sanitária, as pessoas têm maior difi-
culdade em receber tratamentos para ou-
tras patologias, como doenças coronárias e 
oncológicas, tuberculose, entre outras.

A pandemia da doença covid-19 já pro-
vocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais 
de 41,3 milhões de casos de infeção em todo 
o mundo, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP esta quinta-feira (22).

A Europa é a terceira região do mundo 
mais afetada pela pandemia, contabilizan-
do, até quinta-feira (22), um total de 8,3 
milhões de pessoas infetadas. Ao nível dos 
óbitos, é a segunda região com mais víti-
mas, já tendo ultrapassado a barreira dos 
260 mil mortos.

JN/MS

Covid-19

Terrorismo

O Governo alemão abriu esta quarta-fei-
ra (21) o caminho para que os serviços 
secretos possam ter acesso a conversas 
encriptadas em grupos de mensagens 
como no Messenger ou Whatsapp, me-
dida que visa “combater melhor o terro-
rismo”.

O projeto de lei, elaborado após uma 
série de atentados da extrema-di-
reita alemã, foi aprovado esta quar-

ta-feira (21) pelo Conselho de Ministros 
e deverá ser validado pelos deputados do 
Parlamento.

Segundo o texto, o Gabinete para a Pro-
teção da Constituição, ou seja, os Serviços 
de Inteligência alemães e o Serviço de Con-
tra-Inteligência Militar (MAD), será futu-
ramente autorizado a monitorizar não só as 
conversações em curso via Messenger mas 

também as encriptadas já enviadas nesta 
plataforma com a ajuda em particular de 
“spyware”.

“Não posso aceitar que as nossas auto-
ridades de segurança não consigam pro-
cessar os inimigos da nossa democracia 
por falta de poderes”, explicou o autor do 
texto, o ministro do Interior alemão, Horst 
Seehofer, conservador. 

“Os dias dos telefones rotativos já se fo-
ram. Precisamos de serviços de inteligên-
cia que possam ver e ouvir na era digital “, 
Seehofer, acrescentando que a futura lei “é 
um passo há muito esperado na luta contra 
terroristas e extremistas”.

Por seu lado, a ministra da Justiça germâ-
nica, a social-democrata Christine Lam-
brecht, defendeu que os serviços secretos 
devem ter a possibilidade de “agir em pé 
de igualdade com os que perseguem”, sub-

linhando que não se trata de perseguir os 
cidadãos mas sim de “prevenir crimes”.

O Governo alemão garantiu que a “fisca-
lização” só será possível após o acordo da 
“Comissão G-10”, a comissão parlamentar 
especialmente dedicada ao estudo de me-
didas restritivas no domínio do sigilo de 
cartas, correios e telecomunicações.

O texto surge após uma série de ataques 
perpetrados por elementos da extrema-di-
reita em Halle, no final de 2019, e em Ha-
nau, no início deste ano, em que 11 pessoas 
perderam a vida. Os dois indivíduos, que 
agiram sozinhos, já tinham antecedentes 
idênticos.  No entanto, o projeto de lei pro-
vocou a ira da oposição.

Um dirigente dos Ecologistas, Konstan-
tin Von Notz, criticou o texto, consideran-
do-o “contra os direitos cívicos, enquanto 
os liberais do FDP indicam, por seu lado, 

tratar-se de um “forte atentado aos direitos 
fundamentais”.

A filial alemã dos Repórteres Sem Fron-
teiras (RSF) também já criticou a medida na 
rede social Twitter.

“[A medida] dará mais poderes de vigi-
lância aos serviços secretos sem proteger 
os jornalistas e as suas fontes. A lei preju-
dicaria o trabalho dos jornalistas”, lê-se no 
Twitter.

Segundo a agência noticiosa France-
-Press (AFP), o texto lembra o que foi 
censurado em fins de 2019 pelo Tribunal 
Constitucional austríaco que, em nome da 
proteção da privacidade, impediu o esta-
belecimento de um dispositivo introduzido 
pelo antigo Governo de extrema-direita 
para monitorizar comunicações encripta-
das graças ao ‘spyware’.

JN/MS
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Trump foi “incapaz de 
levar o cargo a sério”, 
defende Obama
O antigo Presidente dos Estados Uni-
dos, o democrata Barack Obama, acu-
sou esta quarta-feira (21) o sucessor, 
o republicano Donald Trump, de nunca 
ter levado o cargo “a sério”, e apelou 
à mobilização em favor do candidato 
democrata, Joe Biden.

“Não é um reality show, é a realida-
de”, vincou Obama, durante um 
discurso em Filadélfia, citado pela 

agência France-Presse (AFP), acrescen-
tando que os norte-americanos têm de 

“viver com as consequências” das deci-
sões de Trump, que foi “incapaz de levar 
o cargo a sério”.

“’Tweetar’ enquanto se vê televisão 
não resolve os problemas” do país, criti-
cou o ex-chefe de Estado norte-america-
no.

As eleições presidenciais estão agenda-
das para 3 de novembro. Na corrida estão 
o atual Presidente e Joe Biden, que a pou-
co mais de duas semanas do sufrágio está 
à frente de Trump nas sondagens.

JN/MS

Macron homenageia professor assassinado: 
“Não renunciaremos a caricaturas ou ilustrações”
O Presidente francês, Emmanuel Ma-
cron, disse esta quarta-feira (21) que 
Samuel Paty, um professor de história 
assassinado na passada sexta-feira (16) 
num atentado terrorista, foi morto “por-
que encarnou a República”, e garantiu 
que o país não vai renunciar “às carica-
turas”.

“Samuel Paty foi morto porque os isla-
mitas querem o nosso futuro e sabem 
que com heróis silenciosos como ele 

nunca o terão”, acrescentou o chefe de Es-
tado, numa homenagem nacional ao pro-
fessor decapitado por um islamita, ao ser 
alvo de vingança nas redes sociais por ter 
mostrado caricaturas de Maomé numa das 
suas aulas.

“Defenderemos o laicismo. E a liberdade 
que ensinavas tão bem. Não renunciaremos 
a caricaturas ou ilustrações”, apontou Ma-
cron, numa cerimónia celebrada no pátio 

de honra da Universidade de Sorbonne, em 
Paris, que o chefe de Estado francês recla-
mou como “lugar do humanismo” e “do 
saber universal”.

O caixão foi transportado aos ombros por 
efetivos da Guarda Nacional Republica-
na, enquanto, a pedido da família, soava o 
tema “One” da banda U2, e foi ainda inter-
pretado hino nacional “A Marselhesa”, en-
toado pelas muitas pessoas que acorreram à 
cerimónia de homenagem. 

Durante o ato, breve e muito solene, Ma-
cron destacou ainda que Paty foi assassina-
do “porque decidiu ensinar os seus alunos 
a converterem-se em cidadãos, assumir os 
seus deveres e a liberdade para os exercer”.

O professor, que recebeu a título póstu-
mo a Legião de Honra, a mais importante 
condecoração francesa, passou a encarnar, 
segundo o Presidente francês, “a cara da 
luta pela liberdade e razão”, uma luta que 
Macron diz que continuará em seu nome 

“porque é mais necessária que nunca”.
O ataque aconteceu na passada sexta-

-feira (16) à tarde junto de um colégio nos 
subúrbios da capital francesa, onde Samuel 
Paty, de 47 anos, lecionava as disciplinas de 
História e de Geografia.

O alegado autor do ataque, identificado 
como Abdullah Anzorov, um jovem de 18 
anos de origem chechena, nascido na Rús-
sia (Moscovo), foi abatido pela polícia.

Fonte da polícia, citada pela agência de 
notícias France-Press (AFP), explicou que 
a vítima terá exibido caricaturas do profeta 
Maomé durante uma aula sobre liberdade 
de expressão.

Segundo fontes da investigação citadas 
pelo jornal francês “Le Monde”, um ou 
mais alunos terão fornecido a Abdullah 
Anzorov a identidade do professor em tro-
ca de algumas centenas de euros.

A par dos quatro estudantes detidos, 
outra pessoa, já referenciada por ligações 

a movimentos terroristas, apresentou-se 
voluntariamente às autoridades francesas 
por ter estado em contacto com o suspeito 
algum tempo antes do ataque.

Outras 10 pessoas permanecem sob cus-
tódia policial desde sexta-feira, principal-
mente familiares do alegado autor do ata-
que, nomeadamente os pais, o avô e um 
irmão mais novo, que foram detidos em 
Évreux, a cerca de 80 quilómetros do local 
onde aconteceu o ataque.

Também detidos estão um pai de uma 
aluna de Samuel Paty, que iniciou nas redes 
sociais uma campanha contra o professor e 
contra a decisão do docente de mostrar as 
caricaturas do profeta Maomé na sala de aula, 
e um pregador islâmico, identificado como 
Abdelhakim Sefraoui, que mantinha contac-
to com esse encarregado de educação.

JN/MS
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Eleições EUA

Obama em apoio a Joe Biden. Foto: EPA
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CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
Real Estate Broker

416.459.2007
Candido@CandidoFaria.ca
www.CandidoFaria.ca

RE/MAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Ninho Vazio: Como vender o lugar 
que chama de lar?
Evite os erros que lhe podem custar milhares de dólares.
Considera sofrer da síndrome do “Ninho Vazio” que precisa de um lar para o futuro? É hora de 
reduzir o tamanho da sua casa ou mudar para outra mais adequada para seus anos de descanso?

Como milhares de outras pessoas, depois de anos com a sua casa cheia de crianças a preencher-
-lhe os corredores, as salas, com brinquedos pelo chão, barulho e música a fazer-lhe companhia, 
de repente... vê-se sozinho entre paredes mais nuas, sem vida e o único zumbido é o do frigorífi co. 
As divisões da casa carregam memórias com as fotografi as penduradas, mas há demasiados 
quartos vazios, porque os seus fi lhos seguiram com a vida deles. No entanto, os seus próximos 
anos, que se esperam mais livres, são empolgantes e é hora de seguir em frente também.

Se se encontra nessa situação, não se preocupe! Existem muitas oportunidades maravilhosas 
para poder viver este novo capítulo da sua vida. Basta saber o que é preciso fazer para tirar o 
máximo proveito do património que construiu na sua casa atual.

Para ajudá-lo a entender os problemas envolvidos durante esse processo e estar informado para 
evitar os 7 erros mais comuns e dispendiosos que a maioria daqueles que vivem este “Ninho 
Vazio” cometem, entre em contacto comigo.

Caledonia & Rogers Dundas & Kipling

Apartment for rent
Luxury Tridel Nuvo 2 building. One bed-
room condo unit with lots of energy effi -
cient features and the ultimate in luxury. 
24-hour concierge, guest suites, in-door 
heated pool, sauna, virtual golf and game 
room. Features media room theatre and 
much more. Steps to Kipling subway, GO 
transit and highways.

Beautiful home fully renovated in and out with 
quality materials and craftsmanship. Natural 
stone front steps, foyer closet, amazing open 
concept living/dining, crown molding, oak 
staircase, modern kitchen granite counters, 
natural stone ceramic backsplash and fl oor, 
walk out to a large concrete deck. Master 
with closets + two generous bedrooms with 
double closets, modern washroom with 
quartz counter. Finished basement.

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Beautiful home fully renovated in and out with 
quality materials and craftsmanship. Natural 
stone front steps, foyer closet, amazing open 
concept living/dining, crown molding, oak 
staircase, modern kitchen granite counters, 
natural stone ceramic backsplash and fl oor, 
walk out to a large concrete deck. Master with 
closets + two generous bedrooms with dou-
ble closets, modern washroom with quartz 
counter. Finished basement.

Fully renovated home top to bottom with 3 
separate one bedroom apartments. Main 
open concept kitchen granite counters, 
walkout to a private patio, large bedroom. 
Second fl oor open concept kitchen dining/
living w/marble counters, modern kitchen 
walkout to a private deck generous bed-
room. Basement - large one bedroom. Sep-
arate coin laundry. Main $1,500, 2nd fl oor 
$1,400, basement $1250 all inclusive.

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers

SOLD
SOLDSOLD

E, na realidade, só poderia ter acaba-
do assim. O jogo foi bem disputado e 
o empate foi mesmo o resultado mais 
justo face ao que vimos de ambas as 
equipas em campo, ainda que o F.C. 
Porto se tenha apresentado um pouco 
“a leste” na segunda parte.

Os leões vinham atrás de uma vitó-
ria num clássico que já lhes foge 
há quatro anos: mas o querer não 

chega. Numa primeira parte - como era 
expectável - bastante intensa, dragões e 
leões conseguiram criar vários momen-
tos de tensão junto das áreas. Logo no 
primeiro minuto, um livre perigoso de 
Sérgio Oliveira que foi travado por Adán.

Já o primeiro bom lance do Sporting, 
em género de aviso, surgiu aos 8’, quan-
do Jovane isola Matheus, cujo remate 
acabou desviado por Marchesín. Da-
qui até ao golo logo foram... segundos! 
Mais soltos da pressão portista, os leões 
iniciaram a jogada num cruzamento de 
Porro, Mbemba cortou de cabeça, dei-
xando a bola à mercê do atacante leoni-
no Nuno Santos, que, de primeira, dis-
parou um verdadeiro míssil ao segundo 
poste da baliza de Marchesín.

Nada que tenha desmoralizado a equi-
pa de Sérgio Conceição: as tentativas fo-
ram-se acumulando (Corona e Luis Díaz 
criaram bons lances aos 13’ e aos 22’, res-
petivamente), com os azuis e brancos a 
explorarem, sobretudo, a profundidade.

Aos 25’, Uribe, totalmente solto de 
Coates, marca o golo do empate, após 
cruzamento perfeito de Zaidu. 

Já depois de, aos 37’ e 44’, Pote ter 
desperdiçado duas boas oportunidades, 
deu-se a reviravolta no marcador: após 
canto a favor do Sporting, Luis Díaz li-
gou o turbo e entrou em duelo com Nuno 
Mendes na zona do meio-campo. O co-
lombiano acabou por sair vitorioso desta 
embate, correu para a área e encontrou 
Corona (o jogador, claro, calma!) que, 
como já é hábito, foi categórico: driblou 
Feddal e picou, com muita classe, a bola, 
fazendo o 1-2.

A partida não iria para intervalo sem 
um novo momento impróprio para car-
díacos: primeiro, Luís Godinho apitou e 
assinalou penálti de Zaidu, expulsando o 
jogador portista. O VAR interveio, o ár-
bitro viu as imagens acabou por rever-
ter a decisão. Plot twist: o treinador do 
leões, Rúben Amorim, acabou expulso, e 
Neto levou amarelo. Não havia necessi-
dade, como diria o outro.

A segunda parte foi mais fraca em termos 
de qualidade de jogo e quando já tudo pare-
cia indicar que os dragões iam levar os três 
pontos para o Porto eis que num lance con-
fuso, a três minutos dos 90’, Vietto marca o 
2-2, depois de uma defesa do guardião ar-
gentino a um remate de Sporar. 

