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Sexo, é trabalho?
Manuel DaCosta
Editorial

Com o mundo sempre a girar e a revelar-nos novas surpresas, cada dia relembra-me uma novela muito popular
que foi transmitida na TV durante muitos anos. Na novela, as provocações e
adversidades dos relacionamentos eram
um desafio infindável para a forma como
vemos o mundo. Hoje, a realidade das
novelas abrange sérios ataques à nossa estabilidade mental por parte de forças políticas e uma dúvida interminável
acerca do que o amanhã nos irá trazer.

P

ondo tudo em perspetiva e analisando as forças corruptíveis que atacam
o nosso bem-estar, tudo se resume à
mosca no cabelo de Mike Pence durante o
debate com Kamala Harris, a 7 de outubro.
Uma pequena mosca domina os media, o
que confirma que pouco da sua mensagem
deve ser levada a sério.
Esta semana, o Milénio Stadium explora um aspeto da sociedade que representa
uma parte importante na vida de muitas
pessoas, mas que é convenientemente ignorado. Os profissionais do sexo e a prostituição são temas sobre os quais as pessoas

preferem não falar. Milhares de homens e
mulheres trabalham neste ramo e enquanto a sociedade se preocupa com os trabalhadores do setor automóvel, os trabalhos
e os ganhos dos trabalhadores sexuais são
ignorados. Há muito a ser discutido, mas
existe um certo desconforto, por parte do
poder estabelecido, em discutir esse assunto. O comércio sexual inclui muitas formas
e é um negócio que cria um lucro superior
a qualquer outra forma de entretenimento
“legítimo”. Na sua maioria, a prostituição
tornou-se virtual, onde sites pornográficos e sites de encontros forçam a maioria
dos clientes no sentido da clandestinidade,
criando assim uma sub-sociedade onde o
controlo dos trabalhadores sexuais e dos
seus chulos e organizações criminais forçam muitos para um ambiente semelhante
a uma prisão.
O Canadá legalizou a prostituição, contudo, apesar da vasta história dos trabalhadores sexuais, ainda existe uma haste
moral no seu traseiro metafórico sobre ser
considerado uma profissão. É legal vender
sexo no Canadá, no entanto, promover serviços sexuais, pagar por esses serviços e viver dos ganhos da venda sexual são ilegais.
Porquê legalizar algo e implementar barreiras onde a proibição de muitos aspetos
cria um ambiente onde é necessário secretismo e a proteção dos potenciais clientes?
O negócio de comércio sexual irá existir

Direção:

sempre. Os trabalhadores sexuais precisam
de proteção sob todas as leis do Canadá;
contudo, nunca irá acontecer porque os
governos não estão a receber as receitas
fiscais que “legitimam” estes negócios. As
práticas predatórias de homens e mulheres
que controlam vários aspetos do comércio sexual resultam em vítimas que sofrem
abusos indescritíveis. A prostituição, num
formato aceitável, é um serviço necessário que satisfaz as necessidades de muitas
pessoas. Numa sociedade que, por diversas
razões incluindo saúde mental, dificulta a
aceitação de que os nossos corpos funcionam de maneiras específicas, demonstra
que a prestação desses serviços é essencial.
A mudança das leis pode fortalecer os
trabalhadores sexuais e os clientes, que
poderão exigir melhores condições de trabalho e pode iniciar uma mudança cultural
que altere a forma como vemos as pessoas
na indústria do sexo.
Esta segunda-feira (12), celebra-se o
Dia de Ação de Graças. Agora mais do que
nunca temos de ser agradecidos por termos sobrevivido a todos os desafios impostos na nossa vida. É tempo de refletir e
reavaliar. Aqueles que contribuem para as
nossas vidas de uma forma positiva devem
ser valorizados por partilharem a sua vida
connosco.
Feliz Dia de Ação de Graças.
Versão em inglês
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PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the
most expensive drug in the world. We are begging our community and
anyone willing to help donate. Any donation makes a difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor nerve cells in the
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe,
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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“In Ontario, Police typically conflate
sex work with human trafficking”
Although the sex industry is criminalized
in Canada, some people still work in this
industry, like in many other countries
in the world. Maggies: The Toronto Sex
Workers Action Project is an organization that represents local sex workers
in the city. Every day Maggies Toronto tries to make this industry safer and
more dignified. They advocate that, like
in other jobs, “some love their work,
some dislike it and some feel indifferent
about it”, however they strongly support
that sex work should not be criminalized.
Recently some Toronto strip clubs were
in the news connected with COVID-19
outbreaks.

A

n employee at Brass Rail Tavern, located near Yonge and Bloor streets,
in downtown Toronto, tested positive for the disease in August and by that
time Toronto Public Health said that
500 people may have been exposed to
COVID-19 after visiting the club. In September Club Paradise Lounge, located at
1313 Bloor Street West was the second Toronto strip club to have a COVID-19 outbreak. Six employees and one patron have
tested positive for COVID-19. Toronto
Public Health confirmed that in recent inspections, this Club was following physical
distancing guidelines.
Since it’s not recognized as a job, sex
workers can’t pay taxes and don’t have
access to health care, employment and
invalidity benefits. With the pandemic the
issue is again in news and workers say that
they also “deserve access to government
support”.

have a similar feeling about their work
as those in any other job. Some love their
work, some dislike it and some feel indifferent about it. However, this does not
determine the legitimacy of sex work as
labour. Sex work should not be criminalized. Laws that criminalize sex work in any
way make it difficult for us to assert our
rights in the workplace and demand safe
working conditions. Sex workers are employed in a number of industries and many
are licensed and regulated by their municipal governments. Strip clubs and massage parlours in Toronto are one example
of licensed businesses where sex workers
require licenses from the City of Toronto
to work. Other forms of sex work include
porn performers, cam models and full-service companions - all forms of sex work are
valid forms of labour - many work and file
taxes as Independent Contractors. There
are also areas of sex work that are much
more openly criminalized like street-based
sex work and escorts who may work independently or with agencies. These forms
of sex work are legitimate, in high demand
and valuable forms of work, but because of
laws criminalizing clients, advertisers and
third parties, they often take place in private making it difficult to demand labour
rights and fair working conditions.
MS: Should Toronto have a Red Light District like Amsterdam?

Maggies: We advocate for the total decriminalization of sex work. This means
the removal of all criminal laws that criminalize sex workers, our clients, networks
and third parties. Decriminalization is
fundamentally different than legalization
Milénio Stadium: Should sex work should
such as in the case of the Red Light District,
be recognized as a normal job?
which would allow for local governments
Maggies: The Toronto Sex Workers Action to regulate our industries in the same way
Project: Sex work is a legitimate and valu- strip clubs and massage parlours are reguable form of work that is widely con- lated. Legalization views our work as a
sumed. Many people who do sex work moral threat that needs to be contained and

setting (such as an apartment or house).
In any setting, sex workers deserve safe
working conditions and the tools needed
to ensure this safety. For body rub attendants in Toronto this looks like the ability
to lock the doors of their individual rooms
to determine who comes in and out, for
exotic dancers this looks like a well-maintained club - there are many variations on
what workplace health and safety looks
like depending on the context of the work.
Sex workers should always lead the decision-making on what safety protocols are
established in their workplaces, because
MS: Over 10,000 prostitution-related inci- they know best about what is effective for
dents were reported in 1992. What type of their well-being.
risks do sex workers take?
MS: Would most sex workers like to pay
Maggies: In Ontario, Police typically contaxes and have access to health insurance,
flate sex work with human trafficking.
employment and invalidity benefits?
These are two fundamentally different
things. When police arrest sex workers and Maggies: Sex workers deserve access to
count those arrests as saving “victims” of government supports, especially in the
“trafficking” they are doing nothing more midst of a global pandemic, but unfortuthan targeting, harassing and violating sex nately our communities have been excludworkers. The reality is that creating safe ed from these resources. There are a numworking conditions for sex workers by ber of reasons sex workers are currently
decriminalizing sex work helps us better unable to pay taxes or disclose the nature of
identify and target actual trafficking by their work - from being paid in cash to the
creating conditions where sex workers feel stigma surrounding having done sex work.
We must decriminalize sex work and the
safe to report unsafe working conditions.
stigma associated with it.
MS: Sex workers in the Red Light District
in Amsterdam have panic buttons that MS:The Toronto Sex Workers Action Prothey can press if they come into contact ject represents workers of all genders from
with unruly clients. However, if you work all areas of the sex trade. Is it still an area
in a hotel or in the streets it’s hard to ask where mainly women work?
for help.
Maggies: Many different kinds of people
Maggies: As workers, sex workers deserve work in the sex industry - cisgender men
access to health and safety protocols in the and women, non-binary, two-spirited,
workplace and safe working conditions. and trans communities.
Safe working conditions look very difJoana Leal/MS
ferent across different forms of sex work
where individual workers may be working remotely (on a computer or screen), in
shared spaces (like a club) or in an isolated
controlled by the government. We know
that the regulations imposed on sex workers in these systems are more invasive and
burdensome than workers in other sectors.
It is often difficult for marginalized workers to meet the strict conditions, resulting
in them being forced back into the illegal
underground where they are isolated from
protections and support. What is most important about where sex work happens as is the question of Red Light Districts - is
that sex workers are free to conduct their
work in safe, reliable spaces.
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Sex Work World
Understanding the complex world of sex
work and framing it in the web that is a
society full of hypocrisy, prejudice and
discrimination, in relation to those who
build their daily lives in this type of work,
has been a matter of investigation for Dr.
Cecilia Benoit, over the years. Her deep
knowledge, based on a lot of field work,
helps us to understand where we are and
what remains to be done for society to
accept and regulate this type of service.

Cecilia Benoit: Between 2013-2017, I led
a national research program, Team Grant
on Contexts of Vulnerabilities, Resiliencies
and Care among People in the Sex Industry, funded by the Institute of Gender and
Health (part of the Canadian Institutes
of Health Research). The research program brought together a heterogeneous
team of knowledge users, collaborators,
scholars and trainees to identify key social and individual factors linked to violence and vulnerabilities in the Canadian
sex industry. Compared to other Canadian
workers, sex workers are younger, more
likely to identify as women, Indigenous
and non-heterosexual, less likely to have
finished high school, own their own home,
and be married or living common law. They
also reported poorer physical and mental
health, higher unmet health needs, and are
more likely to have a long-term disability.
In their struggle to pay monthly bills, onethird said they were currently employed
outside of sex work, largely in part-time,
gig economy work, or temporary jobs in
personal services that cannot be done remotely, including retail, restaurant, and
hospitality work—largely fields that have
been deemed non-essential and ordered to
close during the pandemic. Regarding material hardship (a non-income measure of
poverty), two-thirds of sex workers interviewed said in the last 12 months they received free food or meals, half shared they
borrowed money from friends or family
to help meet bill payments, and one-third
said they had not paid the full amount of
their rent/mortgage, nor the full amount
for utilities.

Crédito: UVic Photo Services

Milénio Stadium: According to your studies, what can you tell us about sex workers
in Canada? Who are they; which ethnicities are more prevalent; what are the main
characteristics of the people working in
this field?

Cecilia Benoit, PhD, FRSC, FCAHS, Pierre Elliott Trudeau Foundation Fellow, UVIC Provost’s Community Engaged
Scholar, Scientist, Canadian Institute for Substance Use Research and Professor Emeritus, Department of Sociology

Only four participants (1.8%) said they
were HIV-positive. The majority of participants reported trying out different work
locations concurrently and over time, and
so we avoid using binary categories such as
outdoor/indoor or on-street/off-street as
they fail to capture the wide range of locations (including escort agencies, massage
parlours, home, hotels, motels, studios,
bars, vehicles and parks) where participants negotiated and delivered sex work
services. During the 12 months preceding
the interview, one-third of participants
had delivered sexual services in an outdoor
location (‘park/outdoors’ or ‘vehicle’),
while almost everyone (99%) had delivered services in an indoor location such as
their own residence, in a hotel room or in
an escort agency. Licensed sex establishments (massage parlours and escort agencies) and own homes were viewed by participants as providing the best health and
safety for sex workers.

and managers to develop into conflict and
escalate. Efforts to reduce stigma, increase
social integration and reduce barriers to
services and supports will decrease conflict and violent victimization. This will
require attention to changing the Criminal
code and other social structures of power.
Findings from across our projects show
that punitive laws operate in a number of
ways to reduce the safety of people connected to the sex industry: buyers are reluctant to inform police when they see a
sex worker being harmed, managers cannot easily make condoms available in managed sex environments due to fear of being
charged with running a bawdy house,
intimate partners of sex workers find it
difficult to enhance their partner’s safety
for fear of being charged with contributing to prostitution, police are constrained
from reaching sex workers in need by the
workers’ fear of being charged, health and
social service organizations find it difficult
to reach many sex workers who prefer
to remain hidden for fear of being apprehended or belittled, and legislators remain
confused about who to help and who to
punish.
MS: There is a notion that sex workers enter prostitution out of necessity or because
they are forced into it, turning them into
victims. To what extent does this idea correspond to reality?

MS: Who is looking for this type of service?
CB: The two most commonly cited reasons
Is there research that allows us to categorfor first selling sexual services are money
ize these people?
and flexibility. The evidence suggests that
CB: Our research shows that most buyers many sex workers choose to sell sexual serare not oppressors. While there are a small vices because they are able to make more
number of people who prey on the vulner- money and sex work provides them with
able in the sex industry, just as there are more flexibility and autonomy compared
in almost any other industry, most of the to other jobs available to them. For many
buyers we surveyed are simply individuals this means being able to care for themseeking to purchase a service they feel they selves and their children. It is important
need. Most do not see themselves, nor are to consider how this story of opportunity
they perceived by those they pay, as ex- – often opportunity to meet basic human
ploiters or even as enjoying a position of needs – operates across the age spectrum
for those who engage in selling sexual serpower in the transaction.
vices. Sex work has increasingly become
MS: This is a type of work that has always a career option for migrant workers, stuexisted, but which has also been stigma- dents pursuing higher education and sex
tized. In your opinion, what is missing for workers working online to make a living.
this work to be accepted like any other Sex work is thus similar to other feminized
workplaces where sexuality is capitalized
service provision?
on, including bars and restaurants. The
CB: Stigma, discrimination, fear and isoover-representation of women in sex work
lation increase the potential for interperis because it is one of the few occupations
sonal tensions between sellers, buyers
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where women tend to have an economic
advantage over men due to the high value
placed on the female body within the current commercial market. For some working class-women and migrants, sex work
in licensed establishments is often a viable
economic strategy, while also offering sufficient flexibility to accommodate their
family and other commitments.
MS: Violence and abuse are often associated with sex work - to what extent is
this true?
CB: Tensions involving sex workers, buyers and managers occur in the sex industry, but they are not endemic. Tensions
and conflicts occur in all service industries.
In the sex industry, whether interpersonal
tensions develop into conflict and whether they escalate into violent victimization
depends, to a large extent, on the service
context that shapes the interactions between sex workers, buyers and, in some
cases, managers. Violence is relational and
multi-directional and shaped by factors at
personal, social and societal levels.
The police across Canadian cities also need
to improve their treatment of people in sex
work. We asked participants in our recent
study about their confidence in police so
we could also compare their answers to
those of other Canadians. Two-thirds said
they had little or no confidence, which is
over four times higher than what other
Canadians report. Participants mentioned
three main reasons: their first concern was
discrimination. Half of them had experienced judgmental treatment by the police
or courts, which they linked to prostitution and other stigmas. Their second concern was fear of being arrested. Participants also said they avoided going to the
police because of fear of being arrested for
selling sexual services. Their third concern
was targeting of their workplaces. Participants said that the police make their work
‘‘harder and less safe” by targeting escort
agencies and other safe workplaces when
they should be going after traffickers. Such
actions undermine trust and increase suspicion of law enforcement and discourage
future contact when they or someone else
is in danger. Passing laws that Police targeting escort agencies and other commercial sex locations leaves participants feeling less safe and forced to find alternative
ways to work that increase the likelihood
of victimization. It also wastes police time

and resources that would be better used and procuring services. It also makes it ilto find human trafficked victims and their legal for newspaper/magazine publishers,
website administrators, and web-hosting
traffickers.
services to publish advertisements for any
MS: An issue that is associated with the sex sexual services and prohibits communitrade is the underworld of human traffick- cating for the sale and purchase of sexual
ing. Can this social problem be eliminated? services in a public place next to a school
ground, playground, or daycare centre.
CB: I am not aware of sexual exploitation
This legislative framework thus directand human trafficking in licensed estably criminalizes sex workers and also bans
lishments in any of the Canadian cities I
most activities linked to the sex industry.
conducted research in across my career.
The law’s greatest negative impact falls
Despite sensational claims that human
on more disadvantaged sex workers fatrafficking is rampant in sex work, my
cing other intersecting stigmas, includresearch suggests that this crime is very
ing Indigenous and trans sex workers,
rare among this population. In fact, it apnon-status migrants and those who use
pears most adults who sell sexual services
substances. The PCEPA is one of the most
in Canada have freedom of movement to
extensive instruments of criminalization
work and are not coerced or exploited by
globally, and leaves sex workers in a preothers. In our recent study in which we
carious victim-criminal position. Similar
interviewed 214 individuals from six Canto others restricted to precarious employadian cities none of those interviewed were
ment in capitalist markets and lacking a
currently being controlled by a procurer or
social security net, sex workers also need
what is commonly called a “pimp”. The
access to redistributive social policies,
vast majority said the main reason they got
including comprehensive education, seinvolved in the work was the need or decure employment, quality health care and
sire for money, similar to other Canadians.
protected social welfare programmes that
Other reasons included difficult life events
have the greatest impact on overall social
and attraction to the work. We found that
inequality, and societal-level intervenmany of our participants belong to intions to combat occupational stigma that is
formal networks where they have friendworsened by punitive laws, such as those
ships with other workers, share safety
currently in place in Canada.
strategies, develop regular clientele and
create connections with those operating
MS: What is your opinion about adopting
escort agencies and massage parlours. This
the example of Amsterdam and creating
increases the health, safety and well-beRed Light Districts in Canadian cities?
ing of individuals engaged in prostitution.
Further, these networks mean that when CB: In a recent paper (Benoit, C. et al.
human trafficking is happening in their (2019).‘The prostitution problem’: Claims,
neighbourhood, our participants would evidence, and policy outcomes. Archives
most likely hear about it. Even though of Sexual Behavior. 48 (7), 1905–1923) we
their past negative experiences with the report:
police and in the Justice System are major
Restrictive policy responses are based on
barriers to reporting activities that may
the understanding that sex work will coninvolve human trafficking, they were
tinue to endure regardless of legislation
very frank in interviews with us. Our reand so “tolerance” is recommended. Such
cent study also revealed their awareness of
policies result in the sex work sector becriminal behaviour and the nature of their
coming partly legal/partly illegal and sex
interactions with protective services.
workers may receive partial occupational and human rights (Östergren, 2017a).
MS: Sometimes sex workers are seen as
Conventional restrictive policies include
people who are committing a crime. What
mandatory registration and health testcan be done to end this stigma?
ing for those wishing to enter and mainCB: Canada’s current prostitution law, tain sex sector work, control over the loBill C-36, the Protection of Communities cation of sex work businesses via zoning
and Exploited Persons Act (PCEPA), bans laws, licensing, and special fees (a “sin
the purchasing of sexual services and re- tax”) for individual workers and sex esceiving material benefits from prostitution tablishments, and regular inspection by

authorities. Countries that are usually featured as examples of this approach are the
Netherlands and Germany, both of which
have become more “rule heavy” in recent
decades. In 2000, the Dutch government
legalized the selling of sexual services but
imposed limits on where selling could
occur and who could sell. In the Netherlands, any European Union citizen age 18
and older can legally work in prostitution,
pending possession of the proper permits.
Cities are permitted to use zoning laws to
create “tippelzones,” areas where people
can sell sex, while restricting the sale of
sex elsewhere. Many tippelzones include
features to enhance the safety of streetlevel selling, such as easy access to police, shelters, condoms, and STI testing.
Research findings vary significantly in
regards to the situation of sex workers’
rights in the Netherlands in the current
restrictive climate. In contrast to domestic workers who are legally permitted to
work and have protection by the police
and the law, the situation of those without
work permits is much more precarious.
Domestic workers also face challenges. In
Amsterdam, for example, legalization and
limiting the number of brothels has not led
to the expected improvements of working
conditions for sellers. On the contrary,
they now have to comply with industry
rules and regulations and pay taxes but
do not receive the same benefits attached
to other jobs. With fewer brothel owners
owning more businesses, the power of
managers’ vis-à-vis sellers has increased.
They are often hired as independent contractors with limited job security, working
longer hours for less money, and without
benefits. These conditions have resulted
in many Dutch sex workers moving out
of the red-light district brothels to seek a
job in the independent escort business or
leave the sex industry entirely. They have
been increasingly replaced by migrants
from outside the European Union.
Instead, we should be working with sex
workers organizations to develop strategies to fully decriminalize sex work and
empower workers in licensed establishments and other work locations through
integrative labor regulations and other social policies.
Catarina Balça/MS
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Legalizing prostitution
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would result in
more people
being subjected
to prostitution?

demanding action to address genderbased violence (GBV). Our government is
committed to preventing and addressing
GBV, as well as protecting those in the sex
trade, whether they are there by choice
or through coercion.In December 2018,
new legislation created the Department for
Women and Gender Equality, transforming
the former Status of Women Canada into
an official department of the Government
of Canada. This change modernized and
t that time the government ex- formalized, in law, the roles of the Minister
plained that according with inter- and the Department. With this legislation,
national studies, some jurisdictions Women and Gender Equality Canada was
that have decriminalized or legalized given an expanded mandate for gender
prostitution have larger sex industries and equality that includes sexual orientation,
higher rates of human trafficking for sex- gender identity and expression. The deual exploitation than those that seek to partment works to actively promote the
reduce the incidence of prostitution. The inclusion of all people in Canada’s ecosame is to say that legalizing and regu- nomic, social, and political life by developlating prostitution would result in more ing and implementing policies, providing
people being subjected to prostitution. In grants and contributions funding to organCanada research shows that the majority izations, delivering programs, investing in
of those who sell their own sexual services research, and providing advice to domestic
are women, girls and marginalized groups. and international partners.
Research also shows that prostitution is an
extremely dangerous activity that poses a MS: Comparing with other genders, nonrisk of violence and phycological harm to status, refugee and immigrant women can
those subjected to it and proves that men experience more violence?
are the primarily the purchasers of sexual
WAGE: In 2017, we launched Canada’s
services, paid access.
first strategy to prevent and address GBV,
Considering that some of the sex workers
It’s Time: Canada’s Strategy to Prevent
are women, Milénio Stadium heard the
and Address Gender-Based Violence, a
Ministry of Women and Gender Equalwhole-of-government approach to the
ity and Rural Economic Development
issue. We have invested over $200M and
(WAGE), a ministry named in 2018.
over $40 million per year ongoing to advance efforts to prevent GBV, support
Milénio Stadium: Between 2009 and 2014,
survivors and their families, and promote
almost half of the people accused of a prosresponsive legal and justice systems, but
titution-related offence were female. Is
we know there’s more work to do.We are
this a female job?
currently working with our provincial/
WAGE: Violence against women is un- territorial counterparts, Indigenous oracceptable. It continues to be a pervasive ganizations, civil society and other partproblem in Canada with significant health, ners to build on efforts to date with the
social and economic costs. For decades, development of a National Action Plan to
women have been bravely telling their end GBV. This plan is in response to calls
stories, advocating for more support, and from domestics and international organiz-

The prostitution came to the news again
in the last months because with the pandemic the industry is suffering, and the
sex workers didn’t have access to federal benefits. The Protection of Communities and Exploited Persons Act, an
amending legislation to former Bill C-36
introduced in 2014, criminalized a range
of sex trade-related conduct, including
purchasing sexual services.