Um empate que estendeu a passadei-
ra da liderança ao Benfica, que  alargou 
a vantagem graças a um triunfo fren-
te ao Rio Ave, por 3-0. Numa noite em 
que o VAR não teve descanso, os golos 
do triunfo encarnado foram marcados 
por Luca Waldschmidt (6’ e 45+4’) e Ga-
briel (84’). No entanto, pelo meio foram 
anulados dois golos e um penálti: aos 
19’, Aderlan Santos perde a bola, Walds-
chmidt entrega-a a Darwin Nuñez, que 
a coloca no fundo da baliza, mas o golo 
acaba anulado por fora de jogo do uru-
guaio. O mesmo aconteceria aos 29’, no 
entanto com inversão de papéis: desta 
vez foi Darwin quem serviu Waldsch-
midt, que rematou e acertou no alvo… 
mas estava em posição irregular. Final-
mente, aos 68’, num duelo com Aderlan 
Santos, Darwin cai na grande área do 
Rio Ave e o árbitro aponta para a marca 
de grande penalidade. Depois da reava-
liação do VAR, João Pinheiro reverteu a 
decisão, por fora de jogo do uruguaio no 
início da jogada.

As águias têm agora cinco pontos de 
vantagem em relação ao F.C. Porto, 
Sporting (com menos um jogo), Santa 
Clara e Vitória SC.

Ora os açorianos foram até Paços de 
Ferreira… perder pontos. A primei-
ra vitória dos pacenses nesta edição do 
campeonato foi construída com golos de 
Oleg Reabciuk (35’) e Douglas Tanque 
(72’). Thiago Santana, aos 69’, marcou o 
único e insuficiente golo do Santa Clara.

Já o Vitória foi mais feliz na deslocação 
ao Bessa, vencendo os axadrezados com 

um golo de Marcus Edwards aos 19’.
Em Barcelos, os pontos foram repar-

tidos. O Tondela, reduzido desde os 12’ 
a 10 jogadores, marcou o golo do em-
pate por Filipe Ferreira (58’), depois de 
Samuel Lino, aos 25’, ter inaugurado o 
marcador. 

O Marítimo até esteve a vencer (Ro-
drigo Pinho marcou, de penálti, o 1-0 
aos 51’),  mas acabou derrotado em casa 
pelo Portimonense. Pelos algarvios, que 
se estrearam a vencer, marcaram Dener, 
aos 69’, e Anderson, aos 74’.

O sexto classificado, o Braga, venceu 
na Pedreira o Nacional, nono, por 2-1. 
Pelos minhotos marcaram Fransérgio, 
aos 28’, e Iuri Medeiros aos 42’, enquan-
to que Nuno Borges, aos 86’, reduziu a 
desvantagem dos insulares.

A contrastar com um pouco entusias-
mante empate sem golos entre Belenen-
ses e Moreirense (que, respetivamente, 
ocupam o 11.º e 10.º lugar da tabela clas-
sificativa, com os mesmos cinco pontos) 
tivemos o Farense - Famalicão, onde go-
los não faltaram, apesar da partida tam-
bém ter terminado empatada. Depois de 
estar a vencer por 2-0 (Eduardo Man-
cha, aos 3’, e e César Martins aos 25’) o 
Farense permitiu que o Famalicão che-
gasse à vantagem Rúben Lameiras, aos 
65’ de penálti e aos 73’, e Bruno Jordãos 
aos 80’), mas acabou, como pôde, por se 
redimir no último minuto do jogo (Man-
silla, 90+4’), estabelecendo o empate a 
três bolas. Nota ainda para a expulsão de 
Edwin Herrera aos 88’.

Inês Barbosa
Opinião

Em dia de Clássico, ninguém se ficou a rir
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O Benfica reforçou a liderança ao vencer 
em Vila do Conde o Rio Ave por 3-0, na 
quarta jornada da Liga, num triunfo em-
balado por um bis de Waldschmidt.

Num jogo em que os lisboetas fo-
ram, quase sempre, superiores, 
o avançado internacional alemão 

destacou-se, no primeiro tempo, ao mar-
car aos seis e 45+4 minutos, tendo Gabriel 
fechado o triunfo, apontando o terceiro 

golo, já aos 84.
Com esta vitória, a quarta em igual nú-

mero de jornadas, o Benfica passa a somar 
12 pontos e fica ainda mais isolado na lide-
rança da Liga, capitalizando o empate en-
tre F. C. Porto e Sporting, que estão agora 
cinco pontos de distância, embora com os 
‘leões’ a terem um jogo a menos.

Já o Rio Ave, que ainda não tinha perdi-
do no campeonato - somava três empates 
consecutivos -, ou na época, cai para o 15.º 

posto, com apenas três pontos somados.
Os ‘encarnados’, com o central Verthon-

gen de regresso ao ‘onze’, entraram bem 
mais fortes no jogo, e, fruto de uma pressão 
inicial que o Rio Ave não conseguiu suster, 
demoram apenas seis minutos para chegar 
à vantagem, inaugurando o marcador por 
Waldschmidt.

O germânico surgiu no sítio certo para 
finalizar uma jogada trabalhada por Dar-
win Núñez e Everton Cebolinha, depois de 
um mau passe do defesa dos vilacondenses 
Santos, momentos antes de André Almei-
da ter saído de campo (entrou Gilberto, em 
estreia), muito queixoso do joelho direito, 
após choque com Carlos Mané.

Surpreendido pela entrada de rompante 
do adversário e com o golo madrugador so-
frido, o conjunto nortenho demorou a reagir 
à contrariedade, não conseguindo armar os 
seus contra-ataques, e passando por vários 
calafrios sempre que o Benfica acelerava.

Um remate do lateral Ivo Pinto, numa in-
cursão a solo, que o guarda-redes Vlacho-
dimos susteve, com facilidade, foi a única 
nota de registo do atrevimento do Rio Ave 
durante toda a primeira parte, perante um 
adversário que não demorou a responder.

Aos 19 e 29 minutos, os lisboetas voltaram 
a aproveitar a noite desastrada de Santos 
no eixo da defesa local, e por intermédio de 
Darwin Núñez e Waldschmidt, chegaram a 
introduzir a bola na baliza do Rio Ave, mas, 
em ambas as vezes, com o VAR a intervir e 
a anular os lances, por fora de jogo.

Essas decisões ainda deram algum alento 
aos vilacondenses, que até exploraram ter-
renos mais avançados com trocas de bola 
interessantes, mas nunca disfarçaram difi-
culdades no último passe, propiciando uma 
etapa inicial tranquila a Vlachodimos.

Ainda assim, o volume de jogo do Benfi-
ca era sempre muito mais intenso, e acabou 

por não surpreender, quando, já aos 45+4 
minutos, Waldschmidt bisou, concluído, 
com desvio fácil, um bom trabalho de Dar-
win Núñez, que fixou o 0-2 ao intervalo.

No regresso do descanso, a toada do jogo 
não mudou, com o Benfica a explorar os er-
ros do Rio Ave, para exercer pressão, dei-
xando um novo aviso aos 52 minutos, em 
novo remate de Darwin Núñez.

Os vilacondenses tentavam responder, 
intensificando a velocidade das saídas para 
o contra-ataque, e, aos 55 minutos, tive-
ram a sua melhor oportunidade até então, 
quando Lucas Piazón, desmarcado por 
Tarantini, surgiu em boa posição na área 
‘encarnada’, mas rematou contra o guar-
da-redes Vlachodimos.

Aos 68 minutos, e já depois do técnico 
da casa Mário Silva ter lançado, de uma 
vez só, Ronan, Pelé e Gelson Dala, foi o 
Benfica a voltar a ver o VAR intervir e, 
desta feita, reverter uma grande penalida-
de assinalada pelo árbitro João Pinheiro, 
após falta de Santos sobre Darwin Núñez, 
mas com o uruguaio a partir em fora de 
jogo para o lance.

Com as alterações efetuadas, e comple-
mentadas com as entradas de Gabrielzi-
nho e Diego Lopes, o Rio Ave viveu o seu 
melhor período no jogo e não fosse, aos 78 
minutos, um corte providencial de Gilberto 
a um remate de Gabrielzinho, e teria redu-
zido e relançado o jogo.

No entanto, ao desperdício dos vilacon-
denses, respondeu o Benfica com eficácia, 
chegando ao terceiro golo num remate de 
Gabriel, após cruzamento de Pizzi, que 
acabou por ser a estocada final num Rio 
Ave que não mais conseguiu reagir.

JN/MS

I LIGA

Benfica embalado por Waldschmidt vence Rio Ave e reforça liderança

Sporting e F. C. Porto empataram (2-2), 
no Estádio de Alvalade, na quarta jor-
nada da Liga, num primeiro clássico 
da temporada marcado por muitas es-
treias, emoções fortes e incerteza até 
ao fim.

Após os ajustes do mercado de trans-
ferências e a pausa para os compro-
missos das seleções, a expectativa 

recaía nas novidades que o duelo entre 
leões e dragões poderia trazer.

Assim, o Sporting orientado por Rúben 
Amorim entrou com seis caras novas em 
relação à época passada - Adán, Feddal, 
Porro, Pedro Gonçalves, João Palhinha e 
Nuno Santos -, enquanto o F. C. Porto, de 
Sérgio Conceição, foi mais contido e apos-
tou de início apenas no reforço Zaidu.

Ainda o jogo não tinha completado um 
minuto e já Adán brilhava com uma de-
fesa difícil para travar um livre traiçoeiro 
de Sérgio Oliveira. Os campeões nacionais 
denotaram grande intensidade e persona-
lidade nos primeiros minutos, empurran-
do os anfitriões para a sua defesa, mas foi 
precisamente contra essa tendência que o 
Sporting acabou por inaugurar o marca-
dor.

Depois de ver Marchesín negar o golo a 
Matheus Nunes, a equipa leonina chegou 
mesmo à vantagem na jogada seguinte, 
aos oito minutos, com Nuno Santos a fi-
nalizar de primeira e em força ao segundo 
poste, sem que o guardião portista conse-
guisse evitar o tiro. O golo foi um bálsamo 
de tranquilidade para os jovens leões, que 
passaram a exibir um futebol muito prático 
e objetivo em saídas rápidas para o ataque.

No entanto, o F. C. Porto não se desuniu 
perante a adversidade e Uribe e Luis Díaz 
estiveram ambos perto de marcar o golo 
que chegaria somente aos 25 minutos. Ao 
cruzamento perfeito de Zaidu, Uribe surgiu 
a rematar de primeira de pé esquerdo no 
coração da área, assinando o empate com 
um golo vistoso.

A igualdade serenou um pouco o ritmo 
do encontro, que voltaria a atingir um pico 
em cima do intervalo. Primeiro, com o 2-1 
para o F. C. Porto, por Corona, que apro-
veitou a sobra de um lance individual de 
Luis Díaz e mostrou arte e engenho para 
enganar Adán.

Depois, já nos descontos, o árbitro Luís 
Godinho marcou grande penalidade sobre 
Pedro Gonçalves e expulsou Zaidu, com 
segundo amarelo, mas reverteu as deci-
sões, alertado pelo VAR, após ver as ima-
gens televisivas junto ao campo.

Na sequência desta decisão, o técnico 
leonino, Rúben Amorim, foi expulso do 
banco devido a protestos, surgindo logo a 
seguir o apito para o intervalo.

Em vantagem, o F. C. Porto mostrou-se 
mais frio e competente na gestão dos es-
paços e não permitiu tantas investidas ao 
Sporting como havia consentido durante o 
primeiro tempo. O Sporting era agora uma 
equipa menos perigosa, apesar de até ter 
aparentemente mais posse de bola, só que 
inconsequente e inofensiva.

Da bancada, Rúben Amorim ia sofrendo 
e gritando para o campo sem sinal de res-
posta. Contudo, a melhor resposta deu-
-se logo aos 56 minutos com a entrada de 
Vietto, que viria a revelar-se decisiva para 
as contas do desafio, já que foi o avançado 

argentino a marcar o golo do empate aos 87 
minutos, na sequência de uma jogada de 
insistência do ataque leonino.

O clássico teve ainda espaço para as es-
treias de Toni Martinez, Felipe Anderson e 
Nanu entre os dragões, bem como de João 
Mário pelo Sporting. Nos derradeiros mi-
nutos, o jogo partiu-se por completo e po-
dia ter caído a favor de qualquer uma das 

equipas, mas o equilíbrio acabou por ser a 
nota dominante e prevaleceu, com justiça, 
no empate final.

Com este resultado, Sporting e F. C. 
Porto somam ambos sete pontos ao fim de 
quatro jornadas, embora os leões tenham 
um jogo em atraso. Na frente da I Liga con-
tinua o líder Benfica, com 12 pontos.

JN/MS

Sporting e F. C. Porto empatam em Alvalade
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Lesão no joelho obriga André 
Almeida a parar vários meses

As águias informaram que o defesa 
sofreu rotura do ligamento cruzado 
anterior e do ligamento lateral inter-
no durante o jogo com o Rio Ave.

A previsão de Jorge Jesus confir-
mou-se. A lesão de André Al-
meida, sofrido no jogo do pas-

sado domingo (18) com o Rio Ave, é 
grave e vai obrigar o defesa a vários 
meses de paragem.

De acordo com um comunicado 
oficial do Benfica, esta segunda-feira 
(19), André Almeida “sofreu uma en-
torse do joelho direito, da qual resul-
tou rotura do ligamento cruzado an-
terior e do ligamento lateral interno”.

A nota não especifica o tempo de 
paragem previsto, mas uma lesão 
deste género demora sempre vários 
meses a ser totalmente debelada, pela 
que André Almeida será baixa duran-
te um longo período.

JN/MS

Farense e Famalicão 
empatam a três golos 
no Estádio Algarve
Um golo do argentino Brian Man-
silla, aos 90+4 minutos, permitiu ao 
Farense conquistar o primeiro pon-
to na Liga, ao conseguir um empate 
(3-3) na receção ao Famalicão, na 
quarta jornada.

A formação algarvia chegou ao in-
tervalo a vencer por 2-0, com 
tentos dos centrais brasileiros 

Eduardo Mancha, aos quatro minutos, 
e César, aos 25, mas, na segunda parte, 
Rúben Lameiras, aos 65, de penálti, e 73, 
e Bruno Jordão, aos 81, deram a volta.

Na classificação, o Famalicão, que 
acabou com 10, por expulsão de Ed-
win Herrera, aos 88 minutos, passou 
a contar cinco pontos, enquanto o Fa-
rense somou o primeiro ponto, mas 
ainda é 18.º e último.

JN/MS

Braga vence Nacional e soma 
segundo triunfo consecutivo

O Sporting de Braga conseguiu o 
segundo triunfo consecutivo na Liga 
ao vencer (2-1) em casa o Nacional 
na quarta jornada.

Fransérgio, aos 28 minutos, e 
Iuri Medeiros, aos 42, aponta-
ram os tentos do conjunto co-

mandado por Carlos Carvalhal, en-
quanto Nuno Borges faturou para os 
insulares, aos 86.

Com este resultado, os arsenalistas 
passam a somar seis pontos, enquanto 
o Nacional, que regressou esta tempo-
rada à Liga, manteve-se com cinco, 
ao sofrer o primeiro desaire, após um 
triunfo e duas igualdades.

JN/MS

Belenenses SAD e Moreirense 
empatam a zero no Jamor

O Belenenses SAD e o Moreirense 
empataram a zero na quarta jornada 
da Liga, disputada no Estádio Na-
cional, em Oeiras, Lisboa.

O Belenenses SAD e o Moreirense 
empataram a zero na quarta jor-
nada da Liga, disputada no Está-

dio Nacional, em Oeiras, Lisboa.
JN/MS

Paulinho renova até 2025 com o S. C. Braga e mantém valor da cláusula

V. Guimarães bate Boavista 
na estreia de João Henriques

Jogo entre o Santa Clara e o Sporting 
vai ter público nas bancadas

O S. C. Braga oficializou, esta segun-
da-feira (19), a renovação do contrato 
de Paulinho por mais dois anos, até 30 
de junho de 2025. Segundo confirmou 
o JN, este acordo contempla uma me-
lhoria salarial para o avançado, de 27 
anos, e prevê que a cláusula de res-
cisão se mantenha nos 30 milhões de 
euros.

“A S. C. Braga, SAD acertou com o jo-
gador Paulinho a extensão do contra-
to que vincula a esta sociedade, que 

passa a ser válido até 2025”, pode ler-se no 
comunicado publicado pelos arsenalistas.

No instantâneo da renovação pode ver-
-se o presidente António Salvador ao lado 
do atacante, que foi muito assediado na úl-
tima janela de transferências, tanto a nível 
interno, através do interesse do Sporting, 

como no estrangeiro, por clubes como 
Wolverhampton ou Lazio.

“Estou muito feliz por continuares nesta 
casa, que tu aprendeste a gostar, e sei que te 
vai continuar a dar muitas alegrias. Sei que 
também gostas de cá estar. Encarnaste este 
espírito de Guerreiro e estou muito satisfei-
to por fazeres parte da família bracarense. 
És um dos melhores jogadores a atuar no 
campeonato”, disse o presidente ao joga-
dor, que não escondeu a emoção.

“Com 132 jogos e 53 golos apontados pe-
los Gverreiros do Minho, o avançado de 27 
anos tem sido um dos elementos mais pre-
ponderantes na equipa ao longo das últimas 
temporadas, tendo recebido com enorme 
satisfação mais este passo na relação profí-
cua com o S. C. Braga”, reconheceu ainda a 
SAD arsenalista, no comunicado.

JN/MS

O jogo que fechou a quarta jornada da 
Liga foi decidido por um golo de Mar-
cus Edwards, ainda na primeira parte. 
Axadrezados continuam sem ganhar no 
campeonato.

O V. Guimarães foi ao Estádio do 
Bessa derrotar o Boavista (0-1) no 
duelo que fechou a quarta jornada 

da Liga.
O jogo entre os dois rivais foi decidido 

pelo inglês Marcus Edwards, autor do golo 

que permitiu a João Henriques, sucessor 
de Tiago Mendes, estrear-se no comando 
técnico dos vitorianos com uma vitória, a 
segunda consecutiva do V. Guimarães.

Pelo contrário, o Boavista somou a se-
gunda derrota e continua sem ganhar no 
campeonato: a equipa de Vasco Seabra 
acumula dois empates e duas derrotas em 
quatro jornadas.

JN/MS

A Liga e a Direção Regional da Saúde 
dos Açores autorizaram a presença de 
público até 10% da lotação do recinto 
no jogo Santa Clara - Sporting, da quin-
ta jornada da Liga.

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD 
informa que o jogo Santa Clara-S-
porting, da quinta jornada da Liga, 

agendado para o próximo dia 24 outu-
bro, terá a presença de público nas ban-
cadas, à semelhança daquilo que tinha 
acontecido diante do Gil Vicente”, lê-se 
na nota de imprensa enviada pelos aço-
rianos.

O jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicen-
te, da terceira jornada da Liga, foi o pri-

meiro jogo profissional da época a contar 
com a presença de adeptos.

A permissão de público no estádio de São 
Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Di-
reção Regional da Saúde dos Açores (DRS) 
que aplicasse aos encontros do Santa Clara 
as normas regionais, que permitem a pre-
sença de público em eventos desportivos.

“Nem a Liga Portugal, nem a Direção 
Regional da Saúde colocaram qualquer 
objeção à presença de público no recin-
to desportivo”, salienta o Santa Clara em 
nota de imprensa, referindo-se ao en-
contro frente ao Sporting.

A presença de público estará limitada a 
10% da capacidade máxima do recinto (1.000 
pessoas no caso do estádio de São Miguel).

Independentemente de serem coa-
bitantes ou menores, todos os adeptos 
terão de estar separados cinco cadeiras 
entre si.

“Esta decisão exigirá a todos os aço-
rianos a adoção de comportamentos 
de responsabilidade coletiva, tal como 
aconteceu no jogo-teste diante do Gil 
Vicente. Temos total convicção de que o 
povo açoriano voltará a corresponder às 
recomendações”, lê-se no comunicado.

O Santa Clara, quarto classificado, irá 
receber o Sporting, terceiro, numa altu-
ra em que ambas as equipas estão com 
sete pontos.

JN/MS
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Braga arranca Liga Europa
com triunfo sobre AEK

Manchester United vence PSG 
com golo de Bruno Fernandes

O S. C. Braga impôs-se, esta quinta-feira 
(22) à noite, aos gregos do AEK de Ate-
nas, por 3-0, na primeira jornada do Gru-
po G da Fase de Grupos da Liga Europa.

Os minhotos foram mais agressivos 
no ataque do que a equipa grega, 
que alinhou de início com o por-

tuguês Hélder Lopes. Apesar de ter criado 
mais oportunidades, só perto da pausa é 
que os arsenalistas conseguiram chegar à 

vantagem, por Galeno.
No segundo tempo, os braguistas conti-

nuaram por cima do encontro e Paulinho, 
aos 78 minutos, aumentou a vantagem, 
dando o melhor seguimento a uma jogada 
de Galeno pelo centro do terreno.

Aos 88, foi a vez de Ricardo Horta atirar 
certeiro para o fundo das redes, após assis-
tência de Paulinho.

JN/MS

O médio português fez o gosto ao pé na 
vitória (2-1) dos red devils frente ao PSG, 
no Parque dos Príncipes, na primeira 
jornada da fase de grupos da Liga dos 
Campeões.

A influência de Bruno Fernandes no 
Manchester United é cada vez mais 
inquestionável e no dia em que se es-

treou como capitão, o médio “brindou” o 
momento especial com um golo.

Aos 23 minutos, o camisola 18 foi cha-
mado a bater uma grande penalidade. Após 
falhar a primeira tentativa, o árbitro man-
dou repetir devido ao posicionamento de 
Keylor Navas. Bruno Fernandes não falhou 
e inaugurou o marcador.

O PSG, com Danilo a titular, respondeu 
na segunda parte - Anthony Martial mar-
cou na própria baliza - e, perto do fim, o 
Manchester United acabou por selar a re-
viravolta através de Marcus Rashford na 
capital francesa.

Com este triunfo, o Manchester United 
soma três pontos e lidera o Grupo H em 
igualdade pontual com o Leipzig, que tam-
bém esta terça-feira (20) venceu (2-0) o 
Basaksehir.

JN/MS

LIGA DOS CAMPEÕES

F. C. Porto esteve a ganhar 
em casa do Manchester City 
mas acabou derrotado

O F. C. Porto ainda se colocou em van-
tagem no terreno do Manchester City, 
mas acabou por perder o jogo da pri-
meira jornada da Liga dos Campeões, 
por 3-1. Os dragões têm razões de 
queixa da equipa de arbitragem.

11 anos e meio (e seis jogos) depois, o 
F. C. Porto voltou a marcar em solo 
inglês e esse remate certeiro, obra-

-prima assinada por Luis Díaz, colocou a 
equipa de Sérgio Conceição na frente do 
marcador.

Tudo começa numa perda de bola de 
Rúben Dias. Uribe recuperou o esférico 
e cedeu-o ao compatriota Luis Díaz, que 
progrediu com ela por vários metros e 
ultrapassando diversos adversários, até 
rematar cruzado de pé direito para o 
fundo das redes. Mariano González, em 
2009, nos quartos de final da Liga dos 
Campeões, tinha sido o último portista 
a marcar em Inglaterra, igualmente em 
Manchester, mas frente ao United (2-2).

Quebrado esse enguiço, o F. C. Porto 
ficou mais perto de poder conseguir ma-
tar o borrego inglês, vencendo pela pri-
meira vez um jogo oficial naquele país. 
A ilusão durou apenas seis minutos, uma 
vez que aos 20m, a equipa de arbitragem 
começou a mostrar a faceta mais “casei-
rinha”, marcando um penálti contra os 
dragões.

Parece consensual que Pepe fez falta 
sobre Sterling, mas no momento ime-
diatamente anterior, também na área 
portista, Gundogan pisou Marchesín. As 
imagens são esclarecedoras, mas nem o 
árbitro letão, Andris Treimanis, nem o 
VAR holandês, Jochem Kamphuis, re-
verteram a decisão inicial. Na linha de 

onze metros, Aguero disparou forte e 
empatou a partida, apesar de Marchesín 
ter adivinhado o lado e tocado na bola.

Daí até ao intervalo, o F. C. Porto teve 
duas boas oportunidades para chegar-se 
novamente à frente do marcador e numa 
delas, com a baliza aberta, Uribe atirou 
por cima.

De qualquer forma, num sistema di-
ferente do habitual, em 3x4x3, o F. C. 
Porto deixou uma boa imagem nos pri-
meiros 45 minutos. Sarr e Fábio Vieira 
foram as grandes novidades no onze. O 
central fez a estreia oficial com a camiso-
la dos azuis e brancos, enquanto o médio 
criativo jogou pela primeira vez na Liga 
dos Campeões.

No segundo tempo, o Manchester City 
arrancou mais dominador e Gundongan 
só não deixou o City em vantagem, por-
que Marchesín fez uma excelente defesa. 
Pouco depois, Díaz saiu com dificuldades 
físicas e entrou Manafá para o seu lugar.

Pior foi o que se seguiu. Novamente de 
bola parada, agora na marcação de um 
livre direto em zona frontal, Gundogan 
atirou sem espinhas para o fundo das re-
des portistas.

Foi um golo que abalou os dragões e, 
nem 10 minutos depois, o City aplicou a 
machadada final, por Ferran Torres, es-
panhol que ganhou a Manafá, triangulou 
com um colega, passou por Pepe e rema-
tou colocado para o 3-1.

No outro jogo do grupo, o Olympiacos, 
de Pedro Martins, recebeu e venceu o 
Marselha de André Villas-Boas, por 1-0. 
O golo, nos descontos, foi apontado por 
Hassan, antigo avançado do S. C. Braga.
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Darwin brilha na vitória
do Benfica na Polónia
O uruguaio Darwin Nuñez foi a figura 
principal da estreia vitoriosa do Benfica 
na Liga Europa, esta quinta-feira (22), ao 
marcar três golos no triunfo, por 4-2, no 
terreno dos polacos do Lech Poznan, na 
jornada inaugural do Grupo D.

As águias adiantaram-se cedo no mar-
cador, na sequência de uma grande 
penalidade convertida por Pizzi, aos 

9 minutos, contudo o conjunto polaco em-
patou pouco depois (15) por Ishak.

A primeira parte manteve-se equilibra-
da, com a formação orientada por Jorge Je-
sus a colocar-se de novo na frente do mar-
cador já perto da pausa, por Darwin.

No recomeço, Ishal devolveu a igualda-
de ao Lech, mas o avançado uruguaio do 
Benfica teve uma estreia inspirada e, com 
mais dois golos (60 e 90+3), deu a vitória à 
formação da Luz.
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Os três portugueses integram os candi-
datos que vão correr pela presença na 
Bola de Ouro “Dream Team”, iniciativa 
da “France Football” para eleger a me-
lhor equipa de sempre.

Os portugueses Cristiano Ronaldo, 
Luís Figo e Eusébio estão entre os 
candidatos à Bola de Ouro “Dream 

Team” da revista “France Football”, um 
desafio lançado para encontrar a melhor 
equipa de todos os tempos, anunciou, esta 
segunda-feira (19), a publicação.

Ronaldo, Messi, Robben, Buffon, Neuer, 
Sergio Ramos, Busquets, Iniesta e Marcelo 
são os únicos jogadores no ativo que estão 
na lista.

O capitão da seleção portuguesa vai 
concorrer para a posição de avançado es-
querdo, juntamente com o ucraniano Oleg 
Blokhin, o sérvio Dragan Dzajic, o galês 
Ryan Giggs, o francês Thierry Henry, os 
brasileiros Rivaldo, Roberto Rivelino e Ro-

naldinho, o inglês Stanley Matthews, o ale-
mão Karl-Heinz Rummenigge e o búlgaro 
Hristo Stoichkov.

Quanto a Figo, está nomeado para preen-
cher o lugar de avançado direito e vai dis-
putar a nomeação final com os ingleses Da-
vid Beckham, George Best e Kevin Keegan, 
o camaronês Samuel Eto’o, os brasileiros 
Garrincha e Jairzinho, além de Lionel Messi 
e Arjen Robben.

Eusébio aparece como possibilidade 
para melhor avançado centro, juntamen-
te com os holandeses Dennis Bergkamp, 
Johan Cruyff e Marco van Basten, o escocês 
Kenny Dalglish, o húngaro Sandor Kocsis, 
o alemão Gerd Müller, os brasileiros Romá-
rio e Ronaldo Nazário e George Weah, da 
Libéria.
Eis a lista completa dos candidatos:
Guarda-redes: Gordon Banks (Ing), Gian-
luigi Buffon (Ita), Iker Casillas (Esp), Sepp 
Maier (Ale), Manuel Neuer (Ale), Thomas 

Nkono (Cam), Peter Schmeichel (Din), Ed-
win van der Sar (Hol), Lev Yachine (URSS) 
e Dino Zoff (Ita).
Defesa direito: Giuseppe Bergomi (Ita), 
Cafu (Bra), Carlos Alberto (Bra), Djalma 
Santos (Bra), Claudio Gentile (Ita), Man-
fred Kaltz (Ale), Philipp Lahm (Ale), Wim 
Suurbier (Hol), Lilian Thuram (Fra) e Berti 
Vogts (Ale).
Defesa central: Franco Baresi (Ita), Franz 
Beckenbauer (Ale), Fabio Cannavaro (Ita), 
Marcel Desailly (Fra), Ronald Koeman 
(Hol), Bobby Moore (Ing), Daniel Passarel-
la (Arg), Matthias Sammer (Ale), Gaetano 
Scirea (Ita) e Sergio Ramos (Esp).
Defesa esquerdo: Andreas Brehme 
(Ale), Paul Breitner (Ale), Antonio Ca-
brini (Ita), Giacinto Facchetti (Ita) Junior 
(Bra), Ruud Krool (Hol), Paolo Maldini 
(Ita), Marcelo (Bra), Nilton Santos (Bra) e 
Roberto Carlos (Bra).