A

ations for stronger and more unified action
against GBV across the country. Both the
federal Strategy and the National Action
Plan reflect a commitment to addressing
the root causes of GBV, supporting survivors, improving access to the justice system
and information, and supporting Indigenous-led approaches to ending GBV.
In addition, we continue to support the
implementation of the Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action and
the National Inquiry into the Missing and
Murdered Indigenous Women and Girl’s
(MMIWG’s) Calls for Justice, in partnership
with First Nations, Inuit and Métis Peoples.

Canada were experiencing gender-based
violence. COVID-19 shone a light on the
shadow pandemic of GBV, as women, girls
and gender diverse people experiencing
violence face new challenges as a result of
isolation measures.
MS: In April, women’s participation in the
Canadian workforce fell to 55 per cent, a
level last seen in May 1986. Is this a setback?

WAGE: Every Canadian has the right to live
and work in safety. That’s why, in the recent Speech from the Throne, the Government of Canada committed to accelerate investments in shelters and transition housing
and to continue to advance with a National
MS: Like all service industries, sex workAction Plan to End GBV to ensure that anyers have been significantly affected by soone facing GBV has a safe place to turn.
cial-distancing measures and the closure
of non-essential business. What kind of On October 2, 2020, the Honourable
help does the government provide to sex Maryam Monsef announced up to $50M
workers that can’t work during the pan- in funding to support organizations providing supports and services to those exdemic?
periencing GBV. This includes: up to $10
WAGE: The COVID-19 pandemic has
million for women’s shelters and sexual
brought unprecedented challenges for
assault centres to help them continue to
Canadians and has further amplified existprovide their critical services safely; up
ing inequalities. Women – and in particuto $10 million to support organizations
lar low-income women – have been hit
providing services related to GBV to Inhardest by COVID-19. This is seen through
digenous people off-reserve and up to $30
job losses, the reduction in hours worked,
million for other women’s organizations
over-representation in frontline work, and
to support the delivery of GBV supports,
the additional burden of unpaid care work
to help combat the spread of COVID,
at home, such as looking after children and
and to address the increased demand for
providing care for sick relatives. Although
services. This $50M builds on previous
some jobs returned as public health restricemergency funding provided to women’s
tions were lifted, the sectors many women
shelters, sexual assault centres and other
work in have been slower to rebound. As
organizations providing GBV services to
announced in the Speech from the Throne,
ensure continuity of services at this chalthe Government will create an Action Plan
lenging time. This brings the total emerfor Women in the Economy to help more
gency funding provided to GBV organwomen get back into the workforce and to
izations to $100 million. Gender-based
ensure a feminist, intersectional response
violence must not be tolerated in Canada,
to this pandemic and recovery. This Plan
and we will continue to work with Canwill be guided by a task force of experts
adians to end it in all of its forms.
whose diverse voices will power a whole
of government approach.Even before the
Joana Leal/MS
COVID-19 pandemic, too many people in
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Saskatchewan reports highest prostitution rate
MS: Could legalising the sex trade help in
the fight against human trafficking?
Pivot Legal Society: Legalization and decriminalization are two different concepts.
If sex work were decriminalized, including
migrant sex work, sex workers could be
allies in the fight against human trafficking as they are best positioned to recognize
it when it is happening. Also, if the police
are no longer focused on policing the sex
trade, it would allow them to focus more
on cases of actual human trafficking.
MS: Could decriminalization be the first
part of the process?
PLS: Decriminalization of sex work is a necessary first step in recognizing the human
and labour rights of sex workers. By decriminalizing sex work, sex workers could
then access the same kinds of labour and
employment protections that others take
for granted.
MS: Current sex work laws, introduced by the Conservative
government in 2014, make it
illegal to purchase or advertise sexual services
and illegal to live
on the material
benefits from
sex
work.
How are the
actual negotiations with
the federal government?
PLS: Built into the current
laws is a requirement that they
be reviewed by Parliament five years

after being implemented. We reached that
milestone in December 2019 but to date,
the review has not started, likely due to
Covid-19 pressures. We still expect the government to fulfill its mandate in this regard.
MS: Some immigrants face more police
harassment regardless of their participation in sex work. Can you please clarify?
PLS: I can’t speak to non-sex-working
migrants but there is an Immigration and
Refugee Protection regulation that prohibits migrant workers from working in
the sex industry. This means that migrant
sex workers are afraid to contact police if
they are victims of a crime because they
fear the involvement of Canada Border
Services which may result in immigration
detention

and deportation for not abiding by the
restrictions on their visa. Raids on indoor
workspaces are also a risk for migrant sex
workers for the same reason.
MS: With the pandemic, sex workers
couldn’t apply to CERB or other benefits. Is
this the time to make improvements?
PLS: This is definitely time to make
improvements so that sex workers can access the same benefits as other Canadians.
Unfortunately, the transition from CERB to
EI makes it impossible for sex workers who
were receiving CERB to make the switch
as they are considered to be independent
contractors and therefore cannot access
EI. Barriers to receiving income
support should be removed.
Joana Leal/
MS

DR

P

ivot Legal Society is a legal advocacy
organization based in Vancouver, in
British Columbia. Founded in 2001
their mission is to defend the interests of
marginalized communities affected by
poverty and social exclusion. One of their
main campaigns is for sex work law reform
and according to them, they estimate that
less than 20% of all sex workers in Canada
work outdoors.
Canadian legislation approved in 2014, is
based on the Nordic model that criminalizes
the buyers and decriminalizes the prostitutes. The Pivot Legal Society’s mission is,
among other things, to repeal the laws that
criminalize sex workers, to work with sex
workers to ensure access to provincial employment, invest in support for low income
sex workers and to ensure people don’t

conflate sex work and human trafficking.

Cr
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ito
:

According Statistics Canada, between
2009 and 2014 Saskatchewan reported
the highest average prostitution rate (19.3
offences per 100,000 people), followed by
British Columbia, and Alberta. The national average over the six-year period
was 6.9. In 2014, the prostitution rate and
number of incidents dropped for nearly
all provinces compared with the previous
five years. The same source says that
most prostitution incidents occur in public spaces such as streets, parking lots,
subway/bus stations or even shelters,
and that females accused of a prostitution-related offence were, on average,
several years younger than the accused
males. The median age for males accused of a prostitution-related offence
was 42 years of age, while for females it
was 31. According to RCMP, for some,
prostitution can be a gateway into human trafficking, a serious crime involving
the sexual exploitation of persons, often
young and female, for money.
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The sex work stigma
“Things are changing,
but it’s not there yet”
Susan Davis has been working in the
sex industry for 45 years. She began this
line of work on her own will. She was attracted at the time by the opportunities
she realized she could have to create a
better life. Susan sees her profession as
any other, although acknowledges and
regrets that society, in general, still has
a prejudiced perception of sex workers.

D

have a job. Somebody offered me some
money, which I needed, so I had my first
date. I have met a woman who worked in
massage and she had bought and built herself a Harley-Davidson piece by piece, so I
was curious about sex work. From there I
asked her what to do, you’re checking in
for the safest and I started working for escort service in Halifax.

“too busy for that” or “no, we’re not doing
that now, maybe later”. We always have to
wait. Just wait, just wait… and while that’s
happening, sex workers are being harmed
all over the country.
MS: Do you feel, or have you ever felt, discriminated by society for being a sex worker?

SD: Of course. There’s this stigma attaMS: A sex worker is, as the name suggests,
ched to our work, but I think that is becoa worker—in fact, a service provider. Do
ming less and less – simply because we’re
you believe that government properly reincluded in a lot of things, so people are
cognizes your profession?
getting used to hear about sex workers.
SD: Well… Federally no. We are waiting So, it’s not quite of a stigma as what it was.
for the Federal government to do its job However, I’m out of the closet and my faand review the current legal framework, mily knows, everyone in my community
which is oppressing sex workers in this knows who I am, I’ve been in the media
country. They were supposed to review multiple times… So, for me it might be a
it after five years, it’s been more than six little different, I may have some privileyears now. So, it’s a little frustrating on ges in that sense. Stigma still plays its role
Milénio Stadium: When and how did you
the Federal level. The Liberals promised to with doctors, nurses, social services, poget started as a sex worker?
do something about it when they were in lice. Just as an example: recently there’s
Susan Davis: I was 18 years old; I didn’t the minority, but now it seems like they’re been an uptake harassment complaints
uring this conversation we realized that for Susan Davis it would
be essential for the government
to speak with professionals in the field to
learn about their needs, problems and ambitions. There’s no better way to understand a profession than to hear it from an
individual that works in the field, to know
what is really at stake when talking about
sex work in Canada.

from sex workers about clients who are
harassing them, stalking them, things like
that… The police just basically say “well
there’s nothing we can do about that, unless they do something else” … If it was a
lawyer or the pastor’s wife, and they were
being stalked this way, the police would
take it seriously. But it’s like sex workers
have to “man up and take it”, like we
don’t deserve the same type of protection.
Things are changing, but it’s not there yet.
And of course, we have social workers telling women “oh you’re pretty, go become
an escort you don’t need welfare”, when
people are trying to apply for crisis funds…
That’s discrimination. They don’t treat
doctors and nurses like that.
Also, if you are a sex worker with child
and family developments, they immediately assume you’re addicted to drugs and
uncapable of being a good parent, which is
absolutely not true: 70% of the sex workers
are single parents, so this is more you, as a
parent, making choices for your children.

FELIZ DIA DE
AÇÃO DE GRAÇAS
A TODA A COMUNIDADE!
Para qualquer apoio ou ajuda com a COVID
ou com qualquer programa federal,
ligue para o meu escritório ou visite o meu website.
Estamos aqui para servi-lo!

PARA INFORMAÇÕES SOBRE A COVID: JULIEDZEROWICZ.CA/CORONAVIRUS

@JULIEDZEROWICZ

JULIEDZEROWICZ.CA
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found zero. But deported hundreds of women – arrested and deported hundreds of
women. This kind of assumption, that there’s lots of violence by the pimps or procurers, is absolutely false. I want to be clear
though, I am not saying it doesn’t happen,
because it does. It’s just that it does not happen in the majority of the cases. The majority really cares for their workers.
That idea comes from the anti-trafficking/
prostitution “abolishes’ wish group”, who
MS: There are many cases of violence and would have you believe that all sex worabuse against sex workers by sexual pro- kers are so victimize, like we don’t have
curers, much of which goes unreported. a voice of our own, couldn’t possibly conTo what extent do sex workers feel protec- tribute to any policy, because we don’t
know what’s best for us.
ted? Who defends them?
It’s maybe not your dream job, you’re
doing what you have to do for your children. That’s something we should really
celebrate, honor these people, but instead
they get threat with the loss of their children. There are criminals, pretending to
be sex buyers, who escort you for free sex,
threatening to tell the school where your
child goes, threatening to tell the ministry
of child and family development.

SD: It’s not as white spread as we led to
believe by organizations who make money on this notion that all sex workers are
being victims of human trafficking or exploitation. A good example is the Olympics, where the police were called to respond
to anti-trafficking references… They were
looking for trafficking victims and they

MS: There are those who defend the
creation of the so-called “red-light district” in large cities (similar to Amsterdam, in the Netherlands), where all the
companies that dedicate themselves to
this type of work would be concentrated.
Do you think that this idea makes sense,

or do you think that this would increase
prejudice and discrimination?
SD: I don’t think it would work in Canada; we are private people. I would love a
“red-light district”, because I’m kind of
older, I would love to live in that type of
neighbourhood. But I think here we are
very private and some of the complaints
non-sex workers Canadians have is about
the overtness, they don’t want their children exposed to sex workers too young of
an age, because they don’t want to explain
it. I understand that.
I also think it would be disruptive to the
way industry is operating now – it’s discrete, nobody notices it, it’s not really
bothering anyone, and it’s spread out
all over the place. I think that we have
seen, through history, that generalize
any community creates harm, because if
you put everyone together, and then let’s
say the law changes, immediately they’re
available as a target. As well as for people who might hate sexual workers… If

everyone is together in one area it would
be really easy for a mass shooting to occur.
MS: What final message would you like to
leave for our readers?
SD: Our industry really did our part during
the lockdown. Sex workers have been as
impacted, if not more impacted, as all Canadians who have lost their jobs during this
time. Also, sex workers are better positioned than most people, to protect our health
and to understand how to insure the safest
possible way to do our job, for our health
and for the health of our clients. With the
opening guidelines, I would like people to
think about sex workers, to include them.
And before making decisions, it would be
appreciated if people talk to us first – the
best way to prevent the harm of sex workers is to include us in decisions that will
impact our lives.
Catarina Balça/MS

HAPPY
THANKSGIVING
451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | torontovanity.com
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Decriminalization, and not
legalization, is necessary
and urgent in the fight
for sex workers’ rights

Sex work is legal in Canada, but the purchase of the service is not. Confusing?
Maybe. And maybe this confusion is a
contributing factor as to why people are
still misinformed and continue to feed
the stigma around this profession.

L

yra McKee, Co-Executive Director of
Pace Society – an organization that
promotes safer working conditions
for sex workers, through education and
support -, spoke to Milénio Stadium about
her own experience and helped us understanding the urge for decriminalization of
sex work.
“I respectfully acknowledge that my
work takes place on the stolen lands of
the Coast Salish Peoples, specifically the
shared territories of the SKwxwú7mesh
(Squamish), Selílweta (Tsleil-Waututh),
and xwmo0kwyweyem (Musqueam) First
Nations.”
Milénio Stadium: When and how did you
get started as a sex worker?
Lyra McKee: I started learning about sex
work within my first year of coming to
Coast Salish Territories after arriving in
September 2015 to pursue my Master’s degree at UBC. I had met an older Indigenous
trans woman who had approached me on
Davie street and with whom I developed a
close friendship. She introduced me to her
life, which had long included sex work to
provide much needed income. My friend
helped me learn how to do my own makeup and socialize as a woman. We would
often get dressed up and go to the Downtown Eastside stroll, where she would
pick up clients. For the most part, I kept
her company, as she was very protective
of me considering my ignorance of sex
work customs and safety measures. However, I did do some street-based sex work
with her. After a falling out between us, I
largely stopped doing sex work until about
two years ago, after I had graduated from
UBC and started working on a restaurant
job that wasn’t covering my rent and living expenses. My involvement in sex work
since that time has consisted mostly of online advertising and in-person dates.
MS: A sex worker is, as the name suggests,
a worker—in fact, a service provider. Do
you believe that government (federal and
provincial) properly recognizes your profession?

LM: The issue is not as simple or benign as
the Canadian federal government failing to
properly recognize sex work as a valid profession; sex work is actively criminalized
at the federal level through the Protection
of Communities and Endangered Persons

Act. This criminalization follows the Nordic model, which means that it attempts
to end demand for sex work by making it
illegal to pay a sex worker. While selling
or trading sexual services is technically
legal for sex workers ourselves, it is with
a great many restricting stipulations that
rely on and continue to reinforce social
stigma against sex workers. Provincial
and municipal governments play a central
role in enforcing this asymmetrical criminalization. Immigration and citizenship
also forbids work or study permit holders
from engaging in work “related to the sextrade” and uses this rule to victimize and
deport racialized immigrants who engage
in sex work.

MS: There are many cases of violence and
abuse against sex workers by sexual procurers, much of which goes unreported.
To what extent do sex workers feel protected? Who defends them?

Crédito: DR

“

- Lyra McKee

How can this problem be solved?
LM: Decriminalization of sex work and an
end to the archaic and ineffective Nordic
model would be a good start to allowing
sex workers to feel a sense of professional
legitimacy. Legalization of sex work is an
insufficient solution because by its framework it necessarily stipulates what kinds of
sex work are legal and illegal and regulates
the ways sex workers pursue and control
their business. Sex workers and their clients will not be able to feel unashamed of
their participation in the sex economy until
sex work as a profession is decriminalized
and the pervasive social stigma targeting
sex work is eliminated.

LM: From my position as a member of the
sex work community and a professional
who leads a non-profit for sex workers, I
would assert that sex workers have always
had to take matters of safety into our own
hands and communities. Many of us feel
much more protected by our fellow sex
workers than the police or government,
who actively criminalize our profession
and our clients. The burden of protecting
sex workers from harm largely falls upon
sex workers ourselves and frontline service
providers, who are often underpaid and MS: There are those who defend the creMS: Professionally, what are some of the
ation of the so-called “red-light district”
overworked.
problems you have struggled with?
in large cities (similar to Amsterdam, in
MS: Sex work is legal in Canada, although
the Netherlands), where all the companLM: I have struggled with personal and
the purchase of the service is not. But many
ies that dedicate themselves to this type
professional isolation related to sex work
people are still unaware that this is a legal
of work would be concentrated. Do you
as well as a lack of viable professional deprofession in Canada. Does this result from
think that this idea makes sense or do you
velopment resources, workplace rights, or
the prejudice that society still has?
think that this would increase prejudice
opportunities for unionization. The criminalization of sex work in Canada directly LM: I would not quite say that the profes- and discrimination?
harms its most marginalized communities, sion of sex work is legal in Canada, because
LM: This model provides spatial stipulaincluding Indigenous people, trans people the actual transaction between worker
tions on where sex work is or is not legal,
(especially trans women), racialized and client is asymmetrically criminalized
thus criminalizing sex work outside of the
people, and immigrants by making our through the Protection of Communities
district. It could also lead to gentrification
clients criminals according to the Criminal and Exploited Persons Act (PCEPA). While
and racialized displacement depending on
Code and thus preventing us from prop- governmental criminalization relies upon
where the district was located and how it
erly screening clients for safety reasons and reinforces social stigma and prejudice,
was planned. Sex workers who hold more
and making the market more competitive it is not the only cause. Anti-sex work stigprivilege in relation to class and socioamong sex workers. If I were supported in ma is tied to transphobia, racism, colonieconomic status would have greater acadvertising my services and selecting my alism, sexism ableism, classism, and really
cess to legalized working spaces and thus
clientele, I would enjoy a great deal more any structural oppression that exists and
control the market at the expense of more
professional safety and security. Because marginalizes affected individuals and commarginalized workers. Any proposed solusex workers often hold dates in our own munities. From a young age, most families
tion to the criminalization of sex work and
living spaces (called an incall), the profes- teach their young ones that sex work is
its effects in communities that sets up legal
sional endangerment bleeds into our per- morally reprehensible, that girls should
stipulations about what kind of sex work
sonal lives and makes a healthy work-life not become sex workers and that boys
is and isn’t illegal, including spatial regubalance or any separation between the two should never consider hiring a sex worker
lations, will inevitably continue to crimimpossible. I have had clients steal from lest they become morally filthy.
inalize and endanger certain segments of
my home or finagle their way out of paying An example of the prejudice and ignorance
the sex work community and reinforce the
for service. Because I am an immigrant, I around sex work occurred in my personal
social stigma that sex workers face.
have no legal recourse to pursue for these life just a few days ago. After accosting my
friend with benefits, who was leaving my
infringements on my rights.
MS: What final message would you like to
small apartment building, my neighbour
leave for our readers?
MS: Do you feel or have you ever felt dis- threatened to call the police on me when I
criminated against by society for being a defended his presence because I “engage in LM: I hope I have made more clear some
prostitution” in my apartment. This threat of the reasons that decriminalization and
sex worker?
revealed that she is still under the impres- not legalization is necessary and urgent in
LM: I have experienced direct discriminsion that sex work is illegal. Decriminaliz- the fight for sex workers’ rights. You don’t
ation from clients, governments, civil soation (rather than legalization) of sex work have to ever engage in sex work to affirm
ciety more generally, friends, family, and
at the federal level is a necessary step to- the humanity of sex workers and actively
neighbours. This discrimination is fueled
ward recognizing sex workers’ rights, but fight for our unrecognized human rights.
by the same social structures of criminalthe social stigma at the root of this preju- Please be critical in your thinking, assertive
ization and stigma faced by sex workers in
dice and ignorance must also be addressed. in your allyship and activism, and caring in
most countries of the world; while the laws
the ways you talk about and interact with
may be different country to country, the
MS: The need that many sex workers all sex workers. We all have so much learnunderlying dehumanizing stigma is largehave to protect their clients’ identi- ing to do and so many changes to make, so
ly the same and is made stronger by other
ties is a factor that has prevented them let’s get going. Together.
intersecting systems of oppression.
from making their business legitimate.
Catarina Balça/MS
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Legalizar
ou não a
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Prostituição?