Médio: Jozsef Bozsik (Hun), Sergio Bus-
quets (Esp), Didi (Bra), Paulo Roberto Fal-
cao (Bra), Steven Gerrard (Ing), Gerson 
(Bra), Pep Guardiola (Esp), Josef Masopust 
(Che), Lothar Matthäus (Ale), Johan Nees-
kens (Hol), Andrea Pirlo (Ita), Fernando 
Redondo (Arg), Frank Rijkaard (Hol), Ber-
nd Schuster (Ale), Clarence Seedorf (Hol), 
Luis Suárez (Esp), Marco Tardelli (Ita), Jean 
Tigana (Fra), Xabi Alonso (Esp) e Xavi Her-
nández (Esp).
Médios ofensivos: Roberto Baggio (Ita), 
Bobby Charlton (Ing), Alfredo di Stéfano 
(Arg/Esp), Enzo Francescoli (Uru), Ruud 
Gullit (Hol), Gheorghe Hagi (Rom), Andrés 
Iniesta (Esp), Raymond Kopa (Fra), Ladislao 
Kubala (Hun/Esp), Diego Maradona (Arg), 
Alessandro Mazzola (Ita), Pele (Bra), Mi-
chel Platini (Fra), Ferenc Puskas (Hun/Esp), 
Gianni Rivera (Ita), Juan Alberto Schiaffino 
(Uru), Sócrates (Bra), Francesco Totti (Ita), 
Zico (Bra) e Zinedine Zidane (Fra).
Avançado direito: Luís Figo (POR), David 
Beckham (Ing), George Best (Ing), Samuel 
Eto’o (Cam), Garrincha (Bra), Jairzinho 
(Bra), Kevin Keegan (Ing), Leo Messi (Arg) 
e Arjen Robben (Hol).
Avançado centro: Eusébio (POR), Den-
nis Bergkamp (Hol), Johan Cruyff (Hol), 
Kenny Dalglish (Esc), Sandor Kocsis (Hun), 
Gerd Müller (Ale), Romário (Bra), Ronaldo 
Nazário (Bra), Marco van Basten (Hol) e 
George Weah (Lib).
Avançado esquerdo: Cristiano Ronaldo 
(POR), Oleg Blokhin (Ucr), Dragan Dza-
jic (Yug), Ryan Giggs (Gal), Thierry Hen-
ry (Fra), Rivaldo (Bra), Roberto Ronalino 
(Bra), Stanley Matthews (Ing), Ronaldinho 
(Bra), Karl-Heinz Rummenigge (Ale) e 
Hristo Stoichkov (Bul).
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DREAM TEAM

Ronaldo, Figo e Eusébio na corrida para a melhor equipa de sempre
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Um golo do internacional português foi 
insuficiente para evitar a derrota (2-1) do 
Valência em Villarreal, na sexta jornada 
da Liga espanhola. Um resultado que 
valeu a subida ao segundo lugar do sub-
marino amarelo, em igualdade pontual 
com o Real Sociedad.

O ponta de lança e ex-jogador do Va-
lência Paco Alcácer, na conversão 
de uma grande penalidade, logo 

aos seis minutos, colocou o Villarreal em 

vantagem, mas o extremo luso, aos 37, 
com um míssil de fora de área, restabele-
ceu a igualdade.

O golo decisivo aconteceu aos 69 minu-
tos e foi apontado, também num grande 
remate de longe, por Dani Parejo, que in-
gressou esta época no Villarreal, depois de 
nove épocas no conjunto ché, no qual era 
o capitão da equipa.

No Estádio de La Ceramica, destaque 
ainda para expulsão de Kubo, para os anfi-
triões, aos 90+2 minutos.

O campeão Real Madrid, Getafe, Cádiz e 
Granada seguem com 10 pontos.

O Valência, que também teve o luso 
Thierry Correia a titular na lateral direita, 
é 13.º, com sete pontos.

Antes, o Eibar, com Paulo Oliveira e Ke-
vin Rodrigues no onze e Rafa Soares entre 
os suplentes, não foi além do nulo na re-
ceção ao Osasuna, numa partida em que 
a formação de Pamplona acabou com 10 
elementos, após expulsão de Jon Monca-
yola (88 minutos).

Os anfitriões somam agora cinco pon-
tos, na 15.ª posição, menos dois do que o 
Osasuna, na 11.ª.

Também num desafio realizado no Pais 
Basco, o Athletic Bilbau bateu (2-0) em 
casa o Levante, com os golos de Alejandro 
Berenguer (68 minutos) e Inaki Williams 
(79), e passou a somar seis pontos, no 14.º 
posto. O Levante é 20.º, com três.

JN/MS

ESPANHA

Golo de Gonçalo Guedes não evita derrota do Valência em Villarreal

O ministro do Desporto italiano, Vin-
cenzo Spadafora, voltou esta terça-
-feira (20) a criticar o português Cris-
tiano Ronaldo, que voou de Portugal 
para Itália com teste positivo ao novo 
coronavírus, por o futebolista luso “se 
sentir acima dos outros”.

Ronaldo tinha dito que são “total-
mente falsas” as acusações que o 
governante lhe direcionou, de que 

teria rompido o protocolo sanitário em 
5 de outubro, quando deixou o confina-
mento da Juventus para se juntar à sele-
ção.

“Estes grandes campeões sentem-se 
sempre acima dos outros”, atirou o mi-
nistro, à cadeia de televisão italiana La 7.

Segundo Spadafora, o que é “objetivo 
é que quando Ronaldo deixou Itália para 
se concentrar com a seleção portuguesa 
violou o protocolo”, tendo sido aberta 
uma investigação oficial ao comporta-
mento do português.

Em 16 de outubro, Spadafora já tinha 
classificado a atitude do avançado por-
tuguês como “arrogante e desrespeitosa” 

em período de pandemia de covid-19, 
além de o acusar de mentir quando dis-
se ter tido o cuidado de “fazer as coisas 
bem, com autorizações”, numa altura 
em que está assintomático apesar do tes-
te positivo, registado já quando estava 
junto da comitiva lusa.

Segundo defende a Juventus, Cristiano 
Ronaldo “regressou a Itália num voo mé-
dico autorizado pelas autoridades sani-
tárias competentes, a pedido do jogador, 
e continuará o seu isolamento em casa”.

O capitão da seleção portuguesa estava 
desde o dia 13 em isolamento na Cidade 
do Futebol, em Oeiras, depois de ter tes-
tado positivo ao novo coronavírus.

Ronaldo estava no estágio da seleção 
portuguesa, depois de ter defrontado a 
Espanha (0-0), em jogo particular, em 7 
de outubro, em Lisboa, e a França (0-0), 
no domingo, em Saint-Denis, para a Liga 
das Nações, tendo sido dispensado do 
encontro diante da Suécia.

JN/MS

INGLATERRA
Tottenham desperdiça vantagem de três 
golos e cede empate aos 90+4 minutos

O Tottenham de José Mourinho cedeu, 
aos 90+4 minutos, um empate (3-3) dian-
te do West Ham depois de ter estado 
a vencer por 3-0, no dérbi londrino da 
quinta jornada da Liga inglesa.

O argentino Manuel Lanzini, que ti-
nha sido lançado para os últimos 
10 minutos, consumou a fantástica 

recuperação dos hammers em tempo de 
compensação e da melhor forma possível, 
já que a igualdade surgiu num pontapé cer-
teiro de fora da área, sem hipóteses para 
Hugo Lloris.

Nada fazia prever este desfecho, já que, à 
entrada para os últimos 10 minutos, o Tot-
tenham beneficiava de uma vantagem de 
três golos, com a dupla Son Heung-Min e 
Harry Kane a funcionar na perfeição, sendo 
que o sul-coreano inaugurou o marcador 
logo no arranque - mais precisamente aos 
46 segundos - e fez o sétimo golo na Pre-
mier League.

Pouco depois, seria a vez de Son retri-
buir a assistência de Harry Kane, aos oito 
minutos, antes de o capitão do Tottenham 
bisar, aos 16, concluindo um cruzamento 
de Reguilón e chegando aos cinco golos na 
prova, na qual o Tottenham tem o melhor 
ataque, com 15 golos.

Tal como sucedeu na vitória da época pas-
sada (3-2), na estreia de Mourinho, os spurs 
voltaram a facilitar diante do West Ham, só 

que, desta vez, cederam mesmo o empate.
Os hammers reduziram através do para-

guaio Fabian Balbuena, aos 82 minutos, e de 
um autogolo de Davison Sánchez, aos 85, 
antes de Lanzini operar o golpe de teatro.

Num jogo marcado pela estreia de Ga-
reth Bale pelo Tottenham, sete anos depois 
de ter rumado ao Real Madrid, a equipa de 
Mourinho é agora sétima classificada, com 
oito pontos.

O Crystal Palace esteve perto de subir aos 
lugares cimeiros da Premier League, graças 
a um golo de Wilfried Zaha, aos 19 minu-
tos, de grande penalidade, só que acabou 
por sofrer o empate (1-1) do Brighton nos 
derradeiros instantes, aos 90, através do 
argentino Alexis Mac Allister.

Sheffield United e Fulham continuam 
sem vencer ao fim de cinco rondas reali-
zadas, mas somaram o primeiro ponto na 
prova, depois de terem empatado 1-1, num 
encontro no qual o extremo português Ivan 
Cavaleiro foi titular nos londrinos.

Ademola Lookman marcou para os cot-
tagers, aos 77 minutos, mas seria o sérvio 
Aleksandar Mitrovic a destacar-se na par-
tida, ainda que pela negativa. Além de ter 
falhado uma grande penalidade, cometeu 
ele próprio uma falta dentro da área do Fu-
lham, permitindo que Billy Sharp repuses-
se a igualdade para os blades, aos 85.
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ITÁLIA
Ministro do desporto italiano volta a criticar CR7: 
“Sente-se acima dos outros”
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Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto de Itália
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O Famalicão refutou, em comunicado, 
as acusações de racismo em jogo com o 
Benfica, no encontro da Taça de Portugal 
em futebol feminino, entre ambas as equi-
pas.

O clube famalicense, que tem a cargo o 
futebol feminino (a SAD gere o fute-
bol profissional masculino), explicou 

a presença de pessoas nas bancadas, quando 
o jogo foi realizado à porta fechada e escla-
receu que foram cumpridas as normas da 
Direção-Geral da Saúde.

“A entrada de pessoas na Academia do FC 
Famalicão foi controlada de acordo com as 
recomendações da DGS, havendo lugar à 
devida credenciação das mesmas. Todas as 
pessoas presentes na bancada pertenciam a 
uma destas categorias: órgãos sociais, staff 
do clube, staff da FPF e comunicação social. 
Além do futebol feminino, vários atletas de 
escalões de formação fazem usufruto das 
estruturas da Academia e, por isso, o res-
peito pelas normas da DGS é e sempre foi a 
principal preocupação do clube em tempos 
de pandemia”, pode ler-se no comunicado.

O Famalicão salientou ainda que “cen-
surará sempre qualquer forma de racismo, 
violência ou desrespeito pelo outro”.

“Antes pelo contrário, [o Famalicão] de-
fende o futebol como universal que não 
distingue cores, raças ou géneros. Dos lar-

gos anos de história do clube, nunca se re-
gistaram manifestações deste cariz e, por 
esse motivo, não nos parece justo que estas 
acusações definam aquilo que é o FC Fama-
licão, os seus princípios e valores. Mais in-
formamos que a situação já foi averiguada 
internamente não tendo havido reporte de 
qualquer ato racista contra a jogadora Ch-
risty Ucheibe”, refere o comunicado.

O clube refere que “a Academia FC Fama-
licão é a casa de mais de 500 atletas oriundos 
de diferentes cidades, países e continentes”.

“Além da componente futebolística, pri-
mamos por educar na cidadania, no respeito 
pelo outro e na inclusão. Só assim faz sentido 
formar no futebol”, conclui o documento.

O Benfica referiu que a jogadora nigeriana 
Christy Ucheibe, titular na vitória por 2-1 
em Vila Nova de Famalicão e que valeu às 
‘águias’ a passagem à final da competição, 
foi alvo de “manifestações racistas” vindas 
da bancada.

O clube da Luz estranhou ainda aquilo que 
considera um número elevado de pessoas 
nas bancadas, quando o futebol se dispu-
ta à porta fechada e num dia em que o pri-
meiro-ministro, António Costa, anunciou o 
regresso à situação de calamidade, devido à 
pandemia da covid-19.

JN/MS

O sonho cor de rosa está perto de aca-
bar. João Almeida resistiu como pôde na 
etapa rainha da Volta à Itália, mas perdeu 
a liderança após quebrar no Passo di 
Stelvio, caiu para quinto da classificação 
geral e viu Wilco Kelderman ascender ao 
topo da classificação geral. O português 
ficou a 2.16 minutos da camisola rosa, 
mas mantém todas as hipóteses de fazer 
um top 5 ou mesmo de fechar no pódio 
do Giro.

A etapa foi conquistada por Jai Hin-
dley, da Sunewb, que bateu Tao 
Geoghegan Hart ao sprint , com Pello 

Bilbao a assinar uma recuperação fantástica 
na derradeira ascensão do dia, depois de ter 
sofrido, tal como João Almeida e Vincenzo 
Nibali, no Passo di Stelvio, uma subida de 
categoria especial a meio da tirada.

O “monstro branco”, com 25 quilóme-
tros de extensão e uma pendente média 
de 7,5%, fez, como se esperava, muitas 
diferenças e João Almeida quebrou cedo e 
apesar de ter, a espaços, o apoio do compa-
nheiro de equipa Fausto Masnada, foi ven-
do a diferença subir em relação aos mais 
diretos rivais.

O segundo da geral, Wilco Kelderman, 
também não conseguiu seguir no ritmo de 
Tao Geoghegan Hart e do companheiro de 
equipa Jai Hindley, mas acabou por reduzir 
as perdas na descida e na última subida, de 

primeira categoria, tornando-se no novo 
líder da geral.

Apesar de ter descolado muito cedo, João 
Almeida também minimizou as perdas e fe-
chou a tirada no sétimo lugar a 4.50 minutos 
do vencedor, passando, agora, a ser o quin-
to da geral, a 2.16 minutos de Kelderman.

O holandês, que passa a vestir de rosa, 
tem uma curta margem de 12 segundos so-
bre o companheiro de equipa Jai Hindley e 
15s em relação a Tao Geoghegan Hart. Bil-
bao subiu a quarto, a 1.19m da liderança, 
mas só tem 57 segundos de vantagem em 
relação a João Almeida que, na teoria, leva-
rá vantagem sobre o espanhol no contrar-
relógio.

A 18.ª etapa do Giro não teve apenas más 
notícias para as cores portuguesas. Ainda 
antes do início da tirada, Giovanni Visconti 
desistiu da prova e deixou Rúben Guerreiro 
mais à vontade na liderança dos trepado-
res, com o luso da Education First a integrar 
a fuga do dia e a somar pontos que lhe ga-
rantem manter a camisola azul até ao final 
do Giro e tornar-se no primeiro português a 
conquistar esse estatuto.

A etapa de hoje (23) é plana e propícia aos 
sprinter, enquanto a montanha volta no 
sábado (24), antes do fecho do Giro no do-
mingo (25), com um contrarrelógio de 15,7 
quilómetros em Milão.
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CICLISMO

João Almeida perde a liderança no Giro após 15 dias de rosa
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FUTEBOL FEMININO

Famalicão refuta acusações de racismo feitas pelo Benfica
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O norte-americano Sam Querrey fugiu 
de um hotel em São Petersburgo, na 
Rússia, onde estava confinado após 
ter dois testes positivos ao corona-
vírus, embarcando num jato privado 
com a família, anunciou a organiza-
ção do Open daquela cidade.

Segundo explica o comité organi-
zador do torneio ATP, Querrey, de 
33 anos e 49.º no ranking mundial, 

Querrey e a família tiveram um teste 
positivo a 11 de outubro, confirmado 
num segundo teste, e ficaram confi-
nados numa unidade hoteleira, com as 
autoridades a recomendarem exames 
médicos a todos.

Após a recusa do norte-americano, 
sugeriram-lhe a transferência para um 

apartamento, mas antes que fosse sub-
metido a um novo teste, abandonou o 
hotel durante a madrugada do dia 13 
de outubro com a família, e abandonou 
território russo a bordo de um avião 
privado.

Não informou a receção do hotel, 
nem avisou a organização, que colo-
cou à consideração da ATP possíveis 
sanções para o jogador, que conquistou 
cinco torneios na carreira.

O Open de São Petersburgo vai ser 
disputado este ano, pela primeira vez, 
na categoria ATP 500, contando com 
público a 50 por cento na Sibur-Arena.
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TÉNIS

Tenista norte-americano testa positivo à covid-19 e foge da Rússia

      Two coaches have been fired so far this 
season; the results: both their respective 
teams have come together and started 
to play watchable football. Houston and 
Atlanta both had been playing well below 
expectations and are looking better now. 
Truth is defensive-minded coaches are 
lightyears behind, especially this year in 
the all offense-no defense madness we 
have seen in most of the games so far. 
Now you have Atlanta home against De-
troit, who also underperformers from their 
defensive coordinator for a head coach, 
Matt Patricia. Look for Atlanta to get the 
W.  But look for even more coaches to be 
fired in the weeks to come. 

T     here are three undefeated teams left 
so far this season: Tennessee, Pitts-
burgh, and Seattle. Say What? No one 

saw that coming. Two of the undefeated 
are going head to head this weekend. The 
Titans are at home playing the Steelers, 
so an undefeated team will most likely 
fall. I’ll take the Titans to win. Seattle had 
the week off last week, but they will be 
in tough this week, going on the road to 

Arizona. I’ll take the Cardinals to win and 
end Seattle’s lucky streak. For the record, 
every single ESPN analyst has taken Se-
attle this weekend. I’m just not impressed 
with Seattle so far; they are pretenders. 
That would leave us with only the Titans 
as the lone undefeated team. Shocking if 
that were to, in fact, happen. I have given 
much praise to Justin Herbert in Los Angel-
es. I foresee him getting his first career win 
this week. As I mentioned last week, he has 
been bested by Mahomes, Brady, and Brees 
in three close games. Jacksonville doesn’t 
have the legs or firepower to win this one 
on the road.

    As fans, we have to feel sorry for Ryan 
Fitzpatrick; the journeyman QB has played 
some of the best football of his life. After 
six weeks of play, the Dolphins are second 
in the AFC East, ahead of even New Eng-
land. “Fitzmagic” has the Dolphins at 3 
and 3,  passed for over 1500 yards, thrown 
ten touchdowns with seven interceptions. 
The Dolphins have elected to go with Tua 
Tagovailoa, the rookie out of Alabama. Tua 
is energetic and will eventually rise to the 
moment, but please make no mistake I dis-
agree with this borderline bonehead move 
by the coaching staff. Tua will be good, but 
he hasn’t started a game in 351 days, and 
Los Angeles will be waiting next week. 
Hopefully, Miami does the right thing and 
trades or releases Fitzpatrick. He still has 

some good games left in him, and he is fun 
to watch on the field and on air. Maybe 
he will beat Jacksonville on yet another 
team. In the end, football is a business, and 
there’s no loyalty. Week 7, here we go! 

Players of the week
Matt Ryan, QB, Atlanta Falcons 
4 TDs, 379  YDS 
Derrick Henry, RB, Tennessee Titans 
2 TDs, 264  YDS                                                       
Justin Jefferson, WR, Minnesota Vikings 
2 TDs, 166  YDS

In the hot seat?
How about the entire NFC East Division? 

What an embarrassment to the reputation 
of the league. The NFL is entering Week 7, 
and the leader of the division is the Dallas 
Cowboys with a record of 2 and 4; com-
bine them with Philadelphia, New York, 
and Washington, and the entire division 
is 5-18-1. There are six teams in the rest 
of the NFL who have five wins after six 
weeks, tying them for wins with the NFC 
East. Get it together! The division will get 
two more combined wins this week since 
all four teams are playing each other. How 
great would it be for New York and Wash-
ington to win? 

Of course, by the time you read this, the 
Thursday (22) night game will be over, but 
a win by New York and Washington would 

have a three-way division tie at 2-5. Only 
2020 could bring such results. Sometimes a 
team wins a division at 7-9. We could: dare 
I say it see a team win this division at 5-11 
or 6-10; Insane!

Team of the Week
Until last week, nothing but praise had 

been offered up to Aaron Rodgers and the 
Green Bay Packers. They were beating up 
on everyone in their path, that is right up 
until they ran into the Tampa Bay Buccan-
eers. Yes, Tampa was at home, but Brady 
and Co. have been inconsistent at best, to 
date. They were even down 10-0 to Green 
Bay in the 2nd quarter; after that, it was a 
blood bath of torture for the Packers and 
their fans, resulting in a 38 to 10 victory for 
the Buccaneers. Their most complete game 
in the Brady area, Aaron Rodgers looked 
lost in a sea of red and white. It is going to 
be a wild finish in the NFC. 

Report – Week 7 

Adam Care
Opinião

Buffalo Bills @ New York Jets 
New York Jets +13.0

Carolina Panthers @ New Orleans Saints 
Carolina +7.5

Cleveland Browns @ Cincinnati Bengals 
Cincinnati +3.5 

Dallas Cowboys @ Washington Football 

Dallas -1.0

Detroit Lions @ Atlanta Falcons 
Atlanta -2.0

Green Bay Packers @ Houston Texans 
Houston +3.5

Pittsburgh Steelers @ Tennessee Titans 
Tennessee +2.0

Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals 
Arizona +3.5

Jacksonville Jaguars @ Los Angeles Chargers 
Los Angeles -8.0

Kansas City Chiefs @ Denver Broncos 
Kansas City -9.5

San Francisco 49ers @ New England Patriots 

New England -2.5

Tampa Bay Buccaneers @ Las Vegas Raiders 
Tampa Bay -2.5

Chicago Bears @ Los Angeles Rams 
Los Angeles -5.5

Adam’s NFL week 6 picks  (10 - 3 last week, 37 – 31 – 2   season total) 

W L T

Dallas 2 4 0

Philadelphia 1 4 1

New York 1 5 0

Washington 1 5 0
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Piatti’s future with the team remains to be 
seen, but for all of the insanity of the 2020 
season, Piatti has been an excellent sign-
ing.

“We need more firepower. A dynam-
ic player, who can score and create. 
[Alejandro] Pozuelo is silky and can 

create but we need someone else who can 
do a little bit of that & score on his own”.

That is what Jozy Altidore described 
as Toronto FC’s signing priority this past 
offseason. The reds had just lost the 2019 
MLS Cup final in a game where they dom-
inated the Seattle Sounders professional-
ly but were missing a killer instinct in the 
final third. 

Given that a designated player spot had 
just opened up after Michael Bradley agreed 
to take a TAM deal, and that the most re-
cently departed designated player was Se-
bastian Giovinco, Toronto FC fans were ex-
pecting big things. They were initially left 
disappointed. 

In what seemed like something of a bi-
zarre move, Toronto FC brought in 31-year-
old Pablo Piatti. He was an aging Argen-
tine winger who, due to an ACL injury, 
played just three matches the year prior 
for an Espanyol who would be relegated 
from LaLiga. Given the fact that the afore-
mentioned Altidore had missed almost all 
of the playoffs, including most of the final, 
with injury, this was not greeted with par-
ticular enthusiasm. 

The mentions of “load management” 
didn’t help, nor did the fact that Piatti 
missed the first two games of the season 
with a hamstring injury. Then came the 
global pandemic, which meant it was five 
months after Piatti’s signing that Toronto 
FC fans first saw him pull on a red shirt in 
game action. 

When they finally did, Piatti wasn’t 
exactly the player Altidore described. He 
was more Michael Bradley than Sebastian 
Giovinco, great on the ball but with less 
flash and flare and raw goal creating abil-
ity than many fans had come to expect for 
a designated player. But that hardly means 
he hasn’t been a great signing; in fact, Piatti 
has been one of Toronto FC’s best and most 
important players this season.

“He’s a hard working guy, you see it 
every game,” said Toronto FC coach Greg 
Vanney when asked about Piatti this week. 
“He works his socks off and will work de-
fensively and offensively and he puts a shift 
in every single time.” 

That hard work began long before Piatti 
was able to step on the pitch for The Reds. 
In fact, Vanney said this week that he be-
lieves the Argentine winger was one of the 
players who benefited the most from the 
pandemic break. 

Toronto staff were able to work with him 
to not only heal the injury but also make 
him stronger in the process. This would help 
prevent other injuries like the early season 
hamstring strain that was likely associated 
with returning to action after such a long in-
jury-caused break. His injury rehab process 
also meant that he was allowed back into 
team facilities earlier than most of his team-
mates due to Covid restrictions. 

“He was able to get on the field a little bit 
earlier than some of the other players to just 
do some isolated training and rehab work,” 
said Vanney, “he benefited from all of that.” 

Since then, injuries have hardly been a 
concern. Piatti looks to be one of the most 
fit Toronto FC players, tied for fourth on the 
team in games started. In fact, that fitness is 
part of perhaps the most defining attribute 
of Piatti’s game, the Bradley-like engine 
that never quits. 

Piatti’s workrate is nothing short of out-
standing. He ranks second in MLS in distance 
covered per 90, and at both ends of the pitch 
he is one of Toronto’s most aggressive play-
ers, something that leads to both offensive 
chances and defensive interventions. He is 
tied with Chris Mavinga for third on Toronto 
FC in terms of tackles won, with 20. He is also 
fifth in all of MLS in defensive pressures. 

Unlike many other designated players 
transitioning into the intricacies of MLS, he 
also seemed to fit in right away. Piatti found 
instant chemistry with the team’s main 
man, Alejandro Pozuelo, and has been a big 
part in helping the Spaniard to put together 
an MVP-calibre season both on and off the 
field. 

While his numbers pale in comparison to 
his new best friend’s, Toronto FC’s recent 
1-0 win over Atlanta United showed that 
Piatti is still capable of magic as well. It was 
another activity Piatti likes to share with 
his good friend Pozuelo, soccer-tennis, that 
Vanney credited with the Argentine’s deft 
header that proved to be the difference in 
the match.

The goal was Piatti’s fourth goal of the 
season, which ties him with Richie Laryea 
for second on the team (Pozuelo and 
Akinola are tied for first with eight each). 
He and Laryea are also tied for second in as-
sists with four, while only Pozuelo has made 
more key passes (passes leading to a shot at-
tempt) than Piatti’s 22. 

That output combines with the more in-
tangible part of what Piatti brings to the 
team in terms of his experience. The Argen-
tine has 300 games of top flight experience 
in Spain to his name, not to mention being 
part of the 2016-17 team of season with 
Espanyol. 

“He brings some experience in reading the 
game, reading what situations are happening 
and how to deal with them,” said Vanney.

This has all combined to make Piatti an-
other great signing by Toronto FC GM Ali 
Curtis and his team. It was also one they 
absolutely had to get right. Given that 
Bradley, perhaps the most important play-
er in club history, had just taken a pay cut 
to open up this designated player slot the 
club for the good of the team they had to do 
right by him. 

It’s safe to say Bradley is pretty happy 
with where all of his potential money is go-
ing. Piatti is the exact type of player Bradley 
has always advocated for, and the Argen-
tine’s efforts and abilities have undoubtedly 
made the team better. 

Piatti’s future with the team remains to be 
seen. On just a one year deal with an option, 
his designated player status might come 
under more scrutiny come the offseason, 
but for all of the insanity of the 2020 season, 
Piatti has been an excellent signing.

WTR/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

TFC

Pablo Piatti is proving to be
a great signing for Toronto FC 
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2ª TEMPORADA

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

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM



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

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920
MississaugaConvention.com

Visit our website to order online

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU

Final da Supertaça 
de voleibol adiada
A final da Supertaça de voleibol entre 
Benfica e Sporting de Espinho, previs-
ta para dia 21, em Gondomar, foi adiada, 
dado os ‘tigres’ se encontrarem em iso-
lamento profilático devido à pandemia de 
covid-19.

De acordo com a Federação Portugue-
sa de Voleibol (FPV), que determinou 
o adiamento no “cumprimento das 

normas regulamentares”, a final de 2020 
da Supertaça, prevista para o Multiusos de 
Gondomar, foi adiada para “data a comuni-
car oportunamente”.

A decisão vem no seguimento de um 
email enviado à FPV pelo Sporting de Es-
pinho, informando que, “por determina-
ção da Unidade de Saúde territorialmente 
competente, os elementos da equipa téc-
nica e jogadores do clube terão de cumprir 
um isolamento profilático até 27 de outubro, 
devido à covid-19”.

Tendo em consideração que os campeo-
natos nacionais da temporada de 2019/2020 
não chegaram ao fim - assim como a Taça de 
Portugal de masculinos -, devido à pande-
mia de covid-19, a Supertaça de 2020 teve 
um figurino diferente do habitual.

Alargada a seis participantes, com uma 
fase de dois grupos e outra a eliminar 
(meias-finais e final), a Supertaça de 2020 
teve como participantes as equipas do 
Benfica, Sporting, Fonte Bastardo, Spor-
ting de Espinho, Académica de São Ma-
mede e Leixões.

Na lista dos vencedores deste troféu, ha-
bitualmente disputado pelo campeão na-
cional e pelo vencedor/finalista da Taça de 
Portugal, o destaque vai para o Benfica, que 
triunfou em oito das últimas nove edições 
da Supertaça.

JN/MS

VOILEIBOL

Benfica impõe primeira derrota ao Sporting

O líder Benfica venceu o Sporting por 
3-1, com os parciais de 26-24, 25-18, 
18-25 e 25-15, na sétima jornada da 
primeira fase do campeonato nacio-
nal, disputado no Pavilhão Rocha, em 
Lisboa.

O Benfica lidera a classificação, 
só com vitórias, e os leões, que 
têm menos dois jogos, sofreram 

a primeira derrota na prova, a segunda 
com os ‘encarnados’ nesta época, que 
bateram o rival lisboeta nas meias-fi-

nais da Supertaça, por 3-2.
O Sporting esteve bem durante gran-

de parte do primeiro set e parecia que o 
ia ganhar quando fez 21-17 a seu favor. 
A partir daqui, porém, o Benfica recom-
pôs-se, subiu de rendimento, encurtou 
a distância pontual, empatou aos 23-23 
e conseguiu fechar o parcial a seu favor 
(26-24).

Essa reviravolta causou mossa no 
Sporting, que entrou mal no set seguin-
te e permitiu que o Benfica comandas-
se o marcador até ao fim e com vanta-
gens que oscilaram entre os dois e os 
três pontos. Depois, o Sporting falhou 
um serviço e o Benfica acelerou e ven-
ceu por 25-18, com Raphael Oliveira em 
bom plano.

Em desvantagem e muito pressiona-
do, o Sporting partiu para o terceiro set 
com o veterano Miguel Maia (49 anos) 
em campo e a equipa ganhou consis-
tência e mais qualidade nos momentos 
ofensivos. A equipa leonina dominou 
este parcial e, com o Benfica menos efi-
caz, triunfou por 25-18.

Os encarnados reagiram no quar-
to parcial, começaram logo a ganhar 
e conquistaram três pontos de avanço 
(11-8) ante um Sporting que foi perden-
do fulgor, lucidez e ânimo.