É senso comum que a prostituição é a
mais antiga profissão do mundo. Livros
e livros foram e são escritos sobre a
profissão na qual se vende o corpo. No
entanto, e apesar desta longevidade ser
globalmente aceite, tem havido o dominante esforço em eliminá-la da sociedade. Será possível erradicar esta profissão? Obviamente que não. Enquanto
existir procura, haverá oferta - lei do
comércio, na mais direta e basilar troca.
Se este facto é por nós intrinsecamente assumido, porque não legalizá-la e
proporcionar aos trabalhadores do sexo
condições gerais de proteção, ao nível
social, laboral e de saúde?

E

m Portugal, no passado mês de junho,
ressurgiu o debate sobre a legalização da prostituição, com a acompanhante de luxo, Ana Loureiro, subscritora
da petição que agregou mais de quatro mil
assinaturas. Na sua audição, Ana Loureiro
defendeu que a prostituição deve ser considerada como “uma profissão com descontos e regalias sociais como qualquer outro
trabalho, e só desta forma, pela via legal,
poderem laborar”.
Concordo.
Mas importa recuar um pouco na história
e no enquadramento legal da prostituição

em Portugal. Existiram várias alterações ao
longo do tempo. Em 1949, foi elaborada e
aprovada a Lei n.º 2036/1949 de 9 de agosto,
designada como Dura Lei, que pretendia erradicar a prostituição. Em 1954, por decreto, foi proibida toda e qualquer atividade de
prostituição nas províncias ultramarinas, e
finalmente, em 1963, esta passou a ser também ilegal, nas áreas metropolitanas. Num
passo atrás, esta lei abolicionista pôs termo a
uma prostituição regulamentada, com consultas médicas obrigatórias, por parte das
prostitutas. No entanto, pouco efeito prático obteve, pois em 1983 e através do novo
Código Penal, foi parcialmente alterada,
permitindo a prostituição individual e proibindo a sua exploração por terceiros.
Apesar da prostituição masculina nunca
ter sido reconhecida, a prostituição feminina continuava a ser praticada, com certo
grau de tolerância por parte das autoridades. Na verdade, até 2001, foram aprovadas várias alterações à lei, sobretudo, para
abranger a prostituição infantil e o tráfico
humano. Aliás, numa revisão da legislação europeia, em 2005, Portugal foi considerado pelo Parlamento Europeu como
país abolicionista, nomeadamente ao nível
do exercício de atividade de prostitutas e
prostitutos, restrições sobre locais onde
poder trabalhar e a impossibilidade de ar-

rendamento ao negócio da prostituição.
Ora, perante estes pequenos avanços e
grandes retrocessos, alguma vez deixou de
existir prostituição? Não. Então, porque não
optar pelo caminho da legalização? É plena
utopia considerar que a proibição resolve
este flagelo. Quantas mulheres e crianças
foram deixadas ao abandono, ou à mercê do tráfico, para não encarar o óbvio?
Como sabemos, a proibição sempre tornou
a prostituição mais atrativa e desafiadora.
Ao mesmo tempo, tem acentuado a grande
desigualdade social, que contribui em larga
escala para fazer de alvo aos menos protegidos, e por isso, preferenciais.
Devemos acreditar numa luta contínua
contra a prostituição, pois ninguém deveria ser obrigado a vender o próprio corpo. É
tempo de se adotarem abordagens distinta,
que nos garantam outros resultados. Existe uma grande hipocrisia relativamente à
consideração da prostituição (e também
da pornografia), como atividades lícitas,
até porque na realidade a venda do corpo
é das áreas mais procuradas, senão a mais
procurada.
Nesta linha de pensamento, não é demasiado hipócrita adiar esta regulaçãomentação? Sobretudo, quando na ordem do dia,
a saúde pública é tema incontornável, e a
prostituição é, mais do que nunca, consi-

derada como um comportamento de risco.
É tempo de encarar. Existem razões válidas para considerarmos com seriedade
a sua regulação. Primeiro, porque apenas
esta poderá travar a exploração sexual.
Depois, a legalização exigirá regulamentação da atividade e garantirá maior proteção
de todos – de trabalhadores a clientes. Se
regulada, o estigma social será menor e
a fiscalização mais apertada. Apenas esta
medida ajudará a combater o tráfico associado a espaços ilegais de incentivo à emigração, também ela ilegal.
É também com a legalização que será finalmente permitido o encaixe, em impostos e contribuições, que beneficiarão não só
a Segurança Social, mas também os profissionais da prostituição.
A sua proteção permite, em suma, que se
paguem impostos, que exista direito a uma
proteção social efetiva, acesso a créditos
habitação, à minoração da marginalização
aos trabalhadores do sexo, uma maior promoção de vida digna e inclusão social, bem
como, acompanhamento médico e exames
regulares.
Não restam grandes dúvidas acerca do
caminho a seguir.
Amélie Bonsart/MS

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

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771
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O assunto ainda é todo ele tabu: a prostituição existe, mas ao abordar o assunto encontrei reações de desconforto, hesitação e até uma certa indignação, na sua maioria.
Esta semana o Milénio Stadium aproximou-se da comunidade lusófona para saber os seus pontos de vista sobre a legalização da prostituição e os possíveis resultados
do ponto de vista económico, social, saúde, segurança e fiscal.
Telma Pinguelo/ MS

Rui Fernandes
Considera que a prostituição deve ser reconhecida como uma profissão? Porquê?
Eu acho que sim, já poderia ter sido reconhecida por muitas razōes. É um negócio milionário que está totalmente fora das contas do
Governo, gera problemas de segurança pública e individual, as vidas destas mulheres e
homens que estão diariamente em risco, há a

saúde também a ter em conta e muito mais.

o negócio da canábis aqui no Canadá que é
muito lucrativo.

Pensa que o Estado iria beneficiar economicamente com a legalização deste setor?
Pensa que os sex workers precisam de ser
protegidos no sentido dos seus direitos
Sim, como eu disse, há milhōes e milhōes
humanos e também usufruir de benefícios
de dólares que circulam todos os dias nesfiscais?
te negócio e nada disso passa pelas contas
do Governo. Só reconhecendo a profissão, Precisam, como qualquer ser humano. Eu
atribuindo direitos e deveres é que o Gover- penso que os direitos humanos não olham a
no pode beneficiar economicamente. É uma profissōes ou estatutos. Direitos humanos são
nova indústria oficial que começa a gerar de todos e por isso sim, essas pessoas, sejam
novas receitas para o Estado. Basta vermos consideradas profissionais ou não, têm de ser

respeitadas. No que toca aos benefícios, penso que devem ter os mesmos direitos que outros trabalhadores, mas não benefícios extra.
Qual o impacto considera que a legalização
iria ter na saúde pública?
Penso que é difícil de prever. Por um lado alguns problemas poderiam diminuir por haver mais apoio, por outro iria haver um outro
tipo de procura e não sei se seria bom num
sentido geral.

Pensa que os sex workers precisam de ser
protegidos no sentido dos seus direitos
humanos e também usufruir de benefíPensa que o Estado iria beneficiar economicios fiscais?
Considera que a prostituição deve ser reco- camente com a legalização deste setor?
nhecida como uma profissão? Porquê?
No sentido dos direitos humanos, sim claro.
Iria sim, há outros países que já legalizaram
Atualmente eles não têm qualquer tipo de
Sim. Porque é uma realidade que se insiste a prostituição e estão a beneficiar disso há
proteção e muitas pessoas acabam por entrar
em não ver, e se continuarmos assim os pro- anos. Na Holanda o Estado até conseguiu
em situaçōes perigosas como as redes de tráblemas que vêm de lá vão continuar a existir. construir escolas novas e hospitais com essas
fico, violência e às vezes são mortas. E claro,
Se for legalizado é possível haver um contro- taxas.
os benefícios fiscais: se é um trabalhador que
lo muito maior. Os trabalhadores ilegais pen-

paga impostos tem direito a receber também.

o problema existe e medidas devem ser tomadas, estamos falando de pessoas que têm
problemas e necessidades como quaisquer
Sem dúvidas iria se beneficiar, pois será mais
outras, então devem sim ter acesso a medidas
Considera que a prostituição deve ser reco- uma fonte de arrecadação para o Governo.
do Governo, porém não só - acho que deveria
nhecida como uma profissão? Porquê?
Pensa que os sex workers precisam de ser existir recursos de conscientização e apoio a
Na minha opinião não deve ser reconhecida protegidos no sentido dos seus direitos hu- estas pessoas e medidas que ajudassem a saícomo profissão, pois como cristã nosso corpo manos e também usufruir de benefícios fis- rem deste tipo de vida.
e sexualidade não devem ser expostos de for- cais?
Qual o impacto considera que a legalização
ma depravada e imoral.
Apesar de não concordar com a “profissão” iria ter na saúde pública?

Vai depender de cada um, pois sendo ou não
uma atividade legalizada, qualquer pessoa
tem acesso a saúde pública aqui no Canadá,
então a questão na transmissão de doenças,
vai depender do cuidado e asseio que cada
um tem com sua saúde, e neste caso específico, o cuidado deve ser redobrado, pois todos
sabem dos perigos na transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.

Vanessa Silva

Amanda De Paula

so que vão sempre existir, mas haverá um
controlo maior.

Pensa que o Estado iria beneficiar economicamente com a legalização deste setor?

Qual o impacto considera que a legalização
iria ter na saúde pública?
Eu acho que ia ter impacto positivo porque
pelo menos se fosse legal eles teriam de obedecer às regras de segurança da atividade.
Fazer exames de saúde, estarem protegidos
contra doenças sexualmente transmissíveis,
algumas delas que já lutamos há muito tempo, como a sida.
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VOXPOP
Ana Clara Gonçalvez

Pensa que o Estado iria beneficiar economicamente com a legalização deste setor?

Eu acredito que sim, porque seria uma forConsidera que a prostituição deve ser reco- ma do Estado regulamentar esta indústria.
nhecida como uma profissão? Porquê?
Então é justo para uma parte, que está a
prestar o serviço, e para o Governo que está
Sim, eu considero. Porque é uma forma de
a receber os impostos desta prestação de
sustento e os/as profissionais como um todo
serviço. Portanto para ambos é benéfico.
precisam de receber pelos seus serviços. Eu
acredito que seja uma prestação de serviços, Pensa que os sex workers precisam de ser
inclusive é uma das profissōes mais antigas protegidos no sentido dos seus direitos
do mundo, tem de ser respeitada.
humanos e também usufruir de benefícios

fiscais?
É uma profissão arriscada e também que sofre muito preconceito, apesar de ser muito
antiga. Então essas pessoas são marginalizadas, infelizmente, e são pessoas que merecem todo o respeito do mundo. Eles devem
sim ser protegidos, devem ser olhados com
muito cuidado porque é uma profissão muito arriscada. E esse é mais um motivo para a
regulamentar e dar apoio aos profissionais.
Os benefícios fiscais, a partir do momento
que há uma regulamentação, que eles con-

tribuem para os impostos, eles têm direitos
como qualquer outro trabalhador.
Qual o impacto considera que a legalização
iria ter na saúde pública?
A verdade é que a prostituição sempre existiu
e vai existir, então o que poderemos ver é que
talvez aumentem os números (de doenças)
porque as contagens vão passar a ser oficiais.
A procura pelo sistema de saúde penso que
vai ser a mesma e que não vá alterar em nada,
apenas será de um modo oficial.

ilegal simplesmente deixa-os sem proteção protegidos no sentido dos seus direitos
legal e força-os a situações de trabalho de- humanos e também usufruir de benefícios
sesperadoras que normalmente não seriam fiscais?
permitidas legalmente.
Considera que a prostituição deve ser recoOs direitos dos profissionais do sexo denhecida como uma profissão? Porquê?
Pensa que o Estado iria beneficiar economi- vem ser protegidos como os de todas as
camente com a legalização deste setor?
outras pessoas. Temos de aceitar que
Eu acredito que a prostituição deve ser leprostituição vai sempre existir e quando
gal, como é noutros lugares do mundo. Os Sim. Algumas pessoas ganham mais dinheiro
a forçamos a trabalhar nas sombras só se
profissionais do sexo, homens e mulheres, com o trabalho sexual do que com qualquer
criam oportunidades para abuso extredevem poder trabalhar legalmente e benefi- outro trabalho e o Governo poderia sem dúmo, escravidão sexual, exploração e cada
ciar da mesma rede de segurança social que vida beneficiar economicamente com isso.
vez mais doenças que se propagam.
os outros trabalhadores. Tornar este trabalho
Pensa que os sex workers precisam de ser

Qual o impacto considera que a legalização
iria ter na saúde pública?

Pensa que o Estado iria beneficiar economi- lo que acha mais correto ou conveniente, a
camente com a legalização deste setor?
prostituição não é um “serviço de alto risco” essencial como bombeiro, polícia ou até
Definitivamente o Estado iria beneficiar
mesmo paramédicos que arriscam todos os
Considera que a prostituição deve ser reco- imenso. Acabávamos com alguns probledias a sua vida para servir a sociedade. Acho
nhecida como uma profissão? Porquê?
mas sociais, tal como alguns problemas juque não seria muito justo colocar profissiodiciais e no topo de tudo ainda se coletava
nais do sexo no mesmo patamar. Por isso na
Não acho que moralmente seja uma profissão
impostos.
minha opinião, não deve haver benefícios
digna, mas temos que ter a consciência de
que a prostituição sempre existiu e vai conti- Pensa que os sex workers precisam de ser fiscais, pelo contrário, deveria ser cobrada
nuar a existir independente da aprovação da protegidos no sentido dos seus direitos huma- uma taxa extra de higienização e cuidados
de saúde. Em relação aos direitos humanos,
legalização. Deste modo penso que o Canadá nos e também usufruir de benefícios fiscais?
acho que somos todos iguais e devemos todos
só tem a beneficiar com a legalização.
Cada um faz as suas decisões consoante aqui-

ter o direito de usufruir dos mesmos direitos,
independentemente da profissão.

Sara Ramalheira

Carlos Neves

Primeiro acho que se deve legalizar a prostituição e ver como isso funciona ao longo dos
próximos anos. Quais são as experiências dos
profissionais que passam a poder trabalhar
abertamente, sem que todas as outras coisas que vêm com isso sejam ilegais. Estudar
quem usa os serviços das prostitutas. E aí podíamos ter uma ideia mais informada do que
agora.

Qual o impacto considera que a legalização
iria ter na saúde pública?
Penso que poderia ter um impacto muito
positivo, mas como disse não acho que essas
melhorias devessem sair do bolso do Estado.
E acho que deveria haver um reforço rigoroso na higiene, saúde e segurança.
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A sobrevivência da prostituição
Cristina Da Costa
Opinião
Caro leitor,
A cada semana volvida espero-o bem. E
que assim seja por muito tempo.

E

sta semana vou opinar sobre o tema
de capa deste jornal - apenas a profissão mais antiga do mundo.
Deixo-vos algumas definições. Popularmente chamada de “profissão mais antiga
do mundo”, a prostituição é moralmente
reprovada em quase todas as sociedades,
dada a degradação que representa para as
pessoas que a praticam.

Definição
Prostituição é a atividade que consiste
em oferecer satisfação sexual em troca de
remuneração, de maneira habitual e promíscua.
A definição de prostituição baseia-se em
valores culturais que diferem em várias sociedades e circunstâncias, mas geralmente
refere-se ao comércio sexual de mulheres para satisfação de clientes masculinos.
Também há formas masculinas de prostituição homossexual e, em menor proporção, entre homens que alugam seus serviços para mulheres.
Em sociedades muito permissivas, a prática da prostituição torna-se desnecessária.
Em culturas demasiado rígidas, é perseguida e punida como delito.

lia monogâmica, não se praticava a prostituição nem outro tipo de serviço pessoal
remunerado. São conhecidos, contudo,
casos de tribos pequenas nas quais os homens podiam incitar as mulheres à relação
sexual mediante a oferta de objetos por elas
apreciados. Noutros povos, a prostituição
de meninas foi praticada como rito de iniciação à puberdade.
Com as primeiras civilizações da Mesopotâmia e do Egito surgiram as prostitutas
sagradas, vinculadas a certas divindades e
a determinados templos. Na antiga Grécia
também ocorreu a prática sexual relacionada ao culto religioso.
A prostituição propriamente dita, tanto
Origem
na Grécia quanto em Roma, era controlaNas sociedades primitivas, nas quais não
da pelo Estado, que cobrava altos impostos
existia a propriedade privada, nem a famídas prostitutas e as obrigava a usar roupas

tomala.ca
@tomala.tpps

que identificassem a profissão. As heteras
ou hetairas gregas, cortesãs cultas e refinadas que frequentavam reuniões e festas de
intelectuais e políticos, exerciam um tipo
de prostituição respeitado.

História da prostituição
Durante a Idade Média europeia, a igreja
cristã tentou sem sucesso eliminar a prostituição, mas a sociedade, orientada pelo
culto do amor cortês, em que os casamentos eram arranjados com finalidades políticas ou económicas, favorecia o florescimento da atividade.
A prostituição passou a ser regulamentada
e protegida por lei e a constituir uma importante fonte de ingressos para o poder público.
As cortesãs também foram dignamente tra-

tadas nas cortes do Renascimento italiano.
No século XVI, uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis somou-se
ao puritanismo da Reforma religiosa para
lançar uma ofensiva contra a prostituição.
Com a industrialização, as aglomerações
urbanas voltaram a oferecer condições de
expansão para a prostituição.
Assim sendo e depois dos termos técnicos explicados, quem somos nós, todos nós
para julgar seja o que for ou quem for?
Não sabemos o que “empurra” estas mulheres e homens para este tipo de vida. Alguns por gozo (não sei que gozo, mas não
façamos julgamentos), outros porque são
obrigados. Muitos outros por opção de vida
fácil e a lei do menor esforço. Enfim. Não
obstante não basta criticar. Basta aceitar
e, de certa forma, como sociedade opinar
perante as autoridades para que esta “profissão” de muitos séculos seja regularizada.
Seria melhor para a saúde pública e para o
bem-estar geral. Preferível a ter de viajar que é o caso de muitos senhores mesmo no
seio da nossa comunidade -, dizia eu viajar para países mais pobres onde a miséria
prevalece e tirarem partido de situações e
pessoas, em muitos casos menores por pura
satisfação. Mulheres jovens a preço razoável. Enfim, já é tempo de acabar com esta
calamidade social e inovar. Pois creio que
esta profissão “mais antiga do mundo” podia até utilizar o slogan da Toyota - “veio
para ficar”.
Ser homem é fácil. Intimidar com poder? Mais ainda... Ser mulher também não
é difícil, mas vale o que vale. É o que é.
Respeito todos e qualquer um, independentemente da situação social.
Quem calça sapatos apertados é que sabe
dar o valor à dor dos calos.
Resto de um bom fim de semana.
Fiquem bem.
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Is Sex, Work?

As the world turns and reveals new surprises, each day doubt about what tomorrow will bring.
reminds me of a very popular soap opera which ran on
TV for many years. On the soap opera the trials and
aking all into consideration and analyzing the corruptribulations of relationships and its effects were a nevtive forces that attack our well-being, all was summaer-ending challenge to how we view the world. Today’s
rized by a fly on Mike Pence’s hair during the debate
soap opera really encompasses serious attacks on our of October 7th with Kamala Harris. A little fly dominates the
mental stability by political forces and the never-ending media confirming that very little messaging should be tak-

T

en seriously. This week’s Milenio Stadium explores an aspect of society that plays a part in many people’s lives but it
conveniently ignored. Sex workers and prostitution are subjects that people would rather not speak about. Thousands of
women and men work in this field and while society worries
about auto workers, the jobs and earnings of sex workers are
ignored. There is much to be discussed but there is a certain
discomfort by the establishment in debating these issues.
The sex trade encompasses many forms and is a business
that creates revenues which exceed any other form of “legitimate” entertainment. Prostitution has for the most part
gone virtual where sites for porn and dating forced most of its
clients underground creating a sub-society where control of
sex workers by pimps and criminal organizations force many
into a prisonlike environment.
Canada legalized prostitution, however, despite sex
work’s lengthy history, it still has a moral rod up its metaphorical rear end about the profession. Selling sex is legal
in Canada, however, advertising sexual services, paying
for those services and living off the material gains from
selling sex are illegal. Why legalize something and implement barriers where prohibition of many aspects creates
an environment where secrecy and protection of potential
clients is necessary?
The business of sex will always exist. Sex workers need
protection under all laws of Canada; however, it will never happen because governments are not getting the tax
income that “legitimate” business are creating. Predatory
practices by men and women who control most aspects of
the trade result in many falling prey to unspeakable abuses. Prostitution in an acceptable form is a necessary service
which fulfills the needs of many. In a society which for a
variety of reasons including mental health issues complicates acceptance that our bodies function in specific ways,
the provision of these service is essential.
Changing laws can empower sex workers and clients to
demand better working conditions and it may start a cultural shift that changes how we view people in the sex industry. Forcing prostitution underground and making these
workers feel sub-human is not a way to resolve a problem
which will become more convoluted and dangerous. This
Monday is Thanksgiving Day. Now more than ever we have
to be thankful for having survived the challenges being imposed on our lives. It’s time to reflect and reassess. Those
who contribute to our lives in a positive manner should be
thanked for sharing their life with us.
Happy Thanksgiving Day.
Manuel DaCosta

Também estamos disponíveis na
, para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana:

Continuamos a acompanhar
a visita de Cristina Da Costa
ao Museu Berardo Estremoz
Visitamos o Celeiro Museu Ti Deolinda,
um museu dedicado aos telefones
Ficamos a conhecer melhor Nick Souza
o vencedor do LusoLife Beat Series
Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12
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"Mão de obra altamente qualificada, bem treinada.
Simplesmente o melhor, desde 1903"
Quando uma comunidade se constrói do chão para cima, não existe mão de obra no planeta que seja
mais qualificada para completar o trabalho eficazmente à primeira. Os membros da LiUNA e aposentados
fizeram um compromisso com as suas carreiras, o que significa um compromisso com a comunidade.
Um compromisso para construir as MELHORES escolas, aeroportos, hospitais, escritórios, túneis, usinas
de energia, estradas, pontes, edifícios baixos e edifícios altos do país. Quando o trabalho está completo,
os membros da LiUNA e aposentados continuam a viver, a jogar e a crescer nas suas comunidades,
com a garantia de que a pensão é também... simplesmente a MELHOR!
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E assim nasceu a cronista
Sala Mortuária