Com uma equipa experiente e conso-
lidada, ao contrário da dos ‘leões’, que 
esta época sofreu muitas alterações, o 
Benfica impôs-se claramente.

O Sporting pagou caro os muitos erros 
não forçados e o Benfica não perdoou, 
vencendo o set por categórico 25-15 e 
o jogo em menos de duas horas, sendo 
de destacar o bom desempenho de Marc 
Honoré, sobretudo a nível ofensivo, 
além de Raphael Oliveira.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

:  
D

R

23 a 29 de outubro de 202046 mileniostadium.comMILÉNIO |  DESPORTO



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

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

  

  
Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

   

 

Take your game to the next level. 
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches 

and try out with no commitment.

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

Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

O piloto português (Honda) somou 30 
pontos na tripla ronda húngara da Taça 
do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), 
ao terminar as corridas no 14.º, 10.º e se-
gundo lugares.

Tiago Monteiro, que se tinha qualifi-
cado na terceira posição, mas que vi-
ria a partir do final da grelha, devido 

a uma penalização por mudança de motor 
do Honda Civic, terminou a primeira pro-
va na 14.ª posição.

Na segunda corrida do dia, Monteiro vi-
ria a terminar em 10.º, para subir ao pódio 
na derradeira prova do dia, terminando 
478 milésimos de segundo do vencedor, o 
argentino Esteban Guerrieri (Honda).

Com estes resultados, o português as-
cendeu ao 13.º lugar do campeonato, com 
61 pontos, quando estão disputadas quatro 
das seis rondas previstas.

O francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co) 
mantém a liderança da competição, com 
169 pontos.

JN/MS

O piloto português (Cadillac) perdeu a 
vitória da classeDPi, a principal, da jor-
nada do campeonato norte-america-
no de resistência, a Petit Le Mans, em 
Road Atlanta, devido ao toque de um 
adversário.

O carro da equipa do piloto de Coim-
bra acabaria por concluir a prova 
na quinta posição, a duas voltas dos 

vencedores, o holandês Renger van der 

Zande, o australiano Ryan Briscoe e o neo-
zelandês Scott Dixon (Cadillac).

“Pelo quarto ano consecutivo estamos 
perto da vitória e que alguma coisa acon-
tece e não nos permite alcançar esse feito. 
É frustrante, mas as corridas são isto mes-
mo. Nada pode ser dado como certo”, la-
mentou Albuquerque, que faz equipa com 
os brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr.

JN/MS

AUTOMOBILISMO
Lotação máxima de 27.500 espectadores 
no Grande Prémio de Fórmula 1 
O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 
1, que vai ser disputado entre hoje (23) e 
domingo (25), vai ter uma lotação máxima 
de 27.500 espectadores, de acordo com o 
despacho governamental publicado esta 
quarta-feira (21) em Diário da República.

“Sendo a capacidade total do Autódro-
mo Internacional do Algarve (AIA) de 
cerca de 90 mil lugares, e atendendo 

à situação epidemiológica atual, a lotação 
autorizada para esta prova específica é de 
27.500 lugares sentados, distribuídos por 
bancadas independentes, com uma lota-
ção de ocupação variável e divididas por 
setores de cerca de 800 pessoas”, lê-se no 
documento.

Este tinha sido o número adiantado pelo 
administrador do AIA, Paulo Pinheiro, em 
declarações à agência Lusa, depois de te-
rem sido colocados à venda cerca de 46 mil 
bilhetes.

O despacho datado de segunda-feira (19) 
e assinado pelo ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, e pela ministra 
da Saúde, Marta Temido, autoriza a reali-
zação do Grande Prémio e define as regras 
para a presença de público, tendo em vista 
a contenção das infeções pelo novo coro-
navírus.

No âmbito das medidas publicadas na 
quarta-feira (21), face à situação de calami-
dade do país, decretada entre 15 e 31 de ou-
tubro, o Governo determinou que “apenas 
são permitidos lugares sentados”, sendo 
“proibida a circulação entre bancadas, bem 
como entre setores da mesma bancada” e 
o consumo de bebidas alcoólicas, tanto no 
recinto como nos acessos - estão excecio-
nados os estabelecimentos de restauração.

“A entrada e a saída do público de cada 
bancada é efetuada por acessos distintos, 
evitando o cruzamento de fluxos de pessoas 
e garantindo o distanciamento mínimo de 

dois metros entre espectadores”, refere o 
despacho, delimitando o estacionamento 
aos locais assinalados.

Além destes espaços no recinto e na 
zona envolvente, o Governo limitou o 
transporte coletivo a 50 pessoas por au-
tocarro, a partir de quatro parques de es-
tacionamento: dois em Portimão-Praia da 
Rocha (capacidade até 2.600 viaturas), 
junto ao antigo retail park (até 2.000) e 
junto ao BurroVille (até 2400).

“O presente despacho produz efeitos na 
data da sua assinatura, podendo o mesmo 
ser revisto até à data da realização da prova 
em função da evolução da situação epide-
miológica”, rematou o Governo.

Na terça-feira (20), em comunicado, o 
AIA confirmou a supressão dos lugares de 
peão, admitindo várias soluções para os 
detentores destes bilhetes.

O Mundial de Fórmula 1 regressa a Por-
tugal 24 anos depois, desta vez ao circuito 
algarvio, que vai acolher o Grande Prémio 
de Portugal entre hoje (23) e domingo (25), 
dia da 12.ª corrida da temporada.
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Tiago Monteiro em segundo na prova 
húngara do WTCR

Filipe Albuquerque perde vitória 
em Petit Le Mans devido a toque 
de adversário
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Global net zero housing is already possible, finds new study
A new study from international construc-
tion experts and scholars concludes the 
building sector already has the tools to 
achieve net-zero energy goals on many 
projects.

The study, published as part of a 
cross-sector partnership including 
senior members of the Intergovern-

mental Panel on Climate Change, finds 
the technology and skills already exist to 
achieve net- or nearly-zero energy build-
ing in nearly every part of the world at 
costs in the range of those of traditional 
projects.

The authors believe the sectors that can 
make the biggest difference in reducing 
carbon emissions include power, trans-
port and buildings, stated an Oct. 20 re-
lease. The building sector in particular is 
responsible for 39 per cent of energy relat-
ed greenhouse gas emissions globally, and 
embodied carbon in building materials is 
also an impediment.

 “With respect to climate change, the 
world has agreed to a target of 2 degrees 
C, but we find ourselves on a pathway to-
wards between 3 and 5 degrees C. Build-
ings are at the core of meeting the world’s 
quality of life ambitions and addressing 
climate change. Of all the options avail-
able to us, getting buildings right stands 
out in terms of timeframe, scale effect and 
economics,” said Scott Foster, director of 
the Sustainable Energy Division with the 

United Nations (UN) Economic Commis-
sion for Europe.

“The UN developed our Framework 
Guidelines for Energy Efficiency Standards 
in Buildings as principles-based standards 
conceived to meet the challenges. To do 
so we followed a similar approach to this 
paper, incorporating climate science and 
industry advances to inform public policy. 
The alignment of the findings in this paper 
with the Framework Guidelines reflects 
the growing global consensus on sustain-
able buildings for all.”

The study examines low and ultra-low 
energy buildings and policies internation-
ally and finds that change can often be 
achieved quickly. For example, Brussels 
transformed its buildings from among 
the lowest performing to the highest per-
forming in all of Europe in just seven years, 
using a combination of voluntary measures 
to support and encourage industry leaders 
and demonstrate what was possible pri-
or to requiring that level of performance 
through regulation.

The study finds that the cost of sustain-
able buildings can match those constructed 
through traditional methods. For example, 
the City of Vancouver anticipated a modest 
increase in construction costs as a result of 
increased building code performance re-
quirements but instead experienced a cost 
decrease of one per cent.
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Construction unemployment sounds alarm, Strickland says
Canada’s Building Trades Unions (CBTU) 
new executive director Sean Strickland 
has cited new and worrying employment 
statistics in the construction sector in call-
ing on the federal government to boost 
infrastructure spending beyond its an-
nounced pandemic recovery packages.

Strickland, speaking in person to board 
members of the Provincial Building 
and Construction Trades of Ontario 

assembled in Toronto Oct. 16 for their 2020 
Convention and to an online audience, 
noted a recent report indicated employ-
ment in the Canadian construction indus-
try is currently eight per cent lower than 
what it was in March, pre pandemic.

Beyond that, Strickland said, CBTU con-
tractor partners across the country are 
saying private sector spending is trending 
downward as confidence in the market 
waivers with the ongoing pandemic.

“While people are working now, the be-
ginning of 2021 is uncertain and the third 
and fourth quarter of 2021 are even less so, 

with considerably less projects expected 
on the books,” Strickland said. “We need 
government to step up and invest in infra-
structure now to keep our economy strong.”

Strickland was announced as the CBTU 
executive director in June.

He told the Ontario Building Trades 
audience that spending on shovel-ready 
projects not only would to get Canadians 
back to work, it would also create oppor-
tunities for apprentices.

Pressing the government for more 
stimulus is one of five CBTU priorities right 
now, Strickland said. The other four are:
• ensuring Community Benefit Agreements/

workforce development agreements are 
used on all federally funded infrastructure 
projects to create a pathway to the trades 
for underrepresented groups;

• providing more supports for apprentices 
including increase funding for the Union 
Training and Innovation Program;

• fighting for a workforce mobility tax 
credit; and

• improving health and safety.
The federal government was slow to sign 

agreements with the provinces and release 
the first phase of funding from the In-
vesting in Canada Infrastructure Program, 
to fund “real, shovel-ready projects,” 
Strickland said.

And where agreements with provinces 
have been signed, it is up to the federal 
government to “flow the money and flow 
it now.”

In August the federal government an-
nounced a $3.3-billion COVID-19 Re-
silience funding stream that accelerates 
spending under the Investing in Canada 
program on a range of pandemic-resili-
ent infrastructure projects. On Oct. 1, the 
federal government unveiled a $10-billion 
Growth Plan targeting largely green pro-
jects that would be rolled out by the Can-
ada Infrastructure Bank.

Trades workers across the country are 
suffering because of the COVID-19 crisis, 
Strickland said.

The Canadian offshore oil and gas in-
dustry had already been hit hard by plum-
meting oil prices, low demand and a glut in 
supply, and the pandemic caused project 
delays, cancellations and recently the shut-
tering of a refinery off the Atlantic coast and 
the full stoppage of the Husky White Rose 
project.

In Alberta, he said, COVID has “piled on 
the hurt that our brothers and sisters are ex-
periencing there.”

The COVID-19 crisis has disproportion-
ately affected women, younger workers 
and racialized Canadians across all sectors 
of the economy, Strickland said.

Recent incidents of racism in the GTA are 
“heinous and completely unacceptable,” 
he commented.

“But we need to do more than issue a 
statement, we need to do more than become 
indignant and upset. As construction leaders 
we must act and we must lead by example.”

DCN/MS  
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Mais de 1,23 milhões de toneladas de 
água radioativa, a que se juntam mais 
cerca de 170 toneladas diariamente, dis-
tribuídas por cerca de 1000 tanques, é 
com certeza um gigantesco problema.

Na sequência de um violento tsuna-
mi, resultante do terramoto de 11 de 
março de 2011, o caos abateu-se so-

bre a Central Nuclear de Fukushima. Este 
acidente nuclear é o mais grave da História 
depois de Chernobyl. A inundação, provo-
cada por uma onda que nalguns locais che-
gou aos 14 metros de altura, além de causar 
uma série de explosões, interrompeu o for-
necimento de energia elétrica que alimen-
tava os sistemas de refrigeração dos núcleos 

dos seis reatores da central. Durante várias 
semanas houve libertação de radioativida-
de numa enorme escala. Tudo foi tentado 
para evitar um desastre ainda maior. A 
fusão dos núcleos dos reatores foi evitada 
a todo o custo, despejando e bombean-
do água do mar para o seu arrefecimento. 
A destruição de estruturas e equipamento 
foi de tal ordem que ainda hoje não se con-
seguiu sanar o problema em definitivo. A 
contenção e concentração de mais de um 
milhão de toneladas de água tornou-se in-
comportável, havendo também problemas 
estruturais nalguns tanques. Mesmo com a 
atual construção de mais reservatórios, a 
capacidade de armazenamento atingirá o 
seu limite em 2022. 

Um grupo de especialistas anunciou no 
início de 2020 que consideravam como 
solução o lançamento da água radioati-
va no mar após diluição, reduzindo a sua 
concentração para 40%, e libertando-a 
lentamente ao longo de 30 anos. Houve 
também a hipótese de vaporização dessa 

água, mas que felizmente foi abandonada.
Perante este cenário, o Governo japo-

nês anunciou a intenção de lançar a água 
radioativa no Oceano Pacífico. O plano 
é ir despejando-a lentamente a partir de 
2022 e durante 30 anos. Após um moroso e 
complexo processo de descontaminação, 
foram removidos a maioria dos isótopos, 
porém não se conseguiu eliminar o isóto-
po radioativo de trítio, não havendo atual-
mente forma ou tecnologia para o remo-
ver. A informação veiculada é que o trítio 
só é nocivo para o ser humano em doses 
muito elevadas. A Agência Internacio-
nal de Energia Atómica suporta a decisão 
sustentando que a água depois de devida-
mente filtrada e diluída pode ser libertada 
com segurança no oceano.

Esta decisão, ainda não definitiva, do 
Governo japonês, levou a uma enorme 
contestação por parte de pescadores, agri-
cultores e população japonesa. Também os 
países vizinhos se manifestam desconfor-
táveis com esta possível decisão. Ambien-

talistas de todo o mundo e comunidade 
internacional têm mostrado a sua preo-
cupação relativamente ao impacto que 
esta ação poderá ter nos ecossistemas, es-
pecialmente na vida marinha e nas zonas 
costeiras.

Apesar de ser um problema nas mãos 
do Estado japonês, tem uma dimensão e 
impacto globais - seria bom que a comu-
nidade internacional fosse parte mais ati-
va na resolução de um problema que diz 
respeito ao planeta e não exclusivamente 
a um país.

Em matérias ambientais a comunidade 
internacional tem de ser mais interven-
tiva, não só na resolução de acidentes ou 
de situações imprevistas, mas também na 
regulação do que cada país pode ou não 
fazer, do que se pode ou não construir, 
destruir ou alterar, porque como já referi 
anteriormente, o ambiente e a natureza 
não têm fronteiras, a Terra é una.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva 

Água de 
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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 

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 

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

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

416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL
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Ainda que não dispense a consulta de 
um médico especialista e dos respetivos 
exames médicos, o autoexame da mama 
é fundamental para nos apercebermos 
de possíveis alterações nas mamas e, 
assim, se poder fazer um diagnóstico 
precoce.

Não há desculpas: ainda que possa ser 
vista como uma situação desconfortável, a 
palpação da mama – se seguirmos algumas 
dicas – acaba por ser um procedimento 
bastante simples, rápido e que, mais im-
portante, nos pode salvar a vida.

Um dos sintomas mais frequentes do 
cancro da mama é um nódulo, detetável 
através da palpação da mama e/ou das axi-
las. Para além disso, um outro sinal de aler-
ta passa por vermos que o mamilo segrega 
líquido ou que está mais para dentro. 

Vamos então ao passo a passo do autoe-
xame que pode e deve também ser feito 
pelos homens, já que 1% de todos os diag-
nósticos de cancro da mama pertencem ao 
sexo masculino.