Aida Batista

Fumo, algumas
flores, certas
lágrimas,
A incómoda deposição,
O fútil
Disfarce do lenço

Fome, sono,
Barulho de condolências
Querem saber como foi.
Amália morreu no dia 6 de outubro de
De pequeninas coisas mortais falam.
1999, faz esta semana 21 anos. TrabaAnedotas, sorrisos, café.
lhava já em Toronto, quando recebi a
O corpo espera:
notícia. O Milénio havia nascido no ano
aguarda o golpe de misericórdia.
anterior, e Frank Alvarez convidara-me
para, de vez em quando, enviar um arAntónio Osório
tigo. Hesitei na resposta e deixei-me
estar quieta, medindo as consequênNão, Amália, não foi este o cenário na
cias de me vir a tornar numa colaborahora da tua despedida.
dora regular.
A tua grandeza não cabia neste poema
reservado à maioria dos mortais.
morte de Amália foi o clique que me
Tu não tiveste apenas “algumas flores”,
fez correr para o computador e escremas um país inteiro a multiplicar-se em
ver o texto com que iniciei a minha
pétalas que perfumaram o teu adeus.
colaboração neste jornal até aos dias de hoje.
Tu não tiveste “certas lágrimas”, mas
Não posso parafrasear Frei Hermano da
o mundo inteiro a chorar por ti tal como
Câmara, e dizer que “ser cronista foi meu
tu pediste “quando eu morrer, por favor,
sonho...”, mas a verdade é que a morte da
chorem por mim”. O mundo fê-lo, não
fadista fez, a partir daquele dia, nascer uma
porque tu pediste, Amália, mas porque tocronista.
dos o sentiram. Qual torrente, elas soltaOpinião

A

ram-se com a mesma espontaneidade com
que a tua voz nos encheu os corações.
Tu não tiveste “o fútil disfarce do lenço”,
mas milhares de lenços brancos acenando
o último adeus, qual deusa pairando numa
assunção de apoteose.
“Sono” não sentiram os que durante toda
a noite te visitaram nem os que, de longe, madrugaram para em peregrinação te
prestarem a última homenagem.
“Barulho de condolências”, esse, ouvimo-lo vindo de todos os cantos do mundo: os
jornais que publicaram a tua perda; as televisões que noticiaram a tua partida; as rádios
que incessantemente fizeram ecoar a tua voz
em melodias sentidas de “dor e de pranto”,
num luto que extravasou fronteiras.
“Querem saber como foi”. Não, Amália, não importa como foi. Mais uma vez
o fado se rendeu a ti e te fez a vontade.
Deu-te o que pediste: estavas a dormir e
a dormir ficaste, olhos fechados de quem
canta o seu último fado “coração que não
comando”. Disseste numa entrevista
em Toronto, quando te perguntaram se
“amavas muito a vida”, “eu não tenho
é amor nenhum à morte”. Por isso, respeitando o teu recato e pudor, ela veio de
mansinho e levou-te sem que ninguém
desse por isso.
“De pequeninas coisas mortais falam”.
Não, Amália, que a tua vida não era feita

de banalidades. Exaltaram a tua carreira,
falaram dos grandes com quem privaste,
da geografia de afetos que geraste, da glória que deste ao nosso país, da nobreza do
teu porte, porque apesar de teres nascido
humilde, soubeste ser Rainha em todos os
palcos que pisaste. Tu que levaste outros povos a aprender a língua de Camões para te
cantarem, mesmo que o chão passasse a ser
“saglado” como o chamavam em japonês.
“Anedotas, sorrisos, café” não houve
Amália. Isto são coisas de entreter velórios
vulgares.
Tu não tiveste velório, Amália, olhávamos-te serena e mais viva do que nunca,
porque a tua voz continuava a cantar. As
guitarras trinaram sempre e fizeram com
que fosses mais uma entre os que “da lei da
morte se foram libertando”.
“O corpo espera: aguarda o golpe de misericórdia”. Tu não eras corpo, eras alma, a
alma de um país que continuarás a cantar
na saudade, no amor, na dor, na solidão,
mas a cantar sempre, porque és eterna.
Dizias no teu poema “Mas se alguém gosta de mim / Algo de mim sobrevive”.
Porque todos gostamos tanto de ti, recordamos o teu “Barco Negro” e cantamos
em coro: “Tu não chegaste a partir”.

DESCUBRA A CAPA
DESTE MÊS
REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM
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Trump foi
à “bruxa”?

Luís Barreira
Opinião

No mundo em que são estimados 35
milhões de infetados e um milhão de
mortos, causados pela pandemia de coronavírus e mais precisamente nos EUA,
onde esta doença já infetou mais de sete
milhões de pessoas e causou mais de
200.000 mortes, falar sobre o estado de
saúde do Sr. Trump, também ele provavelmente infetado pela Covid-19, pode
parecer imoral pela sua insignificância,
face aos milhões de cidadãos afetados
pela mesma doença. Pode parecer, mas
não o é, por vários motivos!

P

erante um personagem que, pelo lugar que ocupa na sociedade americana e no conjunto de nações onde
exerce a sua influência e que tanto se manifestou contra as medidas preventivas da
Organização Mundial de Saúde, no que diz
respeito à perigosidade deste vírus, criando um regimento de acólitos das suas ideias
negligentes entre outros grupos e dirigentes de outras nações e que, perante um
estrondoso avolumar de casos de infeção
e mortes no seu próprio país, continuou a
não renegar tudo o que imprudentemente
antes afirmou, falar sobre a sua dita recente infeção por Covid é, antes de tudo, uma
exigência moral das sociedades.
Os meios de comunicação social mundiais
expuseram a hospitalização deste famoso

doente com toda a pompa e circunstância
que o facto merecia, mas sem no entanto
deixar de reproduzir algumas aparentes
contradições sobre o estado de saúde e os
medicamentos a que Trump estava a ser
sujeito: o doente afirmava que estava com
uma saúde excelente e a trabalhar normalmente e os médicos, mais cautelosos,
afirmavam apenas que ele estava a evoluir
bem; de notar as sucessivas contradições
entre o Chefe de Gabinete de Trump e as
declarações dos médicos sobre o seu estado
de saúde; a Casa Branca dizia que ele não tinha recebido oxigénio para mais tarde admitir que sim; a especulação a que ninguém
deu uma resposta cabal, sobre a data em
que foi testado positivo e se a mesma era
anterior à sua apresentação num comício
onde ninguém respeitou as regras de prevenção; se Trump tinha apenas sintomas
leves infeciosos, como disseram, porque é
que a terapia que dizem ter sido administrada utilizou um cocktail de tratamentos
experimentais?

var o seu mandato, depois do desaire do seu
confronto com Joe Biden, cuja sondagem
(Wall Street Journal e da NBC) após o debate, permitiu a Biden ganhar mais vantagem
sobre Trump (Biden com 53% contra 39%
para Trump), este último teria que urdir
um plano espetacular para inverter a tendência das sondagens.

ter nomeado uma nova juíza que lhe é favorável para o Supremo Tribunal (pode dar
jeito…), antes das eleições; ter apelado aos
extremistas racistas para aguardarem (??),
entre tantas outras atitudes que o identificam como um “pequeno” ditador irresponsável, recriasse uma manobra de diversão com uma “suposta” infeção Covid que,
eventualmente, não passou de uma “gripezinha” (como diria seu amigo Bolsonaro…),
numa manobra tática capaz de granjear
o apoio daqueles que tiveram compaixão
pelo seu sofrimento ou, se começar de imediato a trabalhar na presidência e na sua
campanha eleitoral, como se nada tivesse
acontecido, suscitar o apoio de todos aqueles para quem Trump é o “homem” forte da
supremacia branca, vigoroso e decidido,
capaz de vencer a Covid, bem na linha das
declarações feitas na hora por uma das suas
filhas (Ivanka Trump): “Nada pode impedi-lo de trabalhar para o povo americano.
IMPLACÁVEL”! E, se tal acontecer, acabará
igualmente convencendo os seus cidadãos
a continuar a desprezar as medidas preventivas contra esse vírus.

Reconhece-se que, nesta fase da campanha
eleitoral americana, os candidatos alimentam-se das sondagens e dão uma enorme
importância à sua classificação no escrutínio das opiniões dos seus concidadãos,
razão que os conduz às mais diversas estratégias (e a história recente americana bem
o confirmou…) para assegurar o seu melhor
posicionamento, muitas vezes com procedimentos pouco ou nada democráticos,
cujo conhecimento público só se obtém
“à posteriori” das eleições e que depois de
infindáveis investigações, inquéritos e procedimentos legais, raramente concluem
com a culpabilização do(s) prevaricadores,
não era de estranhar que o plano de Trump
E, à medida que as poucas notícias clínicas tivesse alguma componente mágica, capaz
sobre o assunto iam evoluindo, as reações de “embruxar” o seu adversário e manter o
de quem consome jornais e televisões tam- seu perfil político, sem se redimir de todas Esta “teoria” parece-me um pouco rebuscada e a roçar a má (??) qualidade de tantas
bém eram (a meu ver…) contraditórias. as asneiras que tem cometido.
outras consideradas “teorias da conspiPara uns... “Coitadinho deste paladino das
Assim, perante a confusão instalada com
ração” que, pelas quais, não nutro grande
liberdades e da sua simpática e obediente
esta infeção por Covid-19 do Presidente
simpatia mas, no entanto e considerando
esposa”, enquanto para outros… “Pela boca
americano, poder-se-ia pensar que o atual
todo o potencial de aconselhamento da sua
morre o peixe”!
Presidente, com a preocupação agravada
campanha eleitoral, o histórico do candiAo conhecermos o caráter de mentiro- pela falha dos seus eventuais resultados
dato Trump e o comportamento geral da
so compulsivo deste atual Presidente dos eleitorais, a um mês das eleições e depois
sociedade americana, sinto-me obrigado a
EUA, a forma desabrida como encena as de: ter criado a expetativa de não aceitar
afirmar que «No creo en brujas, pero que
suas afirmações e determinações presiden- os resultados eleitorais caso perdesse; de
las hay, las hay»!
ciais e o momento politicamente explosivo se ter oposto ao voto por correspondência
por que está a passar, na tentativa de reno- onde o eleitorado não lhe é favorável; de

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!
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Winston Churchill’s famous quote….” Never let a good crisis go to waste”. - Crédito: DR.

Addictions we have turned to during COVID-19
There is no playbook for COVID-19
Vincent Black
Opinião

The COVID-19 pandemic or the Chinese
pandemic is a virus that has changed all
our lives over the last eight months and
will dictate how our lives will be over the
next 12 months at least.

W

hile living this nightmare many of
us have turned to visas like alcohol, drugs and many other things
that have affected our lives and the people
around us, especially those that truly love
us and our close family and friends. Depression, suicide and other family related
issues that have all gone downhill. Marriages due to financial pressures have created much domestic violence within the
family compact and created an environment for couples to stray and have sidebar
relationships with others.
The COVID-19 pandemic and the resulting economic recession have negatively affected many people’s mental health
and created new barriers for people already suffering from mental illness and
substance use disorders. Many adults are
also reporting specific negative impacts on

their mental health and wellbeing such as
difficulty sleeping, increase in alcohol consumption or substance use, and worsening chronic conditions, due to worry and
stress over COVID-19.
As the pandemic wears on, ongoing and
necessary public health measures expose
many people to experiencing situations
linked to poor mental health outcomes,
such as isolation and job loss.
Research is showing that social isolation and loneliness to poor mental health,
and people who were sheltering in places
reported negative mental health effects
resulting from worry or stress related to
COVID-19 than among those not sheltering
in places. In particular, isolation and loneliness during the pandemic may present
specific mental health risks for households
with adolescents and for older adults.
When these health risks settle in and we
have no one to turn to…you got it…we turn
to all kinds of visas around us to escape the
pain and suffering.
The pandemic has brought about bleak
and profound changes for which we had
no time to prepare, while also denying
us the comfort of friends and family to
get through it. The strain of unexpected
deaths, physical distancing, lost jobs and
closed businesses is taking its toll. Stress is
rising, depression is deepening, and anxiety is spiking.
COVID-19 has also caused spousal break

ups…. or cheating.
With spouses spending much more time
together, it’s far tougher for people to hide
their secrets from the partner they once
pledged to love in sickness and in health.
When you spend this amount of time
together, skeletons come out of the closet,
and some folks are finding out that even in
the midst of a devastating pandemic, they
really don’t want to live with their spouses.
When you’re together 24 hours a day with
people and when you’re spending that
much time, there’s more of an opportunity
to uncover things.
The reality is, if you were already looking for or involved in an extramarital affair,
suddenly being put on lockdown with the
individual you’re looking to escape from
on some level is not going to be beneficial. Cheaters aren’t letting social distancing prevent them from extramarital pursuits. New statistics show that even during
COVID-19 pandemic when married men
and women are isolated at home with their
spouses, signing up on the cheating services have increased.
“Life is short. Have an affair”
This is what Ashley Madison is advocating …. Ashley Madison is one of many dating sites that has found its way into many
peoples lives, especially in these times
where if you are at home and are looking
for that little extra something. This site like
many other, start as something innocent

and before you know it you are deep into
something you either enjoy or can’t seem
to get out of. Because of COVID-19 these
visas are very addictive and can and will
destroy many relationships.
COVID-19 has also been linked to spikes
in domestic violence – One in 10 women
say they are concerned about the possibility of violence in their home due the stress
of confinement.
Isolation is the threat that an abuser
uses to his advantage. Many women do
not have access to support or have any
out-reach programs that one can rely on,
these unusual situations, become a recipe
for disaster. Social distancing and isolation
mean that victims have less access to the
support of friends and family and reduced
availability to police and health care. Many
victims and children are now isolated with
the very individual who abuse them.
Winston Churchill’s famous quote….”
Never let a good crisis go to waste”
If you are sitting there reading this – you
might just get inspired and try something
new or create an opportunity for yourself.
Try not to wallow in the negative and look
forward to possible opportunities or new
ventures you may get involved with – explore, experiment and/or learn to navigate
these days by getting involved.
Try not to get influenced, these bad habits will be very difficult to cope with.
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Blurred Lines?

“Working from home during Pandemic”
Sara Isabel Dias
Opinion

Just a few months ago, pre-pandemic,
we were putting in our hours at work and
then heading home. We lived with more
tangible boundaries between our family
lives and our professional lives. For some
of us, these demarcations were shaped
by a drive into the office…each morning
and back in the evening, it was a time,
which we sometimes acknowledged as
decompressive. It allowed an opportunity to transition between two significant
components of our 24-hour cycle.

I

n a car seat, disagreements with family
were slowly processed before entering
the office, and workplace victories and
failures were quietly digested before arriving home. A drive in many ways, was
an emotional reset that bridged more than
just a distant commute. With this nasty,
mysterious virus completely unending all
facets of daily life, one thing that seemed
poised to bring positive, and lasting change
beyond the pandemic was working from
home. Now you must be wondering, is
the work-life balance an impossible feat
in pandemic era? The ride is now replaced
by a ten-step walk to a spare bedroom or a
quick shuffled exit from the patio door to
the deck outside.

We now log into Zoom and Webex, even
as children sit down at the kitchen table to
eat their breakfast and the morning coffee is no longer an easy pick up at the local
drive-through. For others, even pre-work
rituals at home like a change into work
clothing signaled a disposition shift, that
eased the transition from home to work.
Deciding on a collared shirt or pencil skirt
was an entry point to work that has faded.
Work clothing came with its own supply
chains of effort and emotion: shopping for
office wear, flashy vs elegant looks, cool
vs grungy decisions of course… Monday to
Thursday vs casual Friday. Now, these are
far from one’s mind, and the lines between
work-personal become blurred.
As countries went into lockdown and
mandated people work remotely, experts
wrote about how this would bring change
in the way we approach work. It would
bring about flexible work arrangements,
and in productivity, some even claimed
better work-life balance. Depending on
where you are, you would be at least several months into this new normal. But, in
that time, it seems people have been burning out more. I have seen friends lament
in conversations, social media, etc., about
how they are working more than ever
before, and articles have popped up how
work-life balance is not anything more
than a boundless ‘fusion-life’.
Having these conversations, it made me
stop to think about work, was things really any better before? Has working from
home just exposed how little of the balance

we truly had? I do not think anyone expected the shift to remote work would be
easy. It was thrust upon many individuals
unexpectedly and companies lacked the
time to effectively prepare. Many choose
instead to just carry on as per usual, just
now from home.
Parents, who have full time positions,
have a hard time balancing between the
two worlds. From one position, many feel
guilty if they neglect their children and
guilty if they neglect work. Things are further exacerbated by bosses who demand
that employees are available twenty-four
hours/seven days a week. A friend of mine
was threatened to be reprimanded for not
answering her phone. At the time, her
child was having an emotional breakdown,
and required comfort. Such intrusions in
life by work is not new for anyone, and
probably has resulted in stricter processes
within companies. However, this takes a
bigger toll on employees’ mental health,
due to constant demands from their employers. It varies from Zoom being on in
the background to keep watch on you, to
mandating you to reply to messages and
emails within 15 minutes and downloading
software that watches what you do on the
computer. These are just some of the few
work from home measures that have been
shared with me. But I believe this speaks
more of the company’s work culture than
anything else. If you wouldn’t keep such
a close watch on your employees in the
office, why do so now? With a looming
recession and worries over job security,

employees feel pressured to comply with
every measure that comes their way, no
matter how intrusive.
As much as employees are expected to
do their part, employers should also do
what they can to help make remote work
as seamless as possible. Breathing down
the neck of your employees is not way
to treat them in a time when empathy
should be king. Organizational culture
helps us find what we love, love what we
do and overcoming many barriers including social distancing with our colleagues
from our work teams. What can be done
to engage remote workers more fully in
their work? Go, “from providing a living
to providing a life,” to promote a positive
work culture, so as to ensure employees
love what they do.
I am of the opinion, the elephant in the
room, remote work has not annihilated
work-life balance, rather, it has made it
impossible to ignore toxic work environments. This crisis accelerates the adoption
of distance work as an urgent necessity, and
without much time for adaptation. However, companies’ structures, procedures
and culture have not tailored to the new
normal. This situation requires flexible organizations with a strong infrastructure,
coherence and support to employees working in virtual teams. The technology more
or less exists today, what we don’t have yet
(in many cases) is the new mindset.
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A rede de autarcas portugueses em França
acolhimento.

E

Daniel Bastos
Opinião

No decurso dos últimos anos tem sido
pública e notória a intervenção de portugueses e lusodescendentes na vida
política além-fronteiras, fenómeno revelador da admirável integração das comunidades portuguesas e do papel importante que as mesmas desempenham
no desenvolvimento das sociedades de

ste fenómeno crescente de participação cívica e política, que perpassa as
várias comunidades lusas espalhadas
pelos quatro cantos do mundo, assume uma
enorme proporção e relevância em França,
nação europeia onde vive a maior comunidade de portugueses no estrangeiro.
Nas últimas eleições municipais francesas, que decorreram entre 15 de março e 28
de junho deste ano, num conjunto de mais
15 mil candidatos de origem portuguesa,
segundo dados recolhidos pela CIVICA e o
Luso Jornal, respetivamente, a associação
de autarcas de origem lusa no território
gaulês e o jornal de referência da comuni-

dade luso-francesa, foram eleitos mais de 7
mil autarcas com raízes nacionais.
Disseminados por todo o território gaulês, os milhares de eleitos locais de origem
portuguesa, muito presentes na região de
Île-de-France, a mais populosa da França
e onde se situa Paris, desempenham deste
modo um papel de capital importância no
desenvolvimento e promoção da qualidade
de vida da população francesa, tanto pela
proximidade como pela capacidade em dar
respostas céleres e eficazes às suas necessidades.
Concomitantemente, esta notável rede
de autarcas lusos em França evidencia que
os portugueses no mundo, que totalizam
mais de cinco milhões, são incontornavel-

HAPPY
THANKSGIVING

Fernando Ferreira
Registered Realtor

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com

fernandoferreira.ca

mente um dos pilares fundamentais para a
afirmação hodierna da pátria de Camões no
concerto das nações.
De facto, a rede de autarcas lusos em
França, assim como as diversas redes de
luso-eleitos dispersas pela vasta geografia
das comunidades portuguesas, constituem
uma tremenda mais-valia na inserção de
Portugal nos diferentes espaços, provendo o país de uma potencial magistratura de
influência que as autoridades portuguesas
não podem desaproveitar, antes pelo contrário, devem dinamizar na promoção e
projeção de Portugal no mundo.
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Saúde é um direito,
não um benefício!

Sou diabético desde os meus sete anos de
idade. Acordei um dia de manhã e não me
aguentava de dores nos braços, sem me
aperceber do que se estava a passar. Os
meus pais levaram-me para as emergências do hospital mais próximo, onde esta
maldita doença me foi diagnosticada.

F

elizmente, tudo correu bem, e hoje,
apesar de ser insulinodependente, estou vivo, numa luta que me irá estar
sempre a acompanhar para o resto da minha
vida. Na altura do diagnóstico, estava em
Portugal, país de nascença, com benefícios
de saúde, e com acompanhamento médico
num hospital.
Em dezembro de 2019, um novo vírus foi
descoberto na China, na região de Wuhan,
tendo sintomas semelhantes a uma pneumonia, que chegou por se alastrar a uma
velocidade incrível, não apenas onde originada, mas também pelo resto do mundo.
Esse vírus seria o SARS Cov-2 que provoca
a doença COVID-19. Agora, no momento de
escrita deste artigo, mais de 35 milhões de
pessoas infetadas ao redor do globo, somando consigo mais de um milhão de mortes.
Quando alguma coisa está errada, esta deve
ser apontada, mas também o deve ser quando
um país, em especial tão pequeno como Portugal, tem uma atitude novel ao declarar todos os emigrantes no país com um processo,
seja ele de residência, como de refúgio, sejam
aprovados temporariamente para que as pessoas tenham acesso a apoios, sejam financeiros, como de saúde, estando neste período
completamente de forma legal no país.
Apesar de o Governo canadiano ter removido taxas associadas aos testes ou cuidados

médicos devido à COVID-19, tudo o resto
em termos de saúde é pago para quem não
tem cartão de saúde, sendo que para doentes
crónicos, tal como eu e muitos outras pessoas, o efeito do vírus nos deixa ainda mais
preocupados sobre a nossa própria saúde.
Nos Estados Unidos existem pessoas que
foram contaminadas com a COVID-19, que
depois de terem altas do hospital no qual estavam internados receberam contas médicas a passar de um milhão de dólares.
Estamos todos a viver um momento de
crise, seja financeira devido ao dano recorrente que o vírus está a causar na economia
mundial, como humanitária, onde todos os
dias se somam mais mortos.
O grande problema que não quero calar é
o ato de pessoas que não têm problemas de
saúde, que saem à rua para protestar contra
o uso de máscara, são assintomáticos e espalham o vírus a pessoas com doenças crónicas
e que se encontram sem os mesmos direitos
de saúde que um cidadão ou um residente,
porque ou ainda não recebeu resposta da
imigração ou porque o seu estatuto terminou a meio da pandemia e a renovação do
mesmo está em pausa ou irá levar um tempo
indeterminado.
A saúde das pessoas não é um benefício,
mas sim um direito humano, mesmo estas
estando nas circunstâncias que estiverem,
e não deveriam de ser “atoladas” de contas
hospitalares no valor de milhares de dólares,
que poderiam servir para colocar bastante
comida na mesa de famílias inteiras, como
para a compra de medicamentos que se tem
de pagar na totalidade quando não se tem
cartão de saúde.
Miguel C.

Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português

CAMIL.CA
CONTINENTE AZORES MADEIRA
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Fernando Martins
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416 258 8104
1 866 444 1644

Happy thanksgiving

Viana Roofing thanks all its workers and associates for all the hard work and
sacrifice expended during these challenging times. Family comes first, so use
Thanksgiving Day to count all your blessings with those you love. Stay Safe.

ROOFING SOLUTIONS YOU CAN TRUST
416.763.2664 | info@vianaroofing.com | vianaroofing.com

Acordamos
todos os dias.
Temos comida
na mesa.
Temos família
e amigos.
Temos
saúde.
Nestes tempos difíceis para todos,
nada sabemos sobre o futuro,
mas agradecemos tudo
o que temos no presente.

Feliz Dia de Ação de Graças
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Here’s The Thing

Interview with
Norbert Costa

The Covid pandemic has affected our
way of life in every aspect and families
are trying to navigate their children back
to school. However, this period offers a
chance to innovate our education system. The virtual learning opportunities,
as the Saturday International Program,
which includes a Portuguese course,
can be brought to more students than
before.

T

o understand more about the education model today and the opportunities to explore Portuguese as a
second language, Manuel DaCosta interviewed Norbert Costa for Here’s The Thing
(Camões TV).
Norbert has dedicated his life to education. His understanding of the school system has been enriched by being a teacher,
representing the school administration as
a Vice-Principal and later as a Principal.
Today he is the Centrally Assigned Principal in Continuing Education in the Toronto
District School Board.
Manuel DaCosta: How are you coping
with Covid and the challenges of implementing programs at a time where there’s
chaos in all aspects of our lives?
Norbert Costa: It’s certainly a challenge
but being an educator and lifelong learner, you have two options: either look at
it as a challenge or as an opportunity. My
colleagues, the Toronto School Board and
myself are choosing to see it as an opportunity to learn, to continue to provide education in a different way. It’s an opportunity
to embrace the technology and in the end,
our focus is our student’s success.

MDC: Considering the implementation of
new technology, staff reassignment and
many other measures, once the pandemic
is over, do you think we will ever go back
to the ‘normal’ way of doing things in the
education sector?
NC: The experience we’ve had for the last
six months will certainly have an impact
on how we move forward in terms of use
of technology, the method of teaching and
learning. We are always doing the best we
can to support our students.

NC: There has been a lot of thought and
process put in place to ensure the safety
of all our staff and students. I know they
are working close with the Toronto Public
Health, so I’m sure all public safety measures are being put in place.

MDC: One of my critics last week, was that
we don’t have enough educators that step
up to the plate to teach and promote our
Portuguese language. I’m glad that you are
supporting this program because in reality
we don’t hear much about what’s happening in the teaching of Portuguese in Canada. Considering that even the schools that
are teaching Portuguese, they are having
financial issues, so I’m glad to see public
institutions, as the TDSB are doing it. The
course on Saturdays, is that something
new?

MDC: I would also like to talk about the
Portuguese culture in the Toronto School
Board. Many people may not be aware of
the variety of programs within the TDSB
that teach Portuguese as a second language. On Milénio’s Stadium last edition,
we discussed the Portuguese culture, how
NC: We started our Saturday InternationMDC: Personally, I don’t think we will go it has evolved and the expectations for the
al Credit Program three years ago. Each
back to the old ways due to all technology future. How do you view the Portuguese
year we have offered Portuguese, but it
implemented and safety aspects. Over the culture in Canada?
hasn’t run for a variety of reasons. We are
last 50 years, I’ve never seen such a radNC: I’m very proud to be Portuguese, I hoping this will be the year we get it runical change on how we approach things.
think there’s a lot of pride in our com- ning. Sometimes families feel intimidatWe are trying to change people’s behavmunity from generations of immigrants ed around taking Portuguese, but this is
iors and that must not be easy, I’m sure the
and the hard work that has been done. I meant to be open to everyone. Once you
School Board has come across its challengthink there’s opportunities to continue to finish the course, you get credits that count
es as they try to insert the students in varigrow and develop our Portuguese culture. towards your Ontario School Diploma.
ous categories and systems.
At the Toronto School Board, we have a
NC: It is a challenge. We work with the partnership with Instituto Camões which MDC: What are the pre-requisites to parMinister of Education and the Toronto consists of an agreement to support the ticipate in this Saturday Program?
Public Health to ensure the safety of all Portuguese language. We offer Portuguese
NC: The program is available to any student
our students. We do the best we can. In 10 language opportunities from kindergarten
in Ontario that is currently between grade
years, when we look back, this is definitely to grade 12 and even after school programs
9 and 12. It’s done in Portuguese but there
something that will be impactful in history, for adults. Our mandate as a School Board
will be occasions for English support as
not just for Toronto or Canada, but for the is to provide those learning opportunities
well. It’s meant to be an introduction to the
world. The challenges we are facing will for all languages as long as there’s enough
language across the world and the whole
registrations. We are very excited to offer
impact how we teach and how we learn.
Portuguese diaspora. There’s no cost, the
our Saturday International Program, from
program is fully funded by the Minister of
MDC: Teachers are concerned about their 9am to 12pm. This year is virtual and at the
Education.
safety, about their placement to teach and moment we are offering 19 languages, inThe registration ends Friday, October 9th.
how thigs are being implemented. Do you cluding Portuguese.
It should be done online on www.credthink the government and the unions have
The challenge we have is that the program
itprograms.ca. If it’s your first time, you
been reasonable to teachers? Giving them
only runs when there’s enough interest
just need to create a profile. You can be
the proper tools to teach, to put programs
and registrations.
any student from the Province of Ontarin place and to teach effectively?
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io, either from a public or private school,
so you could be in Ottawa and sign up for
the Portuguese course because it’s virtual.
You don’t need to have a Portuguese background. Classes start on October 17th and
go until June.

that I didn’t pursued it any further in high
school but reconnected with it once I was
in university and took a Portuguese course.
I can’t tell you how often the fact that I
could read, understand and speak Portuguese has been an advantage to me in my
personal life and in my career.

Once the registration period ends, we will
determinate the viability of the course
MDC: Or even to communicate with fambased on registration.
ily, specially grandparents, which most
people can’t do. I have that situation in my
MDC: We need Portuguese participation,
family. It’s a shame people don’t make a
specially from students, otherwise our
little bit of an effort to learn a language that
culture will slowly erode. This course will
will serve them for the rest of their lives.
provide an opportunity to learn a language
and integrate in the Lusophony countries. NC: Definitely, this is an opportunity. Our
We have 250 million people in the world intent is to provide an atmosphere to learn
that are influenced by Portuguese culture, the language, learn about the culture and
it’s a very important language and more also connecting with other students that
and more, others are interested to learn it are Portuguese descendent or are interested in the Portuguese culture. We are very
for business or travel purposes.
optimistic they will have enough people
NC: I recall seeing it online that Portuguese
interested to run the program.
is the seventh most spoken language in
the world. If you think about preparation
MDC: We, as Portuguese, are incredible
for post-high school and into the business
people, hardworking, we are discoverers
world, certainly having a second language
but when it comes to taking the extra step,
as part of your tool kit is a big advantage.
we seem to have that mentality that we
You may not speak the language 100% like
conform to a certain thing without pursuthey would in that country that speaks
ing higher education. If there’s not enough
Portuguese as an official language. Howstudents, TDSB may thing the Portuguese
ever, you would be able to communicate
don’t participate and cancel the program.
and understand the culture. In many parts
I don’t want to be a pessimist, but let’s not
of the world, by the time students gradudo with education what we do it politics,
ate they are fluent in two, three languagbecause that way we will never gain the
es, and sometimes even more. For us, as
power we need.
Portuguese, is not only about the value in
the work world, but the value it brings to NC: Speaking from my perspective, this is
our culture, the connection to our roots. I an opportunity. I have a really good feelcan speak from personal experience, when ing we will be successful this time around.
I was in school my parents advocate for We have never done this before, which
me to take Portuguese until grade 9, after is a good start, and hopefully the view-

ers will see the value of it and encourage
students to do it. In this climate of virtual
learning, it’s a good opportunity to take a
program where you can get a degree. This
year we are starting with level 1 and next
year, those students will move to a level 2.
Once you get to level 3, you can use that as
one of your credit courses to apply to university and college. In the meantime, you
are getting a credit that will help with the
total accumulation of credits to graduate.
Besides, if you have some understanding
of the language, you are already ahead of
the game. We are hoping the students do
well. It’s about their language, their culture, but most important their success in
high school.
MDC: The fact that is virtual makes it a lot
easier to do. This can be the start of something bigger.
NC: I agree. This is an opportunity to develop a strong basis to share the culture
and the language and provide opportunities to all students.
MDC: I look at York U and all of these universities that have Portuguese programs,
but the number of Portuguese students that
actually take the course seem to be less and
less. What do you think causes our Portuguese brain not to push for education?
NC: I do think we have a lot of really good
examples of success of Portuguese in education. Specifically to languages, each
person needs to take a role and initiative
in how we support that. Another personal
example… I have a daughter in the second
year in university, she’s taking Portuguese
first year and now second year as well,

she’s had an opportunity not only to learn
the language but also the culture and history. I didn’t push her to take the course, it
was an option for her. That initiative has to
come from the individual.
Our role as education institutions is to provide these opportunities for students, now
they have to take the advantage and enroll
in the program.
MDC: As an educator, what do you consider we could to better in our community to
promote education?
NC: As a community we need to look at the
opportunities provided by education. We
need to continue to celebrate the successes we already have. I haven’t seen recent
studies regarding the achievement factors
of Portuguese students. It’s very incumbent of parents to be involved in their children education right from the very beginning. We always look at the partnership
between the parents, the student and the
school. Of course, the school plays a very
important role in developing the child
from kindergarten to grade 12 but it’s also
important to have that partnership between the parents and students. They need
to provide opportunities of learning at
home - reading, writing and math - doing
them with the students. As you pointed,
Portuguese people seem to be very curious
and adventurous, thus share that with our
children. Also, being involved in parents/
teacher interviews. When your child is not
doing well in one class, don’t wait for the
report card to realise that struggle.
Transcrição: Inês Carpinteiro
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Pistas

para o futuro
Na semana passada o Milénio Stadium refletiu sobre o futuro da cultura portuguesa no Canadá. Todas as pessoas que responderam ao nosso desafio
- traçar um rumo para o amanhã -, deram contributos muito importantes
com as suas opiniões. Resolvemos que seria interessante resumir numa só
página a essência do que foi dito – como se fossem pistas para descobrirmos em conjunto o caminho.
Madalena Balça

João da Câmara
Embaixador de Portugal no Canadá

Jorge Mouselo e Tony de Sousa
PCCM

Maria João Dodman
Presidente da Associação de Estudos
Lusófonos da York Unniversity

Frank Alvarez
Comendador da Ordem de Mérito

Daniel Bastos
Historiador

Suzanne Cunha
Casa dos Açores

Acredito efetivamente que a união faz a força e que a comunidade portuguesa no Canadá teria tudo a ganhar com
instituições comunitárias mais sólidas e viáveis. A decisão sobre o modelo a seguir, seja uma Casa de Portugal ou
outro, deverá, no entanto, caber sempre, em primeira linha, à comunidade portuguesa e às suas instituições.

Eu penso que há uma necessidade de mudança, uma maior liderança, mais força através da união de clubes, associações, rádios, televisões, etc. Para isso, nós portugueses teríamos de ser mais unidos e lutar em conjunto pela nossa
cultura e pela nossa língua que está a fugir.
Por vezes, preocupamo-nos demais em andar às turras uns com os outros.

Na minha perspetiva não faz sentido ser a Casa de Portugal, mas sim uma casa das comunidades emigrantes de países de língua portuguesa. Talvez há 50 anos fizesse sentido, mas hoje já não porque existe uma comunidade muito
grande de origem brasileira, cabo-verdiana, etc. Partindo do princípio de que é um projeto para durar talvez uma
Casa Lusófona fizesse mais sentido.

A Casa de Portugal teria de envolver toda a comunidade e os vários clubes e empresas. (…) A Lansdowne Avenue é
uma área privilegiada, mas este projeto (Magellan) tal como uma Casa de Portugal terá de ser um projeto que envolva a comunidade. Na minha opinião fazia sentido o Magellan ser o ponto de encontro da comunidade numa Casa de
Portugal. Mas a casa teria de ter capacidade para espetáculos, concertos, seria uma espécie de extensão da Magellan.

Uma comunidade que se destaca hoje pela sua perfeita integração, inegável empreendedorismo e relevante papel
económico e sociopolítico, que para salvaguardar o passado, e projetar o presente e futuro das suas associações, ou
seja, da sua identidade cultural portuguesa, deve a médio prazo procurar adotar um modelo de “Casa de Portugal”,
de portas sempre abertas às várias nacionalidades, através de parcerias com agremiações, escolas e universidades
onde se ensina a língua portuguesa.

Pode ser um bocadinho complicado por causa do bairrismo porque cada um puxa para o seu lado. Não sei quem pode
liderar o processo, mas no meu caso, eu sou presidente da Casa dos Açores e nem açoriana sou porque já nasci no
Canadá e os meus pais eram de ilhas diferentes. Na minha opinião julgo que a direção teria de incluir membros de
todas as regiões, a nível de presidência não sei, mas é um cargo ambicioso.

Maria Correia

Acima de tudo está na altura de nos unirmos. Não interessa se é para formar a Casa de Portugal ou outra coisa. O que
interessa é todos se juntarem, para já, porque caso isso não aconteça alguns clubes vão ficar para trás.

Mariana Vidal

Precisamos muito de algo assim, mas eu acho que isso não vai acontecer agora. Para isso acontecer precisamos que
todos estejam dispostos a colaborar, mas nem todos estão.

José Pinto

Se houver uma Casa de Portugal acredito que ainda há oportunidade de salvar a cultura portuguesa nesse aspeto.
Será o ponto de encontro. Porque daqui a 50 ou 60 anos não haverá o número de casas que temos agora. Quem vai
ficar nessas casas? Depois de tantas lutas, finalmente vai haver uma unificação e um lugar onde todos possamos ir.
Uma casa que não é de ninguém e de todos ao mesmo tempo.

mileniostadium.com

Telma Pinguelo
Camões Rádio

Carlos Sousa
Casa do Alentejo

Kelly Alves
Luso-Can Tuna

Carlos Neves

José Maria Eustáquio

Augusto Bandeira

Cristina Da Costa

Manuel DaCosta
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Gostaria de ver uma comunidade estrategicamente organizada, movida por um motor que coordena diferentes órgãos. Uma comunidade com órgãos que trabalham em parceria. Precisamos de criar novos projetos e revitalizar
outros que estão em risco de acabar. Criar um grupo dedicado particularmente aos jovens, encontros de networking, abraçar os grupos folclóricos num único movimento de danças tradicionais com diferentes valências, formar
um grupo de cultura contemporânea, formar um grupo responsável pelo marketing da comunidade (que faz muita
falta!), entre outros. Funcionaria essencialmente como um sistema descentralizado em que todos os envolvidos têm
liberdade para criar projetos, respeitando sempre os regulamentos de um organismo principal que garante o bom
funcionamento, boa gestão financeira, evita conflitos e redundâncias. Este sistema poderia chamar-se Casa de Portugal? Certamente.

Julgo que a Casa de Portugal é a melhor solução, mas com a carolice é muito difícil, sobretudo para os fundadores
dos clubes. Já auscultei alguns sócios sobre essa ideia e os mais velhos não concordam. A maioria diz que seria um
grande desgosto deixar de ter um clube com o nome da Casa do Alentejo e perder o legado da casa. Pessoalmente não
vejo outra saída, uma Casa de Portugal com um cantinho dedicado a todas as regiões tal como existe no Brasil ou na
Venezuela.

Para muitos é importante saber de onde vêm os seus pais e avós. Conhecer e visitar um país lindo que é Portugal, é
sem dúvida uma das melhores experiências para um lusodescendente. Se eu não tivesse sido introduzida à cultura
portuguesa eu não saberia, por exemplo, o quão boa é a cozinha portuguesa ou o quão divertido é dançar ao som das
músicas portuguesas.

A Casa de Portugal já devia ter surgido há 10 anos. Podíamos ter tido uma associação portuguesa com escola, museu,
day care, juntar associações como o Abrigo, entre outras, e responder a todas as necessidades da comunidade. Mas
infelizmente as glórias que muitos presidentes pensam que ganham impossibilitam que se pense num bem maior.
Penso que o projeto Magellan será o mais aproximado à Casa de Portugal.

A minha visão e esperança é que nos próximos anos elevem a ACAPO e muitas outras organizações a atingir a harmonia, a trabalhar de forma eficiente, segundo modelos operacionais, criando uma programação dinâmica de qualidade e promoção da participação dos mais jovens. Enquanto trabalhando em conjunto para aumentar a consciencialização para a nossa maior necessidade, o Magellan Community Care Centre & Casa de Portugal.

Meus caros amigos, só assim se vai conseguir sobreviver e não venham atirar areia aos olhos do povo porque empresas a patrocinar festinhas como no passado acabou. Ou se tem qualidade em grande ou então muito rápido se vai
sentir um fracasso. É a altura de se unir forças e trabalhar em prol da Casa de Portugal para o bem da nossa cultura e
de todos. Se tudo for bem organizado e com apresentação de um projeto com objetivos qualitativos o Governo português tem o dever de ajudar para a continuidade da adesão da juventude no meio cultural.

Não há capacidade para tanto clube na nossa comunidade. Não há mesmo. Não há tempo para tanto Ego na nossa
comunidade. Não há mesmo. A União faz a força. Creio que há soluções. Ceder lideranças, ensinar os mais jovens e
deixá-los inovar. Trazer uma nova roupagem. Deixar os títulos e os clubismos de parte. Já é tempo...

Existem muitas pessoas e organizações que trabalham arduamente sob circunstâncias difíceis para continuar a sua
perceção de valorização cultural. Devem ser aplaudidos e ajudados, mas o sustento destas pessoas e instituições deve
girar em torno de áreas de cooperação mútua para o bem maior de uma comunidade. Uma instituição centralizada
que represente a totalidade de Portugal, usada para promover programas financeiros estáveis e credíveis seria uma
grande ajuda para proteger a nossa cultura.
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Continuação da lição anterior!
Associativismo cultural, qual a esperança e dificuldades para o futuro?
Augusto Bandeira
Opinião

Como durante os tempos de escola
ouvia alguns professores dizer, continuação da lição anterior. Eu agarro nas
palavras dos mesmos e digo: vou continuar com o tema do artigo de opinião da
semana passada, o qual terminei dizendo que o espaço era pouco, mas mais
oportunidades iam haver. Aqui vai uma
continuação do que de muito se pode fazer com qualidade ao termos a Casa de
Portugal. É a minha opinião.