OBSERVAÇÃO

De frente para um espelho, observem as 
vossas mamas e procurem alguns sinais, 

tais como pele casca de laranja, vermelhi-
dão, líquido no mamilo ou se, quando le-
vantam os braços e os colocam atrás da ca-
beça, surge alguma assimetria ou se a pele 
fica repuxada. Percebam, ainda, se existe 
alguma mudança significativa em relação 
ao mês anterior (este exame deve ser feito 
uma vez por mês).

PALPAÇÃO

Idealmente devemos seguir sempre a 
mesma técnica para que nos possamos 
aperceber de alterações na(s) nossa(s) ma-
ma(s) e para que, no futuro, este processo 
se torne quase automático. Podem colo-
car-se de pé com uma mão na nuca, e per-
correr a mama, no sentido dos ponteiros 
do relógio de fora para dentro, com a outra 
mão. Não se esqueçam de também fazer a 
palpação nos mamilos e nas axilas.

No caso de detetarem algo fora do nor-
mal, procurem um médico. De qualquer 
das formas, não se esqueçam que devemos 
fazer visitas regulares ao ginecologista ou 
ao médico que nos acompanha.

Façamos o presente rosa, para que o fu-
turo não se torne negro.

Inês Barbosa/MS
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SAÚDE & BEM-ESTAR

Outubro Rosa
Autoexame da mama
Fácil, rápido… e que pode
salvar vidas
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OLHAR COM OLHOS DE VER

Lixo atual // GO Transit Station West, Hamilton. Créditos: Fabiane Azevedo

Os rios misturam-se com as áreas urbanas. Créditos: Joana Leal
Seriously? Everyone knows you shouldn’t pair Cheetos with sanitizer. // FreshCo, Whitby. 
Créditos: David Ganhão

Fall Colours // Bluffers Park & Beach Créditos: Inês Carpinteiro
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A Polícia Internacional e de Defesa do 
Estado foi uma polícia de segurança que 
operou durante o regime de António De 
Oliveira Salazar. Os papéis principais da 
PIDE eram o controlo de fronteiras, emi-
gração e imigração e segurança do Es-
tado no estrangeiro.

A PIDE foi estabelecida em 1945, so-
bre a sua antecessora PVDE, que foi 
estabelecida em 1933, pelo Decreto 

de Lei nº 22992. A  PVDE ou Polícia de Vi-
gilância e Defesa do Estado foi criada com 
dois setores: Defesa Social e Política, usada 
para prevenir e desencorajar o surgimento 
da Política Social, e a secção Internacional, 
usada para o controlo de imigrantes, para 
prender e deter imigrantes problemáticos, 
deportar esses mesmos imigrantes e con-
duzir espionagem e contraespionagem no 
país ou fora do mesmo. A PVDE foi funda-

da pelo Capitão Agostinho Lourenço, que 
mais tarde em 1956 se tornou o presiden-
te da Organização Internacional de Polícia 
Criminal (lnterpol).

Com início em 1945, a recém-formada 
PIDE seguiu o modelo “Scotland Yard” de 
hierarquias e procedimentos. Estes eram 
garantidos com o mesmo estatuto da “Polí-
cia Judiciária”, tal como poderes alargados 
para prender, deter, investigar e interrogar 
qualquer pessoa que fosse reportada por 
conspirar contra o país ou as suas colónias.

Muitos historiadores e autores conside-
ram a PIDE como uma das mais eficientes 
e bem-sucedidas organizações de serviços 
secretos que já existiram. A PIDE estabele-
ceu redes complexas de telecomunicação, 
muitas vezes disfarçadas quando instaladas 
em todo o país e seus territórios. Os seus 
agentes infiltraram-se em movimentos de 
independência em Moçambique, Angola, 
Timor e até no Partido Comunista Portu-
guês. A PIDE encorajava todos os cidadãos 
a reportar atividades e atitudes suspeitas, 
sendo que seriam compensados com in-
centivos ou financeiramente. Estes proce-
dimentos resultaram num controlo muito 
eficaz de vários aspetos na vida em Portu-
gal.

Durante a guerra colonial portuguesa, a 
PIDE criou um exército paramilitar mui-
to bem treinado chamado de Flechas. Em 
1969, Marcelo Caetano proibiu o uso do 
acrónimo “PIDE” e substitui-o por “DGS” 
(Direção Geral de Segurança). Quando 
Caetano tomou o controlo do poder depois 

da morte de Salazar, algumas tentativas fo-
ram tomadas para trazer a democracia ao 
país. Com as guerras coloniais, a supressão 
de direitos civis e a insurgência geral contra 
o Estado ditador, foi sendo criado um mo-
vimento na direção da democracia. Como 
resultado, um pensamento futuro com 
violência não era mais avistado ou presen-
ciado. Isto causou um dano permanente na 
PIDE, pois não podia usar violência extre-
ma como em tempos pôde. As pessoas sen-
tiam-se com poder. A PIDE/DGS viu o seu 
fim em abril de 1974, durante a Revolução 
dos Cravos. A sede da DGS na Rua António 
Maria Cardoso, em Lisboa, foi cercada por 
soldados rebeldes e cidadãos zangados com 
o regime. Os agentes cercados, a partir do 
telhado, começaram a disparar contra as 
pessoas, matando quatro civis. Um agen-
te da DGS terá sido morto por um soldado 
rebelde, enquanto tentava fugir do local. 
Cinco pessoas foram o total de vítimas do 
Golpe de Estado que derrubou o longo go-
verno ditador. Nos dias seguintes, muitos 
agentes desapareceram e outros fugiram 
para Espanha ou outros países vizinhos. 
O diretor general Silva Pais foi capturado. 
Em junho de 1975, 89 dos antigos agentes 
da PIDE/DGS escaparam da prisão de Al-
coentre, uma fuga massiva que nunca foi 
explicada.

Historiadores acreditam que os ficheiros 
da PIDE/DGS foram sendo dados ao Partido 
Comunista Português, que eventualmente 
os reencaminhou para agentes soviéticos.

Existem três artefactos distintos na mi-

nha coleção. Dois passaportes especiais 
emitidos pela PIDE e um “Certificado cole-
tivo de identidade e viagem”.

1. Passaporte Especial - Capa Vermelha - 
Ministério do Interior, PIDE, engenheiro 
elétrico, posição de capitão, “Missão 
Especial”, passaporte apenas válido no 
Oeste da Alemanha. Tinta estampada, 
Landstuhl, base aérea, 2 de maio de 1958 
e reentrada da “PIDE” no aeroporto de 
Lisboa em 26 de maio de 1958, dia de 
chegada.

2. Passaporte Especial - Capa Vermelha - 
Ministério do Interior, PIDE, engenhei-
ro elétrico, posição de Major, “Missão 
Especial”, passaporte apenas válido em 
Espanha. Saída a 19 de novembro de 1962 
e reentrada da “PIDE” no aeroporto de 
Lisboa a 28 de novembro de 1962. (Iden-
tidade protegida).

3. Livrete de 25 agentes da “PIDE” - Car-
tões de fotografias, validado como 
passaportes, emitido em Lisboa a 5 de 
setembro de 1961. Passes válidos apenas 
em Espanha. Cada passe foi dado aos 
agentes e tinha de ser devolvido no dia 
de chegada. (Identidades protegidas). 
Eram 12 mulheres e 13 homens. 25 passes 
foram emitidos neste livrete e a minha 
coleção apenas tem 18 passes devolvidos, 
sete não foram contabilizados.

The P.I.D.E. or Polícia Internacional e de 
Defesa do Est ado, was the Portuguese 
security police that operated during the 
right- wing dictatorship of Antonio De 
Oliveira Salazar. The initial roles of PIDE 
were immigration, frontier borders, emi-
gration, and foreign state security.

PIDE was established in 1945 from the 
former PVDE which had been estab-
lished in August 1933, by Decree Law 

22992. PVDE or Polícia de Vigilância e Def-
esa do Estado was created with two sec-
tors; Social and Political Defense section, 
used to prevent and discourage social pol-
itical uprising. Second, the lnternational 
section, used to control immigration and 
arrest and detain troublesome immigrants, 
deport same immigrants and conduct espi-
onage and counter espionage at home and 
abroad. The PVDE was founded by Captain 
Agostinho Lourenço, who later in 1956 be-
came president of The lnternational Crim-
inal Police Organization (lnterpol).

Beginning in 1945, the newly formed 
PIDE followed the “Scotland Yard “ model 

of hierarchy and procedures. They were 
granted equal status as the “Polícia Ju-
diciária” , such as extensive powers to ar-
rest, detain, investigate, interrogate any 
person(s) who had and/or been reported 
to plot against the state at home or any of 
its colonies.

Many historians and authors consider 
PIDE to have been one of the most efficient, 
successful, and functional secret services 
to have ever existed. PIDE established a 
broad and complex network of cells, very 
often covert which were installed through-
out Portugal   and all its territories. Their 
agents infiltrated independence move-
ments in Mozambique, Angola, Timor and 
even the Portuguese Communist Party. 
PIDE encouraged all citizens to report sus-
picious behaviour and activities, to which 
they would be rewarded with incentives 
and monetary   compensation. These pro-
cedures resulted in very effective control of 
many aspects of Portugal’s life.

During the Portuguese colonial overseas 
wars, PIDE created a well-trained para-
military unit named Flechas (Arrows). ln 
1969, Marcelo Caetano abolished the use 
of the acronym “PIDE” and replaced it 
with “DGS” (Direção-Geral de Segurança). 
The ongoing colonial wars, suppression of 
civil rights and general insurgency against 
state censorship all caused a movement 

towards Portugal becoming a democracy. 
As a result, a future violence was no longer 
perceived or present. This caused perma-
nent damage to PIDE who no longer use or 
threaten extreme violence as it did once. 
The people felt empowered. PIDE/DGS 
came to its ultimate end on the 25th of April 
1974, during The Carnation Revolution.

The DGS headquarters on Antonio Maria 
Cardoso Street, in Lisbon, was surrounded 
by rebelling soldiers and angry citizens. 
Agents were surrounded and from the top 
of a building, fired into the crowd, killing 
four civilians. Eventually one DGS agent 
was killed by a rebel soldier while trying 
to escape the scene. Those five people 
listed were the only victims of the Coup 
D’état which overthrew the long-stand-
ing dictatorship.

In the days following, many agents dis-
appeared while other agents fled to Spain 
and neighboring countries. The Director 
General Silva Pais was captured in June 
1975 89 former PIDE/DGS agents escaped 
from Alcoentre Centre Prison in a massive 
escape that has never been properly ex-
plained. Historians believe that PIDE/DGS 
files were subsequently given to The Por-
tuguese Communist Party, and eventually 
forwarded to Soviet agents.

There are three distinct PIDE artifacts 
in my collection. Two special passports 

issued by PIDE and a “Certified ldentity 
and Trip Collection”.

1. Special Passport, Red Jacket - Ministry 
of the Interior PIDE, electrical engineer, 
rank of Captain, “Special Mission”, pass-
port only valid in West Germany. lnk 
stamped, Landstuhl, air base, 02-May-
1958 and re-entry “PIDE” Lisbon Airport 
26-May-1958, Day after arrival.

2. Special Passport, Red Jacket - Ministry 
of the Interior, PIDE, electrical engin-
eer rank of Major, “Special Mission”, 
passport only valid in Spain. Departure 
stamp, 19-November-1962 and re-entry 
“PIDE” Lisbon Airport, 28-Novem-
ber-1962. (ldentity has been concealed).

3. Booklet of 25 “PIDE” Agents - Photo 
cards, valid as passport passes, issued in 
Lisbon on 05-September-1961. Pass-
es only valid in Spain. Each pass was 
given to agents and each pass had to 
be returned upon their return. (lden-
tities have been concealed). There are 
12 women, and 13 men. 25 passes were 
issued in this booklet and my collection 
only includes 18 returned passes, seven 
are unaccounted for.

A BLAST FROM THE PAST

PIDE!

PIDE!

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

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

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Temos o nosso pátio aberto!

“Meg”, comparado com os seus parentes, é extraordinariamente maior.

Um dente de O. megalodon (à esquerda), comparado com um de tubarão branco (à direita).

Em 2016, a mais assustadora entre as criaturas marinhas que habitaram os oceanos pri-
mitivos da Terra recebeu o nome científico de Otodus megalodon, mas desde a des-
coberta dos dentes fossilizados desse tubarão gigante, em 1875, o seu tamanho jamais 
havia sido cientificamente determinado – até agora. Um grupo de paleontobiólogos 
determinou as dimensões daquele que é, carinhosamente, chamado de “Meg” por 
guionistas de Hollywood.
O estudo, publicado na revista Scientific Reports, mostrou que o icónico tubarão tinha 
entre 15 e 18 metros de comprimento e pesava 45 toneladas. É considerado estatistica-
mente um ponto fora da curva.
“Ainda é um tubarão impressionantemente grande. O O. megalodon é um outlier, 
porque quase todos os outros tubarões não planctívoros [animais que se alimentam de 
plâncton] têm um limite de tamanho geral de sete metros. Apenas algumas espécies 
modernas, como o tubarão-baleia ou o tubarão-frade, se aproximam desse tamanho”, 
explicou o paleobiólogo da Universidade DePaul em Chicago Kenshu Shimada.

Mais ou menos extinto

O megalodonte pertence à ordem dos lamniformes, grupo que inclui animais com duas 
barbatanas dorsais e uma anal, cinco fendas branquiais, olhos sem membrana e boca 
estendendo-se para além do nível dos olhos. 

Para determinar o seu tamanho, os investigadores usaram como base as medidas de 
espécies atuais (a biologia das formas extintas é mal compreendida; por serem cartila-
ginosos, o que se sabe deles provém de dentes fossilizados).
“Os resultados sugerem que um O. megalodon tinha, em valores aproximados, uma 
cabeça de 4,65 m de comprimento, uma barbatana dorsal de 1,62 m de altura e uma 
cauda de 3,85 m. Análises morfométricas sugerem ainda que as suas barbatanas dorsal 
e caudal foram adaptadas para uma locomoção predatória rápida e longos períodos de 
natação”, diz o estudo.
Em seis das 10 mil simulações, a pesquisa mostrou uma chance de 1% de existirem me-
galodontes vivos ainda hoje.
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MAIOR TUBARÃO JÁ EXISTENTE
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Kika

Foi em tom de desabafo com um toque de sentido de humor 
que Rita Pereira falou de um problema que surgiu com a che-
gada da chuva. Depois de ter ido buscar o filho, Lonô, de um 
ano, à escolinha, a atriz e apresentadora da TVI falou sobre a di-
ficuldade de transportar uma criança durante estas condições 
atmosféricas. 
“É a primeira vez que venho buscar o meu filho à escola a cho-
ver torrencialmente”, admite Rita, revelando, de seguida, que 
teve dificuldades em segurar no menino e no chapéu de chuva 
ao mesmo tempo que abria a porta do carro e tentava colocar o 
filho dentro do automóvel.
“Queria ter quatro mãos”, continua, em tom humorístico, mas 
pergunta-se, de seguida, sobre como fazem os pais com mais 
do que um filho perante circunstâncias semelhantes.

Depois de ter testado positivo para a covid-19, Cristiano Ro-
naldo regressou a casa, em Itália, para cumprir o período de 
isolamento obrigatório e recuperar. A viver em divisões sepa-
radas da família, o atleta não tem sintomas e continua a tentar 
cumprir as rotinas de treino. E é isso mesmo que prova num 
vídeo partilhado nas redes sociais.
Nas imagens, Cristiano surge numa zona de ginásio envolta 
em vidro. O atleta faz bicicleta ao som de música latina. O 
momento ficou registado por Georgina Rodríguez, que acom-
panhava o companheiro do outro lado do vidro e não resistiu 
em filmá-lo.
Nas imagens, Cristiano prova que, apesar do diagnóstico, 
sente-se em boa forma física e que está bem-disposto.

Afastada dos pequenos ecrãs desde o início da semana, Sónia Araújo usou as re-
des sociais para explicar que a ausência de “Praça de Alegria” acontece porque foi 
diagnosticada com covid-19.
Através de um vídeo, a apresentadora da RTP1 mostra-se com força e bem-dis-
posta. “Estou tranquila pois estou sem sintomas, está tudo bem”, afirma, tranqui-
lizando quem a acompanha. Contudo, o teste positivo faz com que esteja afastada 
de todos, em casa, de modo a evitar o contágio de quem lhe é mais próximo. “Vou 
estar os 10 dias em isolamento”, continua. 
Sónia Araújo quer, desta forma, falar com abertura sobre o tema, tranquilizando 
quem a acompanha e garantido que está a seguir todos os procedimentos de se-
gurança. Adianta ainda que, quando receber resultado negativo, irá regressar ao 
ecrã da estação pública. 
Na secção de comentários, depressa surgiram muitas mensagens de apoio à apre-
sentadora e desejos de rápidas melhoras.

SOFIA RIBEIRO 
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Sofia Ribeiro é a estrela da capa da revista Activa de novembro. A atriz de 36 
anos posa em lingerie para uma edição que tem uma mensagem especial ao 
destacar mulheres inspiradoras. Um tema que reflete o percurso de vida da es-
trela da TVI, tanto pessoal como profissional.
Nas redes sociais, Sofia Ribeiro reagiu a este trabalho e mostrou-se lisonjeada 
por ter sido escolhida para o representar.
“Amanheci com esta novidade no “correio” e, apesar, da chuva, não podia es-
tar um dia mais bonito dentro de mim! É um orgulho poder dar voz a uma re-
vista dedicada a ‘Mulheres que nos inspiram’. Tão bom que é fazer parte disto. 
Muito obrigada Activa!”, escreveu a atriz nas redes sociais, encantada com o 
resultado final da edição. 
As reações de fãs e seguidores foram muito positivas, com muitos a elogiarem a 
beleza de Sofia, assim como o exemplo de força e coragem que transmite.
Entretanto, Sofia Ribeiro tem ainda um livro a ser lançado. Confia foi o nome 
escolhido para título do livro onde relatou, na primeira pessoa, a forma deter-
minada como combateu um cancro da mama, diagnosticado em 2016. Confiar 
foi o verbo onde encontrou conforto e esperança, que lhe deu força para se er-
guer de cada vez que o corpo fraquejava e em que ainda hoje se inspira para 
encontrar um sentido para a sua vida. Coragem, resiliência ou amar teriam sido 
igualmente boas escolhas, já que são palavras que foram ganhando um lugar 
muito especial na sua vida.
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Miley Cyrus fez uma revelação inespera-
da. Em entrevista à Interview Maganize, 
a cantora afirmou já ter visto um OVNI, 
isto é, um objeto voador não identificado. 
Tudo terá acontecido na Califórnia e en-
quanto estava num automóvel. 
“Estava a conduzir por San Bernardino 
com o meu amigo e fui perseguida por al-
gum tipo de OVNI. Tenho a certeza do que 
vi”, garantiu a artista. Contudo, de segui-
da, Miley admitiu ter comprado cannabis 
a um vendedor que encontrou na estrada.    
Ainda sobre o episódio de avistamento, 
Miley diz que o objeto “tinha um brilho 
amarelo”, garantindo que não foi a única 
a observá-lo. “Eu vi-o a voar e o meu ami-
go também. Havia alguns outros carros na 
estrada e eles também pararam para olhar, 
então acho que o que vi era real”.
Esta situação deixou Miley perturbada. 
“Não consegui olhar mais para o céu da 
mesma forma”. Pensava que eles iam 
voltar”. Ainda assim, diz não ter senti-
do medo. “Ele olhou para mim e fizemos 
contato visual e acho que foi isso que real-
mente me abalou, olhar nos olhos de algo 
que eu não conseguia entender”.

Jeff Bridges anunciou através das redes so-
ciais que sofre de um linfoma. O ator afirma 
que, apesar de saber que esta é uma doença 
grave, o prognóstico é positivo.
“Fui diagnosticado com linfoma. Ainda que 
esta seja uma doença grave, sinto-me sor-
tudo por ter uma grande equipa de médicos 
e o prognóstico é positivo. Vou começar o 
tratamento e vou-vos mantendo atualiza-
dos sobre a minha recuperação”, escreveu 
o ator, de 70 anos, na sua conta no Twitter.

OVNI 

JEFF BRIDGES 
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MILÉNIO |  PASSATEMPOS
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CARANGUEJO
FORMIGA
GAFANHOTO
BORBOLETA
MOSCA
CARAMUJO
BARBEIRO
MINHOCA
BARATA
PIOLHO
CARACOL
ARANHA
CAMARÃO
ESPONJA
CENTOPEIA
GRILO
CIGARRA

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

 1.  Descansar em estado de sono
 2. Estado de satisfação, contentamento; jú-

bilo, prazer
 3. Qualquer produto suscetível de ser com-

prado ou vendido
 4. Que é destituído de sentido, de racionali-

dade
 5. Aquele que ensina, ministra aulas; mestre
 6. Apresentar, mostrar. Tornar (algo) visí-

vel ou perceptível a outrem (ou a um gru-
po de pessoas)

 7. Que percebe tudo; atento, vigilante, 
perspicaz

 8. Utensílio de mesa, de três ou quatro den-
tes em uma das extremidades

 9. Suspensão temporária de ação ou movi-
mento

 10. Sustentar-se ou mover-se no ar por meio 
de asas ou algum meio mecânico

 11. Propriedade rural de dimensões conside-
ráveis, de lavoura ou de criação de gado

 12. Que é irracionalmente inflexível; obsti-
nado, teimoso

 13. Que é tomado ou considerado no todo, 
por inteiro

 14. Que tem fama; renomado, célebre
 15. Que cede à pressão, suave ao tato; bran-

do, mole, tenro

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

4 postas de tamboril 
1 cebola 
1 folha de louro 
1 limão
Polpa de tomate 

1dl de vinho branco 
Sal 
Colorau doce
½ pimento vermelho 
Azeite q.b.

Numa assadeira, cortar a cebola em meias-luas e juntar a folha de louro. 
Regar com um pouco de azeite.
Colocar em cima as postas de tamboril, temperar com o sal, o colorau doce, o sumo de 
limão e o vinho branco.
Acrescentar o pimento vermelho cortado em juliana  e a polpa de tomate.
Levar ao forno  a 250 graus durante aproximadamente 50 minutos, virando as postas de 
vez em quando para que a cozedura seja uniforme.
Servir com puré de batata.
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO

Shop online at
donvalleyhealthfood.ca

We offer an extensive variety of 

quality supplements, loose herbs & teas, 

as well as personalized consultations

that include Iridology.

Compre online em
donvalleyhealthfood.ca

Oferecemos uma extensa variedade
de suplementos de qualidade, ervas & chás, 
assim como consultas personalizadas
que incluem Iridologia. 
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Poderá sentir alguma dificuldade 
em ultrapassar os obstáculos que 

vão aparecendo na sua vida profissional 
e as lutas de poder serão uma constan-
te... Mantenha-se alerta e cauteloso/a. A 
influência de Vénus e Marte fará com que 
não passe despercebido/a, pelo menos 
à pessoa de quem gosta. Expresse o seu 
amor pois agora será o momento ideal!

LEÃO 22/07 A 22/08 

A influência de Mercúrio e Úrano 
poderá conferir-lhe alguma falta de 

otimismo que lhe trará cansaço... Mantenha-
-se firme e não desista dos seus objetivos!

Apesar de o/a criticarem por falta de dispo-
nibilidade, os seus relacionamentos estarão 
mais serenos do que nunca. Procure conforto 
nas pessoas que gostam de si.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Poderá sentir que não consegue 
conciliar os seus pensamentos com 

as suas ações. Fique atento/a às finanças 
pois poderá gastar mais do que pode... Não 
gaste todas as suas poupanças: ser-lhe-ão 
úteis mais tarde. As atividades em prol da 
comunidade deixá-lo/a-ão de bem consigo 
mas a influência de Vénus poderá fazer com 
que se sinta mal-humorado/a.

TOURO 21/04 A 20/05

A influência de Úrano e Mercúrio 
fará com que se sinta mais sensível 

e imprevisível. Não exagere nas suas reações, 
pois poderá afastar algumas pessoas das quais 
precisará mais tarde.

O seu céu estará iluminado e todas as suas 
relações, amorosas ou amicais, estarão em 
perfeita harmonia.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Sentir-se-á enfraquecido/a duran-
te esta semana. Tome cuidado com 

correntes de ar, descanse e relaxe com um 
bom chá quente no conforto da sua casa.

A influência de Vénus, Júpiter, Saturno e 
Plutão fortalecerá as suas convicções e, com 
elas, os seus laços familiares. Se estiver sol-
teiro/a prepare-se, pois entrará numa fase 
decisiva da sua vida.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A semana poderá ser recheada de 
discussões e decisões... Proponha o 
que tem em mente e será fielmente 

seguido/a.

A influência de Júpiter fará com que seja 
presenteado com um novo começo emocio-
nal. Limpe a sua mente e aproveite as coisas 
positivas que a vida lhe dá.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A sua vida poderá passar por um 
momento mais instável que o/a in-

comodará. Faça um balanço,  pois a Lua aju-
dá-lo/a-á a ver tudo claramente.

Apesar das dúvidas que poderá ter no seu 
coração, não dramatize! Acalme as suas frus-
trações com o auxílio da sua família... Eles 
saberão como o/a acalmar.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência de Vénus e Úrano po-
derá complicar as suas finanças. 

Procure conselhos junto de uma pessoa da 
sua confiança pois ela conseguirá ajudá-
-lo/a a fazer face às despesas do dia a dia.

Sente-se desapontado/a? Procure esclare-
cer essa situação pois, o mais certo, é tra-
tar-se de um mal-entendido!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Mercúrio e Úrano 
exigirá que faça uma triagem das 

suas prioridades. Oiça os conselhos que lhe 
serão dados para garantir que será bem su-
cedido/a.

Terá prazer em partilhar de forma espontâ-
nea os seus sentimentos... Poderá ter passa-
do por uma fase mais monótona, que agora 
faz parte do passado.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Sentirá necessidade de fazer uma 
mudança na sua vida. Aproveite o 

outono para dar alguns passeios no campo 
e admirar a beleza das cores desta época do 
ano. A influência de Vénus, Júpiter, Saturno 
e Plutão poderá fazer com que sinta neces-
sidade de assumir um compromisso com 
alguém que admira... Será a semana chave 
que decidirá o seu futuro emocional.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A resiliência que o/a carateriza aju-
dá-lo/a-á a fazer frente a alguns 

problemas relacionais ou financeiros que 
poderão aparecer no seu caminho. Tente 
manter-se calmo/a.

A influência da Lua fará com que receba 
boas notícias no meio de uma semana ca-
racterizada pelas suas oscilações de humor.

PEIXES 20/02 A 20/03

Deverá manter-se alerta com ad-
versários e obstáculos que pode-

rão surgir no seu caminho. Mantenha-se 
calmo/a pois as coisas acabarão por se re-
solver.

Sentimentalmente, a semana será rica em 
comunicação e projetos a dois... Os objeti-
vos em comum serão alcançados de forma 
generosa, serena e harmoniosa.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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Classificados

Profissionais de Televisão 

Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos: 416-821-2698

Tavora Foods

Procuramos empregados para full-time. 
Precisamos de pessoas para trabalhar no 
talho, na caixa, condutores, ajuda no servi-
ço regular do supermercado e de expedição 
de produtos
We are looking to fill various full-time pos-
itions. We require butchers, cashiers, driv-
ers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 / stclair@tavora.ca
1625 St Clair Ave, Toronto

Procurando emprego?

Empresa de limpeza tem várias posições 
permanentes full-time e part-time de 
Cleaner para começo imediato.  Interes-
sado? Ligue para 416-850-9676 ou envie 
seu currículo para needcleanersontario@
gmail.com 

Procurando emprego?

Restaurante português localizado no 920A 
Dundas Street West em Mississauga procu-
ra empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant locat-
ed at 920A Dundas Street West in Missis-
sauga is looking for experienced waiters 
& waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326

New Jack’s Bakery

352 oakwood avenue, toronto

Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na 
caixa e ajuda de servicos 

We are looking to fill various full time 
positions for both cashier and customer 
service 

Contact: Jason Carvalho 416-651-1780 

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!



Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
soldbygil.com
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate all year access, road with an oasis 
of green space. Many possibilities of use, 
build cottage, retirement or dream home!. 
Road yearly fee of $300 for maintenance 
and snow removal. Copy of a survey 
available upon request.

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

Asking $788,000. 20 Snowood Court. 
Nested on a quiet street. Great oppor-
tunity to live in and rent lower apartment! 
House features 3 bedrooms on main 
level with laminate thru-out spacious 
living / dining with pot lights, updated 
kitchen with s/s appliances and granite 
counters. Both levels have ensuite laun-
dry. Lower level has separate entrance 
with over-sized family room, high ceilings 
and 2 bedroom with laminate throughout. 

Extras: All existing electrical light fi xtures, 
window coverings, 2 fridges, 2 stoves, 
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in 
backyard, home inspection, report avail-
able upon request, furnace, air condition-
er and water tank owned. 

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Eglinton & Dufferin Weston & Blackcreek

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

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

Preço:  $779,000 
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2 
quartos, Open Concept, perfeito para 
entretenimento, com um apartamento 
no basement para um rendimento ex-
tra. Garagem para um carro único e dri-
veway privado para 5 carros. Lavanda-
ria com acesso para as duas unidades. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

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

Scarlett & Eglinton

 Preço: $649,900 
Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito 
como alternativa a um apartamento. Sem 
estacionamento. Próximo do Stockyards 
Village e das paragens de TTC Bus. 

Weston & Rogers

Preço: $1,165,000
Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-de-
-banho. Bungalow separado, com gara-
gem para dois carros e apartamento no 
basement. 

Jane & 401
(Rustic Area)

Dufferin Grove
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fi replace in living room, 
fi nish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fi xtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

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

Casa em Woodbridge

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

Pedem $2100

Apartamento para aluguer

7 Apartamentos – todos alugados. Per-
to do subway. Bom rendimento. Gas e 
electricidade separados.

Propriedade de investimento

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

Casa em Mississauga

SOLD

$62,000 above asking

SOLD IN 1 DAY

$57,000 above asking



especiais
desta semana
rib steak  
$5,99 lb. 

t-bone steak 
$5,99 lb.

guisar com osso   
$3,99 lb.

alcatra com osso
$3,99 lb.

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

19/10/2020 a 25/10/2020