D

epois de ler alguns artigos de opinião e entrevistas feitas a algumas
pessoas (gostei dos entrevistados
e dos artigos no que toca ao futuro dos
clubes e associações da nossa comunidade), percebi que todos concordam com a
Casa de Portugal e que o maior obstáculo
é encontrar as pessoas certas para liderar
a mesma. Outros focaram o problema dos
mais antigos não abdicarem do que ajudaram a fundar. Eu, como disse, acho que o

maior problema é alguns perderem o estatuto de presidentes, outros perderem as
festas gratuitas. Tenho essa experiência.
Quando presidi uma casa, conheci pessoas
pela negativa - em termos de uma mais-valia para a comunidade e para o associativismo, nada de bom me provaram a não
ser interesses pessoais. Como pode a comunidade ter qualidade e uma boa transmissão aos jovens da cultura regional?
Se repararmos Portugal é um país com
10 milhões de habitantes, nós cá temos 36
coletividades (numa comunidade das mais
pequenas - como pode isto continuar?
Portugal é considerado um dos países que
tem melhor qualidade de vida na Europa.
Um país que tem como base a cultura romana, germânica, ibera e celta, mas tem
muito mais. Temos um estilo de construção
diferente, temos a gastronomia, o fado, o
folclore, a calçada que é única no mundo,
temos dos melhores vinhos do mundo, os
quais já produzimos há mais de dois mil
anos - desde que os romanos chegaram e
trouxeram técnicas e ensinamentos a favor
da indústria vinícola. Portugal tem a maior
variedade de castas de uvas, nenhum outro país da Europa tem tantas castas, é uma
das vantagens que ajuda a que se produzam
grandes vinhos. Existe ainda a Região De-

marcada mais antiga do mundo, o Douro,
criada para assegurar a qualidade do internacionalmente famoso Vinho do Porto, etc.
Tudo isto é cultura. Até a forma como se
fala de região para região, tudo isto é lindo,
tudo isto é Portugal - que se deve preservar, dar a conhecer aos nossos. Para isso faz
falta urgentemente um espaço digno e com
capacidade para espetáculos, espaço para
o ensino da língua portuguesa às crianças,
uma creche, espaço com atividades onde se
envolvam crianças com os mais idosos, espaço para jovens, espaço para um pequeno
museu, gabinete de apoio para tratamento
de documentos… tudo isto, só com a Casa
de Portugal.
Todos concordam que há uma dificuldade em entender como e quem vai gerir
uma casa como a que se deseja para a comunidade. Se todos souberem remar na
mesma direção é fácil. Como disse um dos
entrevistados na semana passada, tem que
ser gerida por um grupo de empresários,
esses teriam de se rodear de uma equipa de
marketing para semana após semana ajudar na angariação de fundos para suportar as despesas das atividades culturais.
Todas as regiões teriam uma direção que
servia para ajudar no mesmo e organizar
os eventos de cada região - Porto, e Norte,

Centro, Lisboa de Vale do Tejo, Alentejo,
Algarve, Madeira e Açores -, seria rotativo. Nos espetáculos não haveria repetições do mesmo, todos os fins de semana havia algo atrativo, os frequentadores
seriam diferentes, mas no mesmo espaço,
com entendimento, todos ficavam a ganhar. Bem organizado podia-se conseguir
ajudas através das respetivas regiões ao se
organizarem sessões de promoção de festas famosas que existem em todo o país,
como: Festa da Flor na Madeira, Festa
do Senhor Santo Cristo dos Milagres, nos
Açores, Feiras Novas de Ponte de Lima,
Festas do Barrete Verde, em Alcochete,
Feira de São Mateus, em Viseu, Romaria
da Nossa Senhora da Agonia, em Viana do
Castelo, e muitas mais que existem. Estas são algumas que, bem trabalhadas, as
respetivas regiões ajudam. Organização
de jantares vínicos com envolvimento de
tertúlias. Tanta coisa se pode desenvolver
com qualidade, só falta a união e colocar
de lado o oportunismo e deixar trabalhar
quem gosta e sabe. Só assim se conseguirá
ir longe e colocar o nome de Portugal bem
mais alto por terras do Canadá.

Your #1 Choice to Portugal

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

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
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Nota de esclarecimento
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Heather Grand
CEO, Executive Director
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Manuel DaCosta

“A nossa 2020 Luso Virtual Volta, apresentado pela LIUNA Local 183 e BPA
Financial Group, foi um tremendo sucesso com mais de $400,000 angariados
para apoio a programas e serviços para pessoas a viveram com deficiências.
O Luso agradece à comunidade, patrocinadores e doadores pela sua resposta
generosa para o nosso evento.”
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As Thanksgiving approaches, we have
to be conscious of the fact that there are
many in need who go without. Our food
collection at Camões Square continues
and weekly food preparation by the
“food angels” continues. This week the
food was prepared by Casa do Alentejo
and anonymously donated. We thank
all for their kindness in making other
lives better. Thank you and Happy
Thanksgiving.

Our 2020 Luso Virtual Volta, presented by LIUNA Local 183 and BPA Financial Group, was an amazing success with more than $400.00 raised in support
of programs and services for persons living with disabilities. Luso thanks the
community, sponsors and donors for their generous response to our event.
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À medida que o Dia de Ação de Graças
se aproxima, devemos estar cientes do
facto de que há muitos necessitados que
vivem sem comida. A nossa recolha de
alimentos na Camões Square continua e
a preparação semanal de refeições, pelos
“anjos da comida”, continua. Esta semana a comida foi preparada pela Casa
do Alentejo e doada anonimamente.
Agradecemos a todos pela sua gentileza
em tornar outras vidas melhores. Obrigado e Feliz Dia de Ação de Graças.

da Luso-Canadian
Charitable Society

CORNER CAFÉ

Feliz Dia de Ação de Graças
A servir gastronomia portuguesa tradicional com 5 especiais novos diariamente
Excelente comida / fabulosa seleção de vinhos / atmosfera incrível
1340 St. Clair Ave West, Toronto | take-out 416.652.6134

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

*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.
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Health Canada aprova o primeiro
teste rápido de COVID-19
Os reguladores da Health Canada
aprovaram terça-feira (6) outro teste
rápido à COVID-19. A Abbott Laboratories, com sede nos EUA, pode agora vender e distribuir testes rápidos à
COVID-19 no Canadá.
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O

Sistema de lotaria para reunião
de família de imigrantes abre a
13 de outubro

governo federal vai comprar
mais de 20 milhões de testes aos
Laboratórios Abbott nas próximas semanas e os testes podem produzir
resultados em menos de 20 minutos. A
ministra de Serviços Públicos e Compras, Anita Anand, explicou que os testes vão poder ser usados por farmácias e
consultórios médicos.
A Food and Drug Administration dos
EUA já tinha aprovado dois tipos de teste
rápido à COVID-19, mas a Health Canada não tinha aprovado nenhum dos dois.
Vários especialistas em saúde pública e o
Premier de Ontário Doug Ford têm pressionado Otava a autorizar mais opções
de testes para aliviar os centros de teste
que têm vindo a acumular milhares de
amostras nas últimas semanas devido ao
aumento da procura por testes.
A ministra sublinhou que os novos
testes rápidos que foram aprovados pela

Health Canada não vão substituir o tradicional teste de swab, mas pretendem
apenas ajudar as províncias e os territórios a acompanhar o aumento da procura por testes. A encomenda de mais de
20 milhões de testes rápidos vai permitir
fazer 200,000 testes por dia até ao final
do ano.
Mais de oito milhões de testes vão
ser distribuídos por todo o país até dezembro e se o teste se revelar eficiente
o Canadá vai comprar mais 12 milhões
de testes aos laboratórios americanos.
O governo espera assim detetar os casos
mais cedo e permitir que quem tiver resultado negativo volte ao trabalho ou à
escola o mais rápido possível.
A ministra da Saúde, Patty Hajdu, disse que o novo teste rápido vai ser vantajoso para comunidades remotas onde
o acesso a testes de laboratório é limitado. A Health Canada já tinha aprovado
outro teste rápido na semana passada,
o ID NOW, que é o teste molecular que
tem sido usado para examinar a equipa
do Presidente dos EUA na Casa Branca
desde abril.
CBC/MS

teriores. Mas para 2021 o governo federal
definiu 30,000 vagas.
No ano passado o programa foi polémico,
porque em vez de lotaria o governo optou
por mudar para inscrição online por ordem
de chegada. Os candidatos ficaram frustrados, porque não conseguiram preencher os
formulários a tempo e alguns argumentaprograma vai abrir a 13 de outubro ram que foram prejudicados porque vivem
durante três semanas e nessa altura em áreas com internet lenta.
Cidadãos canadianos e residentes peras pessoas interessadas vão poder
preencher formulários online para ten- manentes também se podem inscrever para
tar trazer os seus parentes para o Canadá. trazer os seus pais e avós para o Canadá até
Depois das três semanas, o ministério da dois anos de cada vez com um ‘supervisto’,
imigração vai selecionar aleatoriamente os que permite múltiplas entradas até 10 anos.
vencedores que vão ter apenas 60 dias para No âmbito deste programa, os candidatos
devem apresentar prova de seguro médico
avançar com o processo.
O programa foi suspenso devido à pan- privado e apoio financeiro.
CBC/MS
demia global e este ano existem apenas
10,000 vagas, metade do que nos anos an-

O governo federal vai reativar um modelo polémico de lotaria para reunir famílias de imigrantes. O Ministro da Imigração, Marco Mendicino, anunciou esta
semana os detalhes do novo programa
que permite que os imigrantes tragam
os pais e os avós para o Canadá.

O

Créditos: DR

Throne Speech passou
com apoio do NDP

A ministra de Serviços Públicos e Aquisições, Anita Anand, anunciou na terça-feira (6), que o governo federal
poderia solicitar até 20,5 milhões de novos testes rápidos dos Laboratórios Abbott, dos EUA. (Adrian Wyld /
Canadian Press)

O

Crédito: DR

O

governo liberal minoritário do
PM Justin Trudeau sobreviveu a
um voto de confiança, quando a
Câmara dos Comuns aprovou o throne
speech com 177 votos a favor e 152 contra.
líder do NDP, Jagmeet Singh,
e os seus deputados votaram a
favor do discurso depois de conseguirem algumas mudanças importantes na legislação na semana passada. As
conquistas incluíram a extensão dos benefícios para os trabalhadores que ficaram sem emprego ou que viram as suas
horas serem reduzidas pela pandemia
COVID-19 e a introdução de 10 dias de
licença por doença paga para qualquer
canadiano que tenha que ficar sem trabalhar por causa da pandemia.
Os conservadores, o Bloco Quebecois
e os três parlamentares do Verde votaram contra o throne speech. A recém-eleita líder verde, Annamie Paul, disse

que o seu partido não poderia apoiar
o discurso porque embora existissem
ideias boas na agenda dos liberais no
mês passado, o Partido Verde não poderia apoiá-lo porque não tinha um plano
para proteger os residentes dos lares de
idosos e as pessoas com deficiência da
COVID-19. A líder do Partido Verde defendeu ainda que os liberais deviam se
ter comprometido com um rendimento
garantido para que os canadianos estivessem mais bem preparados para enfrentar choques económicos.
CBC/MS

TDSB prepara pais para mudanças
“significativas” nas aulas da
Elementary School
O Conselho Escolar do Distrito de Toronto (TDSB) está a avisar os pais que algumas mudanças podem ocorrer nas salas
de aula na Elementary School, porque o
conselho escolar vai distribuir professores pelo ensino virtual e voltar a organizar as aulas.

N

um comunicado enviado aos pais
esta semana, o conselho escolar da
TDSB explicou que embora normalmente faça ajustes nas salas de aula em
algumas semanas no ano letivo, este ano
as alterações vão acontecer numa escala

maior por causa do novo modelo que teve
de ser implementado devido à pandemia.
As mudanças podem incluir uma troca de
professores, reorganização das turmas para
atender aos requisitos de tamanho, mais
turmas divididas e reatribuição de alguns
alunos para turmas diferentes.
A TDSB informou que cerca de 570 professores vão mudar de aulas presenciais para
virtuais e garantiu que está a trabalhar com
a Toronto Public Health para garantir que o
ambiente de aulas decorre de forma segura.
CP24/MS
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Ford quer mais dados antes de proibir
refeições em ambientes fechados
O Premier Doug Ford diz que precisa ver
“evidências concretas” antes de concordar em encerrar restaurantes na maior
cidade do país, que continua a ver um
rápido aumento de novas infeções de
COVID-19.

F

Crédito: DR

alando esta semana aos jornalistas no
Queen’s Park, Ford disse que ainda
não está convencido de que a província precisa restringir ainda mais os jantares
em restaurantes e bares em Toronto, tal
como foi pedido pela principal médica de
Toronto na sexta-feira (2).
O Premier sublinhou que “antes de tirar
o sustento a uma família” precisa de ver
evidências concretas. N uma carta aberta divulgada na sexta-feira passada (2),
o Diretor Médico de Saúde de Ontário, o
Dr. David Williams e a médica de saúde de
Toronto, a Dra. Eileen de Villa, pediram à
província que desse aos oficiais de Toronto
o poder de proibir refeições em ambientes
fechados e cancelar aulas de ginástica em
grupo e atividades desportivas para travar
a transmissão da COVID-19.
O principal médico de Ontário pediu às
pessoas que têm de viajar para Toronto,
Peel ou Otava, as áreas mais críticas da
província que o façam de forma cautelosa.
Os conselhos do médico são: utilizem
máscara, pratiquem distância física e lavem as mãos com frequência.
CP24/MS

Crédito: Paul Chiasson/The Canadian Press

Problemas na cadeia de abastecimento e aumento
da procura geram escassez de eletrodomésticos

cerramento das lojas na primavera está a
fazer com que o setor registe recorde de
vendas. Mas os fabricantes enfrentam problemas para obter peças e foram forçados a
reduzir a produção para cumprir os protocolos de segurança exigidos para conter a
COVID-19.
Os consumidores têm agora uma seleção
m aumento na reforma de casas,
novas habitações, descontos em limitada de eletrodomésticos em stock ou
eletrodomésticos eficientes e o en- tempos de espera recordes para encomen-

As lojas de eletrodomésticos estão a lutar contra problemas no abastecimento
de eletrodomésticos. A pandemia e o
aumento da procura por estes produtos
estão a deixar os retalhistas preocupados.

U

dar eletrodomésticos personalizados.
Os especialistas alertam que a situação
pode piorar se os casos voltarem a aumentar e à medida que se aproxima uma das
épocas mais fortes do consumo. Um dos
maiores retalhistas independentes de eletrodomésticos do país, diz que a procura
está tão elevada que estão preocupados em
conseguir acompanhar as vendas na Black
Friday do próximo mês.

O gigante do retalho, que tem cerca de
10,000 aparelhos em stock, diz que nunca
teve tantos pedidos pendentes na história
da empresa. A empresa antecipa que os
problemas no mercado podem continuar
no primeiro ou no segundo trimestre de
2021.
CBC/MS
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Habitação

Marcelo sobre problema dos sem-abrigo:
"Não podemos viver com a consciência tranquila"
O Presidente da República, Marcelo Re- existe essa parte de Portugal.
belo de Sousa, defendeu esta quarta-feira (7) que enquanto houver pessoas em
arcelo Rebelo de Sousa esteve esta
situação de sem-abrigo ninguém pode
quarta-feira na inauguração do
viver com a consciência tranquila, reprimeiro centro de recursos para
jeitando que se faça de conta que não sem-abrigo em Cascais, tendo aceitado o

M

convite feito pelo presidente da autarquia,
Carlos Carreiras, para apadrinhar esta casa
onde começam a viver seis pessoas.
“A última palavra é para vocês, precisamente. Nós estamos aqui não é apenas por
vossa causa, é por causa de todos nós por-

que enquanto houver em Portugal pessoas
que tenham de viver aquilo que vocês têm
vivido, nós não podemos viver com a nossa
consciência tranquila”, disse, dirigindo-se
aos primeiros ocupantes da casa.
Para o Presidente da República, não se
pode “fazer de conta que não existe essa
parte de Portugal”.
“Temos aqui um desafio que não acaba.
Eu cheguei a dizer que gostava de ver em
2023 o problema reduzido à sua expressão
mínima. Já depois disso reconheci que de
facto isso não vai ser possível. 2023 é ambicioso demais”, assumiu.
Na perspetiva de Marcelo Rebelo de Sousa, “por muito rápida que seja a recuperação
do país vão ser precisos mais um, dois, se
não mais anos porque o número de pessoas
aumentou brutalmente”.
“É superior, provavelmente, àquilo que
existia no pico da crise que não tem nada
a ver com esta da pandemia, mas que envolveu o aumento do desemprego”, justificou. No final dos discursos, o Presidente da
República foi questionado pelos jornalistas
sobre a polémica em torno da nomeação,
sob proposta do primeiro-ministro, do juiz
conselheiro José Tavares presidente do Tribunal de Contas, cargo em que sucede a Vítor Caldeira.
“Sabem que eu considero que a comunicação social tem de estar sempre vigilante,
sempre operacional. Havendo ao fim da
tarde a posse do novo presidente do Tribunal de Contas e tendo eu a oportunidade
de aí dizer o que penso sobre a matéria, não
quero retirar-lhes o prazer de um fim de
tarde de trabalho acompanhando em Belém ou de forma mais distante aquilo que
eu vou dizer sobre a matéria”, respondeu,
escusando-se a fazer qualquer comentário.
Perante a insistência da comunicação social, o chefe de Estado voltou a pedir para
que se os jornalistas esperassem “umas horinhas” e porque nessa altura saberiam.
“Eu logo explico tudo. É só esperar mais
um bocadinho”, prometeu.
JN/MS

Covid-19

Terceiro dia acima dos mil casos e mais 10 mortes
por covid em Portugal

D

ia 8 de outubro fica marcado como
o terceiro com mais casos de covid-19 registados desde que a pandemia chegou a Portugal. Entre quarta (7) e
quinta-feira (8), foram contabilizadas mais
1278 pessoas com a doença provocada pelo
vírus da SARS-CoV-2, confirmando-se a
revelação que havia sido feita, na manhã de
quinta-feira (8), pelo secretário de Estado
da Saúde, António Lacerda Sales, durante
uma visita ao hospital de Braga. Este é assim o segundo dia com mais casos em Portugal, só superado pelas 1516 infeções de 10
de abril e à frente das 1035 de 31 de março.
O boletim da Direção-Geral da Saúde
(DGS) trouxe outros números que Sales não
adiantou: mais 10 mortes, para um total de
2050, e um aumento de doentes hospitalizados, de 764 para 801 (mais 37) enquanto
os internados em unidades de cuidados intensivos são agora 115 (mais 11).
As vítimas são seis homens e três mulheres com mais de 80 anos e um homem no
escalão etário entre os 70 e os 79 anos. Cin-

mais três vítimas mortais acrescentadas,
são agora 814 os óbitos registados na região
mais povoada do país.
A Região Centro, a terceira mais afetada
pela pandemia, voltou a registar mais de
100 casos num só dia. Com mais 101 infeções contabilizadas, o acumulado é agora 6662 e 271 mortos, mais dois do que na
quarta-feira (7).
A Sul, os números são mais gravosos no
Algarve, que acumulou mais 30 registos de
infeção, para um acumulado de 1892, com
20 óbitos no total. No Alentejo, as mortes
totais são superiores às registadas no exco das vítimas residiam na Região Norte, a tremo austral de Portugal (25 desde o início
que não serão alheias as mortes num lar da da pandemia), mas os casos são inferiores:
Santa Casa em Bragança, três na Região de 1604 até à meia-noite de quarta-feira (7),
Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) e duas na Re- quando fecham os registos, já contando
com nove na quinta-feira (8).
gião Centro.
A Região Norte, com 642 novos casos,
concentrou 50% das infeções reportadas Insularidade ajuda a travar progressão
entre quarta (7) e quinta-feira (8), ultra- do vírus
passando a barreira dos 30 mil, com um
Nas ilhas, a mortalidade por covid-19
acumulado de 30111. Com mais cinco óbimantém-se inalterada há meses. Nos Açotos, soma, agora, 905 mortes associadas à
res são 15 as vítimas mortais desde o início
covid-19, sendo a região com mais mortada pandemia, enquanto a Madeira não teve
lidade associada à doença.
qualquer óbito a lamentar.
A RLVT acrescentou mais 482 casos poRodeados por água, os dois arquipélagos
sitivos às estatísticas, 37,8% do total diátêm na insularidade uma barreira natural
rio, para um acumulado de 41707. Com
contra a covid-19: os Açores somaram quaCrédito: DR

Portugal somou 1278 casos de covid-19
entre quarta (7) e quinta-feira (8), ultrapassando a fasquia das mil infeções pela
terceira vez, num dia em que registou 10
mortes

tro casos entre quarta (7) e quinta-feira (8),
para um total de 291, enquanto a Madeira,
com mais 10, estava na quinta-feira (8)
com um acumulado de 267 infeções.
Em dia de números a “bold”, os casos
recuperados ascenderam a 480, para um
total de 51517. Contas feitas, descontando os óbitos, há 28967 casos ativos de covid-19 em Portugal. A doença afeta mais as
mulheres (45020 desde o início da pandemia) do que os homens (37514), mas mata
de forma igualitária: 1030 vítimas do sexo
masculino e 1020 do feminino.
Não é surpresa, mas os números deste dia, o segundo pior desde 2 de março,
mostram como a covid-19 penaliza essencialmente os mais velhos: com mais nove
vítimas anotadas, a faixa etária acima dos
80 anos totaliza 1375 óbitos, 67% das vidas
perdidas para a doença causada pelo vírus
da SARS-CoV-2 em Portugal - 605 homens
e 770 mulheres. O escalão anterior, dos 70
aos 79 anos, comporta 19,6% das vítimas
mortais, 247 homens e 156 mulheres, para
um total de 403 mortes, enquanto o escalão imediatamente anterior, dos 60 aos 69
anos, representa 8,7% dos óbitos, com 178
vidas perdidas - 118 do sexo masculino e 60
do feminino.
JN/MS
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Pesca da sardinha proibida a partir de sábado
A captura e descarga de sardinha fica
proibida a partir de sábado (10), segundo um despacho da secretária de Estado
das Pescas, Teresa Coelho, publicado
esta quinta-feira (8) em Diário da República.

“

É interdita a captura, manutenção a
bordo e descarga de sardinha, a partir
das 0:00 horas do dia 10 de outubro de
2020, com qualquer arte de pesca”, determina no despacho.
Segundo o despacho, a captura de sardinha, com paragens para assegurar a gradual recuperação do recurso, em linha com
os objetivos da Política Comum das Pescas,
atingiu o limite fixado para este ano pelo

Governo, tendo em conta o acordado com
Espanha no Plano Plurianual para a Gestão
e Recuperação da Sardinha 2018-2023.
“Com uma rigorosa gestão das capturas
foi agora atingido o limite fixado através
dos despachos acima referidos, pelo que,
no quadro do Plano de Gestão acordado
entre Portugal e Espanha, urge reforçar as
medidas de conservação e proteção desta
espécie, estabelecendo, para todas as artes
de pesca, uma interdição total da captura
de sardinha”, lê-se no despacho assinado
por Teresa Coelho.
A pesca da sardinha tinha reaberto este
ano em 01 de junho, com limites de captura
diários e semanais, depois de ter sido encerrada em 12 de outubro do ano passado.

Em maio, o Governo definiu que a pesca da sardinha seria proibida a partir de 31
de julho, mas no final de julho, num despacho do anterior secretário de Estado das
Pescas, José Apolinário, decidiu prolongar
esta pesca após 01 de agosto, aumentando
o limite de descargas de captura com a arte
de cerco para 6.405 toneladas e proibindo
a partir de 14 de setembro a pesca de sardinha às quartas-feiras.
Segundo esse despacho, quando o limite
de descargas de sardinha de 6.405 toneladas fosse atingido, seria publicado novo
despacho, a proibir a captura, manutenção
a bordo e descarga de sardinha.
No despacho publicado na quinta-feira
(8), a secretária de Estado das Pescas, Te-

resa Coelho, lembra que estão em curso,
“prevendo-se que sejam publicados, antes
do final do ano, os resultados” da validação
da regra de exploração e da avaliação anual
do estado do recurso pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM),
que determina as possibilidades de pesca
para o próximo ano, respeitando a repartição acordada entre Portugal e Espanha.
“Em função dos resultados desta avaliação será definido, no quadro do Plano
de Gestão, o início da atividade da pesca
em 2021, tendo em conta o compromisso
de ambos os Estados Membros de assegurar uma paragem mínima de seis meses da
pesca dirigida à sardinha”, conclui.
JN/MS

No decurso deste mês assinalam-se
dois anos do falecimento do saudoso
fotógrafo franco-haitiano Gérald Bloncourt (1926-2018), um dos grandes
nomes da fotografia humanista, cujas
amplamente conhecidas imagens, que
imortalizam a história da emigração
portuguesa para França, representam
um contributo fundamental para uma
melhor compreensão e representação
do nosso passado recente.

C

olaborador de jornais de referência no campo social e sindical, o
antigo fotojornalista que esteve
radicado em Paris mais de meio século,
teve o condão de retratar a chegada das
primeiras levas massivas de emigrantes portugueses a França nos anos 60. A
lente humanista do fotógrafo com dotes
poéticos captou com particular singularidade as duras condições de vida dos
nossos compatriotas nos bairros de lata
nos arredores de Paris, conhecidos como
bidonvilles, como os de Saint-Denis ou
Champigny, com condições de habitabilidade deploráveis, sem eletricidade, sem
saneamento nem água potável, construídos junto das obras de construção civil.
Igualmente relevantes são as imagens
que Bloncourt captou durante a sua primeira viagem a Portugal nos anos 60,
onde retratou o quotidiano das cidades

de Lisboa, Porto e Chaves. Assim como
as da viagem a “salto” que fez com emigrantes além Pirenéus, e as dos primeiros
dias de liberdade em Portugal, como as
das comemorações do 1.º de Maio de 1974
em Lisboa, acontecimento que permanece ainda hoje como a maior manifestação
popular da história portuguesa.
O trabalho fotográfico de Bloncourt
sobre a emigração e a génese da democracia portuguesa constitui um valioso
repositório do último meio século nacional, que resgata das penumbras do esquecimento os protagonistas anónimos
da história nacional que lutaram aquém
e além-fronteiras pelo direito a uma vida
melhor e à liberdade.
O trabalho e percurso de vida do fotógrafo francês de origem haitiana, que
durante mais de vinte anos escreveu com
luz a vida dos portugueses em França e
Portugal, foram em 2016 distinguidos
pelo Presidente da República Portuguesa,
Marcelo Rebelo de Sousa. No âmbito das
Comemorações do 10 de Junho em Paris,
Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, cujas comemorações oficiais nesse ano aconteceram pela
primeira vez numa cidade fora do país, o
aclamado fotógrafo foi condecorado na
cidade simbólica de Champigny, com a
ordem de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

Créditos: DR

In memoriam Gérald Bloncourt

Entre 2015 e 2019, o historiador Daniel Bastos (esq.) concebeu e realizou os livros “O Olhar de Compromisso
com os filhos dos Grandes Descobridores” e “Dias de Liberdade em Portugal”, que eternizam, respetivamente,
o valioso espólio fotográfico de Gérald Bloncourt (dir.) sobre a emigração e o nascimento da democracia portuguesa. Crédito: DR.

38

MILÉNIO | AUTONOMIAS

9 a 15 de outubro de 2020

AUTONOMIAS

PSD lança #MissãoAÇORES
no Parlamento Europeu
A delegação do PSD no Parlamento Europeu, em coordenação com o
PSD/Açores, anunciou o lançamento
da #MissãoAÇORES, com o intuito
de “reforçar a defesa dos interesses
da Região na Europa”.

S

Governo Regional reforça cooperação
com a Universidade dos Açores em
456 mil euros

E

ste apoio, no montante máximo de
456 mil euros, conforme a Resolução do Conselho do Governo n.º
263/2020, publicada esta quarta-feira (7)
em Jornal Oficial, é concedido pelo Governo Regional, que assegura um financiamento complementar em função das receitas próprias geradas pela Universidade dos
Açores na prestação de serviços a empresas
privadas.
“Desta forma, apoiamos a Universidade dos Açores duplicando a receita decorrente da prestação de serviços a empresas
privadas, incentivando, por essa via, a investigação aplicada, a inovação e a transferência de conhecimento para o contexto

empresarial do trabalho desenvolvido pela
Universidade”, disse Sérgio Ávila, vice-presidente do Executivo, citado em nota.
De acordo com o governante, este apoio
financeiro adicional de 456 mil euros, previamente apurado, corresponde ao montante que a Universidade dos Açores conseguiu obter em termos de prestação de
serviços com entidades privadas entre 2016
e 2019.
Assim, “com mais esta medida do Governo Regional, que reflete também a confiança no futuro desta importante instituição
açoriana, o financiamento permite duplicar a obtenção desse valor e, por essa via,
reforçar significativamente um incentivo
à Universidade dos Açores”, refere a nota.
“Por um lado, permite à Universidade
dos Açores ter uma atividade com maior
aplicabilidade prática no contexto empresarial e, por outro lado, constitui um
incentivo para que as empresas açorianas
aproveitem melhor a investigação e a inovação desenvolvida pela mesma”, afirmou
o vice-presidente do Governo.
AO/MS

Homem detido por crime de violação
em Vila Franca do Campo
sumada.
O arguido utilizava as redes sociais
da internet para interagir virtualmente
com as vítimas. Começava com granjear
a confiança das mesmas, com o objetivo
de obter informações e imagens sensíveis, que depois usava para as constranger a encontro, para a prática de atos sexuais, indica nota da Polícia Judiciária.
O detido, com 34 anos e antecedentes
homem foi detido na terça-feira criminais por crime da mesma nature(6), no concelho de Vila Franca za, foi presente a primeiro interrogatódo Campo, ilha de São Miguel, rio judicial, tendo-lhe sido aplicada a
indiciado pela prática, em concurso medida de coação de prisão preventiva.
AO/MS
efetivo, de um crime de violação e um
crime de coação, ambos na forma con-

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos
Açores, deteve um homem, por fortes
indícios da prática de dois crimes de
violação, um na forma tentada, vitimando duas mulheres, com 35 e 46
anos. Os factos ocorreram na Ilha de
São Miguel e, num dos casos, o crime
foi consumado.

O

Açores, José Manuel Bolieiro, ressalvou
que, desde que assumiu a liderança do
partido, colocou como objetivo “a defesa dos interesses dos Açores junto das
instituições europeias, em Bruxelas.
A importância que a União Europeia
tem numa região ultraperiférica como
a nossa exige uma presença e atuação
constantes”, pode ler-se na nota.
Segundo a informação adiantada
pelo PSD, Cláudia Martins, natural da
Terceira, irá assumir a assessoria da delegação do PSD no Parlamento Europeu
para os assuntos dos Açores. A açoriana
é formada em Relações Internacionais
e conta com uma experiência de mais
de cinco anos ao lado de eurodeputados
açorianos no Parlamento Europeu, destaca o partido.
AO/MS

Terminal de cargas da Aerogare das Lajes
concluído em meados de novembro

Crédito: DR
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egundo o comunicado, para o
chefe da delegação do PSD, Paulo
Rangel, “o lançamento da #MissãoAÇORES no Parlamento Europeu
marca uma nova etapa neste mandato,
desde logo na cooperação com o PSD/
Açores através de assessoria e aconselhamento açoriano em Bruxelas, o
que nos permitirá identificar atempadamente oportunidades e influenciar
todos os documentos relevantes para a
Região”.
Por seu turno, o presidente do PSD/

O Governo dos Açores decidiu reforçar o
apoio atribuído à Universidade dos Açores, através da assinatura de um novo
contrato-programa que visa incentivar
os projetos da academia açoriana, no
valor de 456 mil euros, no âmbito da dinamização da competitividade do tecido
empresarial, da melhoria do seu perfil
de especialização e da criação de valor
acrescentado na economia regional.

mileniostadium.com

O novo terminal de cargas da Aerogare Civil das Lajes deverá estar concluído até meados de novembro, depois
de duas prorrogações do prazo devido
a constrangimentos provocados pela
covid-19, anunciou o Governo Regional
dos Açores.

“

O empreiteiro pediu uma prorrogação até meados de novembro que,
atendendo aos motivos invocados, foi
concedida. A obra tem um ligeiro atraso,
em função daquilo que vivemos nos últimos
tempos, mas não é um atraso muito significativo”, adiantou a secretária regional dos
Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha,
em declarações aos jornalistas, à margem
de uma visita à obra, na ilha Terceira.
Iniciada em novembro de 2018, a obra tinha um prazo de execução de 540 dias, que
foi prorrogado, já este ano, por duas vezes,
sendo a última data indicada 31 de agosto.
“É uma segunda prorrogação. Foi fundamentada, em parte, por alguns dos
constrangimentos que foram sentidos na
sequência da situação de isolamento que
todos vivemos a partir de março. Prende-se com o atraso no fornecimento de alguns
materiais e com a deslocação de algumas
equipas de subempreiteiros necessárias à
conclusão da obra”, justificou Ana Cunha.
Segundo a governante, neste momento
falta apenas a instalação de alguns equipamentos, a conclusão do piso e a construção
de uma rampa que dará acesso à pista do
Aeroporto das Lajes.
A infraestrutura, há muito reivindicada
pelos empresários da ilha Terceira, foi lançada por 4,6 milhões de euros e tem uma
área bruta de construção de 2.534 metros

quadrados, localizando-se a cerca de 400
metros da Aerogare Civil das Lajes.
O edifício tem uma zona de ar, dividida
em importações e exportações, e uma zona
de terra, destinada ao atendimento aos
clientes, além de três armazéns para transitários.
Terá ainda cinco câmaras frigoríficas,
três destinadas às exportações e duas às
importações, cada uma com 10 metros
quadrados.
O armazenamento em frio é uma das
principais mais-valias da infraestrutura,
já que até agora esse serviço era prestado
num contentor improvisado.
“Temos uma capacidade de armazenamento de frio muito significativa, que poderá servir os exportadores da ilha para as
outras ilhas e até para o continente. É uma
das grandes diferenças para aquilo que temos atualmente”, sublinhou Ana Cunha.
A governante realçou, por outro lado,
o facto de ser criada uma “infraestrutura
dedicada exclusivamente à carga”, numa
área separada do terminal de passageiros.
A construção de um novo terminal de
cargas nas Lajes é prometida desde 2007
pelo Governo Regional, então liderado pelo
socialista Carlos César.
O processo exigia autorização do Ministério da Defesa e só em maio de 2019 foi
publicado um despacho conjunto dos secretários de Estado do Tesouro e da Defesa
que desafetava uma parcela de terreno do
domínio público militar para o domínio
público privado do Estado, que foi alienada ao Governo Regional dos Açores para a
construção do terminal de cargas, por uma
contrapartida financeira de 148 mil euros.
AO/MS
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Santa Cruz já investiu 100 mil euros
no apoio às pequenas cirurgias
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Hospitalização domiciliária
ainda em 2020
Pedro Ramos diz que muito prova- que no todo do país “são já 28 hospitais
velmente ainda este ano a fórmula de nacionais que praticam a hospitalização
‘hospitalização domiciliária’ estará no domiciliária”.
“A hospitalização domiciliária defineterreno.
-se assim como um modelo de assistênsecretário regional lembra que o cia hospitalar direcionado para a prestamodelo está a ser preparado des- ção de cuidados no domicílio a doentes
de 2019, mas sofreu um abranda- agudos, cujas condições biológicas, psicológicas e sociais o permitam. O seu
mento no contexto de pandemia.
A questão foi levantada por Conceição público-alvo centra-se numa população
Pereira. A deputada do PSD, que evo- maioritariamente idosa, com elevada
cou ser um modelo de sucesso em Por- prevalência de doenças crónicas e com
tugal, mas também nos Estados Unidos, diversas patologias”, conforme valênapresentando ainda o País Basco como cias expressas por outros quadrantes que
a grande referência nesta matéria. A so- têm este modelo em exercício.
JM/MS
cial democrata lembrou que “o Hospital
Garcia da Horta começou com cinco camas e tem agora já 25 camas”, relevando

A Câmara Municipal de Santa Cruz já
investiu 100 mil euros no programa de
apoio à realização de pequenas cirurgias. Número que foi avançado, esta
quarta-feira (7), na assinatura de mais
seis contratos, estando em fase de instrução cerca de duas dezenas.

O

vereador Jaime Silva sublinhou que
para acesso a este apoio os candidatos devem estar inscritos no Serviço Regional de Saúde para a realização
da cirurgia.
O autarca Filipe Sousa destacou, por sua
vez, o grande alcance social desta medida,
que surgiu após vários atendimentos que
fez a pessoas que estavam, há anos, em lista
de espera. Daí que embora não tendo a autarquia competência direta na área da saúde, entendeu que este apoio se enquadrava
na política social do Município.

Este programa social, que já chegou a
dezenas de cidadãos, tem na sua génese os
crónicos problemas do Sistema Regional de
Saúde, onde as listas de espera são uma das
faces mais gravosas e com maiores consequências na vida das pessoas.
Perante este problema, a Câmara de Santa Cruz lançou um programa de apoio à
realização de pequenas cirurgias, nomeadamente em áreas como a Oftalmologia,
Ortopedia, Otorrino, Urologia e outras
áreas que possam vir a ser necessárias. O
programa tem permitido direcionar alguns recursos financeiros para de forma
inovadora no quadro autárquico regional
dar uma resposta mais rápida e próxima
aos problemas de saúde dos munícipes de
Santa Cruz. O apoio é dado diretamente às
famílias residentes no concelho.
JM/MS
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PSD destaca apoios do Governo
Operação de limpeza “inédita”
Regional para a causa animal
no Funchal envolve mais de
100 funcionários da CMF

Crédito: DR

O grupo parlamentar do PSD relevou a
preocupação do Governo Regional com
a causa animal, lembrando os apoios
que têm sido concedidos e enaltecendo
a ação das associações e voluntários
que atuam nesta área.

“

É um trabalho extraordinário, em
muitas situações de voluntariado, de
abnegação a uma causa com a qual
muito nos identificamos e que importa
realmente realçar e reconhecer publicamente”, afirmou o deputado Nuno Maciel,
numa visita à SPAD - Sociedade Protetora
dos Animais Domésticos.
O deputado salientou que é também importante referir que estas instituições não
estão sozinhas nesta missão: “O Governo
Regional tem estado com estas associações
e é um facto que, no final da semana passada, sete associações de apoio e defesa da
causa animal receberam comparticipações
financeiras, num total de 110 mil euros”.

A

operação envolve mais de 100 funcionários da CMF e compreende quatro
atividades, mais concretamente a
limpeza urbana, a fiscalização municipal, as
operações de ambiente e a Causa Animal.
O objetivo consiste, nas palavras do preNuno Maciel sublinhou que esta ajuda sidente da Câmara do Funchal, em limpar
vem dar grande contributo ao trabalho que e fiscalizar de uma ponta à outra da baixa
tem vindo a ser realizado por estas associa- da cidade, realizando, entre outras, a limções.
peza das sarjetas para preparar a época das
“Estamos sensíveis a esta causa e o Go- chuvas.
verno Regional mostra, desta forma, que
está em consonância com estas mesmas
associações, cumprindo e indo para além
daquelas que são as suas competências
porque, como nós sabemos, muitas destas
competências são do foro autárquico”, disse.
Neste momento, dos 110 mil euros, a
SPAD e a ANIMAD receberam 30.000 cada.
PATA, Ajuda Alimentar a Cães, Madeira
Sanctuary, Patinhas e AMAW receberam
cada 10.000.
Outra ajuda disponibilizada pelo Governo Regional é ao nível do reforço dos recursos humanos através de programas que
permitem a ocupação de desempregados.
JM/MS

O edil recordou que o Funchal teve mais
de um mês de festividades e esta é uma
“primeira operação de limpeza” tendo em
vista a preparação da época natalícia.
Neste âmbito, está a ser levada a cabo
uma fiscalização para aquilatar da eventual
ocupação indevida do espaço público. Já a
Causa Animal está no terreno no sentido
de determinar se os animais de companhia
que circulam nas ruas do Funchal estão devidamente vacinados e com chip.
Instado a pronunciar-se sobre as críticas
da oposição, que aponta a sujidade no Funchal, Miguel Silva Gouveia foi perentório.
“Quem tem os olhos sujos vê sempre muita
sujidade”, rebateu, aludindo à “limpeza e
asseio” que granjeou prémios ao Município.
JM/MS
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“Estamos hoje perante uma operação
inédita no Funchal”. Foi assim que Miguel Silva Gouveia se referiu à operação
de limpeza urbana que foi terça-feira (6)
encetada pela autarquia na capital madeirense.
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SÁBADO, 10 DE OUTUBRO

08h00 Caminhos Da História

16h30 Glitter Show

05h00 Nicki Clark Show

20h30 Espaço Mwangolé

06h00 Musicbox

08h30 Estação de Serviço

17h00 Portugal À Vista

QUARTA, 14 DE OUTUBRO

21h00 Caminhos da História

08h00 Gente Com História

09h00 Portugal à vista

17h30 Musicbox

06h00 Musicbox

21h30 Musicbox

09h00 Filhos e Cadilhos

09h30 Missa Dominical

18h00 Pegado a Si

07h00 Bom dia Canadá

22h00 Camões TV Notícias

10h00 Musicbox

10h30 It´s Showtime

19h00 Camões TV Notícias

08h00 Musicbox

22h30 Forgotten Treasures

11h00 It´s Showtime

11h00 À Volta da Música
com Francisco Tavares

19h30 Bem-Vindos a Beirais

08h30 Portugal À Vista

23h00 Portugal À Vista

20h30 Timeline

09h00 Gente com História

00h00 We Need To Talk

21h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

01h00 It´s Showtime

21h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h30 Transparências

22h00 Camões TV Notícias

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 We Need To Talk

22h30 We Need to Talk

12h30 Imperdíveis

03h00 Musicbox

23h30 Timeline

13h00 Musicbox

04h00 Out There

00h30 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

01h00 Forgotten Treasures

15h00 Caminhos da História

SEXTA, 16 DE OUTUBRO

01h30 Transparências

15h30 Musicbox

06h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

16h00 Roundtable

07h00 Bom dia Canadá

03h00 Musicbox

17h00 Stella’s Studio

08h00 Portugal À Vista

04h00 Out There

17h30 Musicbox

09h00 Gente Com História

05h00 Nicki Clark Show

18h00 Pegado a Si

10h00 Bem-Vindos a Beirais

TERÇA, 13 DE OUTUBRO

19h00 Camões TV Notícias

11h00 Por Tudo e Por Nada

06h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h00 Clube dos Cozinheiros

07h00 Bom dia Canadá

20h30 Portugal à Vista

12h30 Imperdíveis

08h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

13h00 Musicbox

08h30 Caminhos da Energia

21h30 Musicbox

14h00 Mundo Mix

09h00 Filhos e Cadilhos

22h00 Camões TV Notícias

15h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

22h30 Timeline

15h30 Portugal À Vista

11h00 Por Tudo e Por Nada

23h30 Body & Soul

16h30 Timeline

12h00 Clube dos Cozinheiros

00h00 Camões TV Magazine

17h00 Espaço Mwangolé

12h30 Imperdíveis

02h00 We Need To Talk

17h30 Body & Soul

20h00 Portugal À Vista

13h00 Musicbox

03h00 Musicbox

21h00 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

04h00 Out There

19h00 Clube dos Cozinheiros

21h30 Musicbox

15h00 Caminhos da História

05h00 Nicki Clark Show

19h30 À Volta da música
com Francisco Tavares

22h00 We Need To Talk

15h30 Musicbox

QUINTA, 15 DE OUTUBRO

18h00 Roundtable - Análise do editorial do
Milénio Stadium; Ponto da situação
da pandemia; Os sex workers – para
quando o reconhecimento e o respeito
pela sua dignidade?

23h00 Nota Alta com Rui Massena

16h00 Timeline

06h00 Musicbox

Apresentador: Manuel DaCosta.

20h00 Portugal À Vista

00h00 Camões TV Magazine

16h30 Portugal à Vista

07h00 Bom dia Canadá

20h30 Here’s the Thing - Manuel DaCosta
conversa com Norbert Costa Norbert
Costa - Centrally Assigned Principal
Toronto District School Board sobre a
situação da educação em tempo de
pandemia e do ensino de português
em particular.

02h00 Musicbox

17h00 Espaço Mwangolé

08h00 Musicbox

Convidados: Augusto Bandeira e Cristina
Da Costa.

04h00 Out There

17h30 Musicbox

08h30 Caminhos da Energia

05h00 Nicki Clark Show

18h00 Pegado a Si

09h00 Filhos e Cadilhos

SEGUNDA, 12 DE OUTUBRO

19h00 Camões TV Notícias

10h00 Bem-Vindos a Beirais

06h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

21h00 Wisdom of Wealth

07h00 Bom dia Canadá

20h30 Here’s the Thing

12h00 Clube dos Cozinheiros

21h30 Musicbox

08h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

22h00 We Need To Talk

08h30 Espaço Mwangolé

21h30 Musicbox

13h00 Musicbox

23h00 Nota Alta com Rui Massena

09h00 Gente com História

22h00 Camões TV Notícias

14h00 Mundo Mix

00h00 Portugal À Vista

10h00 Bem-Vindos a Beirais

22h30 Roundtable

15h00 Caminhos Da História

00h30 Transparências

11h00 Por Tudo e Por Nada

23h30 Espaço Mwangolé

15h30 Musicbox

01h00 Espaço Comunidade

12h00 Clube dos Cozinheiros

00h00 It´s Showtime

16h00 It’s Showtime

01h30 Here’s the Thing

12h30 Imperdíveis

00h30 Timeline

16h30 Here’s the Thing

02h00 Musicbox

13h00 Musicbox

01h00 Portugal À Vista

17h00 Estação de Serviço

04h00 Out there

14h00 Mundo Mix

01h00 Transparências

17h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

15h00 Caminhos Da História

02h00 We Need To Talk

18h00 Pegado a Si

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO

15h30 Musicbox

03h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

06h00 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé

04h00 Out There

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista - Agostinho Pinto é
o nome por trás do Celeiro Museu Ti
Deolinda, um museu dedicado aos
telefones. Inaugurado em novembro
de 2006, este espaço pode ser visitado
por pessoas de todas as idades e de
forma gratuita, embora com marcação
prévia.
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 falamnos duma corrida bem caricata que
aconteceu algures por Portugal, sugerem-nos um documentário quem
tem dado muito que falar e ainda
nos mostram uma nova máscara que
abre para que possamos comer “normalmente”.
Timeline – a sua rede social agora na
televisão.

11h30 Musicbox
12h00 Here’s the Thing
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Camões TV Magazine
16h00 Body & Soul - Esta semana no Body&Soul temos encontro com a personal
trainer Patrícia Silva. Vamos falar sobre a importância de ter uma rotina
de treino adequada à nossa condição
física e ainda vamos falar sobre os treinos durante a gravidez e na terceira
idade. Não perca!
16h30 Imperdíveis
17h00 It´s Showtime - Esta semana temos
Ed e Catarina Salinas - os Best Youth
e também um nome incontornável da
música portuguesa e dono de uma voz
inconfundível - Olavo Bilac.
17h30 Timeline
18h00 Here’s The Thing
18h30 Espaço Mwangolé
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 À Volta da Música
com Francisco Tavares

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

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

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

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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Jornalista diz ter sido censurado por
abordar suspeitas de corrupção do
chefe de gabinete de João Lourenço
Carlos Rosado de Carvalho deixou TV
Zimbo, que está a ser alvo de uma intervenção com fundos públicos, porque lhe disseram que “não era oportuno” falar sobre Edeltrudes Costa.

Ataque contra autocarro fere cinco
pessoas no centro de Moçambique
Cinco pessoas ficaram feridas na terça-feira (6) quando o autocarro em que
viajavam foi atingido por uma rajada
de balas quando seguia inserido numa
escolta militar obrigatória para civis no
centro de Moçambique, disseram à Lusa
testemunhas e autoridades.

O

incidente deu-se no troço Muxungué-Inchope, junto à principal estrada de Moçambique.
A Polícia da República de Moçambique
(PRM) em Sofala, que confirmou o novo
ataque ocorrido cerca das 08:00 horas
(07:00 horas de Lisboa) de terça-feira (6),
voltou a atribuir a violência à autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo
dissidente liderado pelo general da ex-guerrilha Mariano Nhongo.
A viatura e os passageiros tinham pernoitado em Muxungué (Sofala) e foram
emboscados 30 quilómetros a norte da vila,
depois de integrarem a coluna com escolta
obrigatória para civis.
“Acabávamos de integrar a primeira
coluna do dia e só ouvimos tiros e depois
vidros de janelas a rebentarem e os passageiros agitados” contou à Lusa Merciano
Almeida, um sobrevivente que viajava no
autocarro.
Depois do ataque, prosseguiu, o motorista percorreu a distância de 189 quilómetros
para socorrer as vítimas no Hospital Provincial de Chimoio (HPC).
O veículo que fazia a ligação entre Maputo (sul) e Tete (centro) partiu da capital do
país na segunda-feira (5) e ficou com várias

perfurações de balas nas partes lateral e
traseira.
Em declarações à Lusa, Juvenal Chitovele, médico no serviço de urgências no HPC,
disse que a única vítima que deu entrada
com um quadro clínico grave, alvejado
numa coxa, continua estável, estando ainda em observação.
Os restantes quatro pacientes tiveram
alta médica.
A Polícia de Sofala assegurou que foram
reforçadas medidas de segurança nos troços alvo de ataques a viaturas civis na estrada nacional número um (N1) nos distritos das províncias de Sofala e Manica.
“Ontem, ao longo da N1 no troço Muxungué-Inchope registámos um ataque protagonizado pelos ‘bandidos’ pertencentes à
autoproclamada Junta Militar da Renamo”
disse Daniel Macuacua, porta-voz do Comando da Polícia de Sofala, adiantando que
foi restabelecida a circulação de viaturas e
bens na via.
O responsável acrescentou que os atiradores estavam ao longo da via e empunhavam armas do tipo AK-47 quando dispararam contra os veículos.
Os ataques surgem na sequência de outros em estradas e povoações das províncias
de Manica e Sofala, por onde deambulam
guerrilheiros dissidentes da Resistência
Nacional Moçambicana (Renamo, principal partido da oposição), liderados por
Mariano Nhongo, da autoproclamada Junta
Militar da Renamo e que já mataram, pelo
menos, 30 pessoas desde agosto de 2019.
Sapo/MS
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Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) condenou que não
tenha sido transmitida na TV
Zimbo a rubrica Direto ao Ponto do jornalista e economista angolano, Carlos
Rosado de Carvalho, classificando-o
como um “ato de censura”. A Comissão
de Gestão travou a intervenção porque
abordava as suspeitas de enriquecimento ilícito que recaem sobre o chefe de
gabinete do Presidente da República de
Angola, João Lourenço.
O SJA felicita Rosado de Carvalho
“pela coragem em recusar e denunciar
a censura” e insta os jornalistas da estação a denunciarem outros atos de interferência na gestão editorial”.
A TV Zimbo, a Rádio Mais e o jornal O
País, todas do grupo Media Nova, foram
entregues ao Estado angolano no final
de julho, no âmbito do processo de recuperação de ativos criados com fundos
públicos, segundo a Procuradoria-Geral
da República. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos entregou depois as
empresas ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e
Comunicação Social que nomeou uma
comissão de gestão para a TV Zimbo.
No passado sábado (3), o economista,
que apresenta na TV Zimbo o programa
Direto ao Ponto anunciou através do
Twitter um “ponto final” na colaboração, porque resolveu abordar as suspeitas sobre o chefe de gabinete de João
Lourenço. “O caso Edeltrudes Costa”
era o tema do DIRETO AO PONTO deste sábado. Sexta-feira a TV Zimbo disse-me que o tema “não era oportuno”,
pedindo para “agendar outro”. Obviamente não aceitei”, escreveu Carlos Rosado de Carvalho.
Em declarações à Lusa, o jornalista
disse não ter dúvidas de que se tratou de
um ato de censura. “Não me foi permitido passar o tema”, afirmou, explicando
que pretendia “dissecar o caso Edeltrudes”.
Edeltrudes Costa, chefe de gabinete do
Presidente da República, João Lourenço,
terá alegadamente beneficiado de contratos com o Estado que lhe renderam
milhões de dólares, segundo uma investigação da TVI.
O chefe de gabinete está a ser acusado de desviar dinheiro de Angola para

o exterior, que terá usado para comprar
casas em Cascais, apartamentos e carros
topo de gama. Isto quando o combate à
corrupção foi a bandeira do mandato de
João Lourenço.
“Não acredito que tenha sido uma ordem ao mais alto nível, será mais uma
auto censura [dos meios] que se põem
na pele do Presidente”, considerou Carlos Rosado de Carvalho, declarando-se
“disponível para esquecer tudo”, se puder apresentar o caso no sábado (10) no
Direto ao Ponto.
O SJA salienta no seu comunicado que
as suspeitas que recaem sobre o chefe
de gabinete do Presidente da República têm “interesse público” e considera
“deplorável” o argumento usado pela
Comissão de Gestão para impedir a
abordagem da matéria.
Solicita ainda à Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana
(ERCA) que “desempenhe o seu papel”.
Para o SJA, o ato da Comissão de Gestão da TV Zimbo, “contraria manifestamente a promessa do ministro das Telecomunicações e Comunicação Social de
manter inalterável a linha editorial da
TV Zimbo e outros órgãos transferidos
para a esfera do Estado”.
Instada pela Lusa a comentar as acusações de censura a comissão de gestão
da TV Zimbo remeteu esclarecimentos
para mais tarde.
Carlos Rosado de Carvalho é desde setembro membro do Conselho Económico e Social, um órgão de aconselhamento do Presidente, criado recentemente
por João Lourenço.
Público/MS

Mulher morta à paulada por alegada
prática de feitiçaria em Angola
Polícia de Huambo diz que idosa de 70 último fim de semana, o crime foi comeanos foi a 10.ª vítima mortal por suspeita tido por um homem, de 28 anos, que já se
encontra detido.
de feitiçaria
O documento, citado pela agência notima idosa, de 70 anos, foi morta à ciosa angolana, Angop, refere que crimes
paulada, acusada de feiticeira, no como este são frequentes nos últimos anos
município do Ucuma, província an- naquela província do planalto central, que
golana do Huambo, onde este ano já 10 pes- afeta sobretudo a população idosa de zonas
soas morreram vítimas deste fenómeno, rurais, tendo de janeiro à presente data sido
informaram as autoridades policiais locais. mortas 10 pessoas, acusados da prática de
De acordo com o relatório do Comando feitiço.
TVI/MS
Provincial do Huambo da Polícia Nacional
sobre a situação de segurança pública no
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Ministro brasileiro interrogado
por alegada homofobia:

O ministro da Educação do Brasil,
Milton Ribeiro, deverá responder a
um interrogatório da Polícia por suspeitas de homofobia, devido às suas
polémicas opiniões sobre a comunidade homossexual.

O

juiz Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal, pediu que a
Polícia Federal defina uma data
para interrogar o ministro, um pastor presbiteriano e quarto ministro da
Educação do Governo presidido por Jair
Bolsonaro, que tomou posse em janeiro
de 2019. Em causa está uma polémica
entrevista concedida pelo ministro no
final de setembro ao jornal Estadão,
onde, entre outros temas, abordou as
aulas de educação sexual no país e expressou a sua opinião sobre a homossexualidade. Milton Ribeiro referiu-se
à homossexualidade como “homossexualismo”, termo considerado preconceituoso no país por indicar doença.
“Acho que o adolescente que muitas
vezes opta por andar no caminho do
‘homossexualismo’ tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer
uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, da
mãe. Vejo meninos de 12, 13 anos a optarem por serem ‘gays’. Nunca estiveram com uma mulher de facto, com um
homem de facto e caminham por aí. São
questões de valores e princípios”, disse
o ministro na ocasião.
“Homossexualismo” é um termo
considerado preconceituoso, por remeter para uma doença, devido ao
sufixo “ismo”. O termo correto para a
orientação sexual é homossexualidade.
Há 30 anos, a Organização Mundial da
Saúde retirou a homossexualidade da
Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde.
As declarações de Milton Ribeiro, que
assumiu a tutela da Educação em julho

deste ano, geraram controvérsia e levaram parlamentares a pedir que o governante seja investigado por homofobia.
Após a onda de críticas, principalmente por parte de organizações de
direitos humanos, Milton Ribeiro disse
que “jamais” quis “discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação” e pediu desculpas num comunicado oficial.
No entanto, a Procuradoria-Geral da
República consultou o Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de
instauração de uma investigação sobre
suposta homofobia, o que será decidido
pelo juiz Dias Toffoli, instrutor do caso
em tribunal, com base na explicação
que o ministro prestar à Polícia Federal.
Ribeiro foi nomeado ministro da
Educação em julho passado, cargo que
tem sido alvo de bastante instabilidade
no executivo de Bolsonaro.
Milton Ribeiro, professor, pastor
presbiteriano e militar da reserva do
Exército, substituiu o economista Carlos Decotelli, que esteve no cargo apenas cinco dias e renunciou devido a escândalos académicos e políticos, como
suspeitas de plágio e falsos títulos académicos no seu currículo.
Antes de Decotelli, a pasta da Educação era liderada pelo economista
Abraham Weintraub, que teve uma
gestão marcada por fortes polémicas,
como desavenças com reitores, estudantes e parlamentares, após ter decretado duros cortes na Educação, assim
como causou problemas diplomáticos
com a China e Israel, acabando por renunciar ao cargo.
Por sua vez, Weintraub sucedeu ao
filósofo colombiano naturalizado brasileiro Ricardo Vélez Rodríguez, que
impôs uma forte base ideológica à sua
breve gestão, que durou três meses e
terminou com a sua renúncia exigida
até por setores ligados ao Governo.
JN/MS
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“Vejo meninos a optarem
por serem gays”
Bolsonaro acabou com a operação
Lava Jato porque não há
corrupção no Governo
Contudo, Moro pediu demissão do exeO Presidente do Brasil afirmou, na quarta-feira (7), que acabou com a operação cutivo em abril último, após acusar BolsoLava Jato por já não existir corrupção no naro de tentar interferir na autonomia da
Polícia Federal, situação que é agora invesGoverno para ser investigada.
tigada pelo próprio STF.
As declarações de Bolsonaro surgem ainÉ um orgulho, é uma satisfação que eu
tenho, dizer a essa imprensa maravi- da num momento em que se debate o poslhosa que eu não quero acabar com a sível fim dos grupos de trabalho da Lava
Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque Jato, através de um projeto de unificação de
não tem mais corrupção no Governo. Eu sei combate à corrupção no país, que promete
que isso não é virtude, é obrigação”, afir- ser neutro e livre de ideologias.
A conduta da Lava Jato já foi colocada em
mou Jair Bolsonaro, numa cerimónia sobre
medidas para a aviação civil, realizada no causa várias vezes, especialmente desde
junho do ano passado, num escândalo coPalácio do Planalto, em Brasília.
“Nós fazemos um Governo de peito aber- nhecido como “Vaza Jato”.
Na ocasião, o portal The Intercept Brato. Quando eu indico qualquer pessoa para
qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, sil e outros meios da comunicação social
tendo em vista a quantidade de críticas que começaram a divulgar reportagens baseaela recebe em grande parte da ‘media’”, das em informações obtidas de uma fonte
acrescentou o chefe de Estado brasileiro, não identificada, de acordo com as quais
cuja gestão tem sido marcada por ataques o ex-ministro da Justiça Sergio Moro terá
orientado os procuradores, indicado linhas
à imprensa.
As declarações de Jair Bolsonaro surgi- de investigação e adiantado decisões quanram após ser criticado por tomar decisões do na altura era o magistrado responsável
que alegadamente vão contra os defenso- por analisar os processos do caso em prires da Lava Jato, como a nomeação para o meira instância.
Lançada em 2014, a operação Lava Jato
Supremo Tribunal Federal (STF) de Kassio
Nunes, juiz que supostamente apoiará os trouxe a público um enorme esquema de
magistrados que habitualmente impõem corrupção de empresas públicas, como
derrotas àquela que é a maior operação an- a Petrobras, implicando dezenas de altos responsáveis políticos e económicos.
ticorrupção do Brasil.
Durante a campanha eleitoral, em 2018, Muitos deles foram detidos e condenados,
Bolsonaro teceu vários elogios à Lava Jato como o antigo Presidente brasileiro Luiz
e nomeou Sergio Moro, reconhecido inter- Inácio Lula da Silva, que se encontra atualnacionalmente por atuar como juiz na ope- mente em liberdade condicional.
JN/MS
ração, como ministro da Justiça.

“

14% do pantanal brasilero destruído pelo fogo em setembro
O Pantanal brasileiro, considerado a
maior zona húmida do planeta, viu 14%
da sua área devastada pelo fogo apenas
em setembro, superando todo o território destruído em 2019, segundo dados
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Crédito: DR

T

rata-se da maior devastação anual do
Pantanal brasileiro causada pelo fogo
desde 2002, ano em que o INPE, um
órgão vinculado ao Governo Federal, começou a fazer estas medições.
Segundo a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), parceira do INPE na monitorização das queimadas, 26% de todo o
bioma do Pantanal já foi consumido pelo
fogo de janeiro a setembro.
Nos primeiros nove meses do ano, a
área destruída no pantanal chegou quase
a 33 mil quilómetros quadrados, face aos
12.948 quilómetros quadrados devastados
no período homólogo do ano anterior, e aos
20.835 quilómetros quadrados atingidos
em todo o ano de 2019. Até 2020, o ano que

para a Conservação da Natureza.
Contudo, atravessa agora uma situação
preocupante, ao enfrentar os piores incêndios das últimas décadas. Especialistas indicam que o aumento das chamas na zona
húmida do Pantanal se deve ao aumento da
desflorestação ilegal, que vem crescendo
gradativamente a cada ano, causando uma
série de mudanças climáticas, como a alteração do ciclo natural das chuvas. Este ano
não choveu o suficiente durante a temporada, o que baixou os níveis de humidade
do Pantanal para os menores índices dos
últimos anos. No mês passado, o Pantanal
brasileiro registou 8.106 focos de incêndio,
um número recorde desde 1998, segundo
dados do INPE.
Também no acumulado do ano foram
atingidos recordes: de 01 de janeiro até 30
de setembro, o INPE contabilizou 18.259
rado um santuário de biodiversidade, onde
fogos. Antes disso, o maior número tinha
ainda se encontra preservada uma fauna
sido registado ao longo de todo o ano de
extremamente rica, que inclui animais
2005, quando se somaram 12.536 focos de
como o jacaré, arara-azul ou onça-pintada,
incêndio.
espécie classificada como “quase ameaçaJN/MS
da” de extinção pela União Internacional

detinha o recorde de maior área destruída era 2005, quando os fogos devastaram
27.472 quilómetros quadrados do pantanal.
Situado na região centro-oeste, o Pantanal é uma planície que tem 80% de sua área
inundada na estação chuvosa e é conside-
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Bruxelas acorda com a Johnson vacina
para 200 milhões de europeus
A Comissão Europeia concluiu esta
quinta-feira (8) um contrato com a farmacêutica belga Janssen, do grupo norte-americano Johnson & Johnson, para
permitir que a potencial vacina para a
covid-19 desenvolvida pela companhia
chegue a 200 milhões de europeus.

E

m comunicado, o executivo comunitário dá conta da aprovação deste contrato, que já é o terceiro que a
instituição conclui com empresas farmacêuticas que estão em fases avançadas no
desenvolvimento de vacinas para o novo
coronavírus.
“Assim que se comprovar a segurança e
a eficácia da vacina contra a covid-19 [da
belga Janssen], o contrato permite que os
Estados-membros adquiram vacinas para
200 milhões de pessoas”, tendo ainda “a

possibilidade de adquirir vacinas adicionais para mais 200 milhões de pessoas”,
explica a Comissão Europeia.
Além disso, os países da União Europeia
(UE) “podem também decidir doar a vacina a países com rendimentos baixos e médios ou redirecioná-la para outros países
europeus”.
Antes do contrato anunciado esta quinta-feira (8), a Comissão concluiu acordos
semelhantes com a AstraZeneca e com a
Sanofi-GSK, tendo ainda terminado com
êxito negociações exploratórias com a
CureVac, a BioNTech-Pfizer e a Moderna.
A potencial vacina da Janssen contra a
covid-19 tem por base uma tecnologia que
permitiu à farmacêutica fabricar uma vacina contra o ébola, recentemente aprovada,
e candidatas contra o zica, o RSV e o VIH.
“A decisão da Comissão de apoiar esta

vacina baseia-se numa avaliação científica
sólida, na tecnologia utilizada, na experiência da empresa em matéria de desenvolvimento de vacinas e na sua capacidade
de produção para abastecer toda a UE”,
adianta a Comissão Europeia.
No final de setembro, a Johnson & Johnson anunciou que iria começar os testes da
fase 3, última etapa de desenvolvimento da
sua vacina contra a covid-19, que deverá
incluir até 60 mil voluntários em oito países, incluindo o Brasil.
A vacina, cujo nome oficial é Ad26.
COV2.S, está a ser desenvolvida pela farmacêutica Janssen, que faz parte do grupo
Johnson & Johnson.
A Johnson & Johnson, que está empenhada em distribuir a vacina sem ter lucro,
já enfatizou que pretende aumentar a sua
capacidade de produção, esperando desde

logo ser capaz de entregar mil milhões de
doses da vacina por ano.
Além do Brasil, a fase 3 de testes também
abrangerá Argentina, Chile, Colômbia,
México, Peru, África do Sul e nos Estados
Unidos.
As fases 1 e 2 desta potencial vacina produzida da Janssen foram iniciados em julho
nos Estados Unidos da América e na Bélgica. A pandemia de covid-19 já provocou
mais de um milhão e 51 mil mortos e mais
de 35,8 milhões de casos de infeção em
todo o mundo, segundo um balanço feito
pela agência francesa AFP.
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro,
em Wuhan, uma cidade do centro da China.
JN/MS

Eleições EUA

Segundo debate vai ser virtual, Trump já disse que não vai

A

Comissão para os Debates Presidenciais (organismo não partidário) anunciou esta quinta-feira (8),
uma semana antes do encontro que estava
agendado para Miami, que o frente-a-frente vai ser "virtual" para que seja protegida a
saúde de todos os que estão envolvidos no
segundo debate presidencial.
Os candidatos vão participar de forma
"remota" e em locais separados enquanto
os espectadores e o moderador vão ficar localizados em Miami, Estado da Florida.
Mas em declarações ao canal de televisão Fox Business, Trump foi claro: "Não
vou perder o meu tempo com um debate
pessoal. Sentado atrás de um computador,
ridículo. Eles cortam-te a palavra... Eu não
vou fazer um debate virtual".
Trump está infetado com o novo corona-

realizar-se "enquanto o Presidente estivesse diagnosticado como positivo".
O candidato democrata disse aos jornalistas na Pensilvânia que esperava um debate com Donald Trump, mas que seriam
necessárias "regras estritas".
Trump foi diagnosticado depois de testes
médicos realizados na quinta-feira (1), 48
horas depois do debate com Joe Biden em
Cleveland.
Apesar da distância de mais de 10 metros
entre os dois durante o debate televisivo, a
situação obrigou Joe Biden a submeter-se a
uma série de testes médicos antes de retomar a campanha eleitoral.
Donald Trump abandonou o Hospital
Militar onde esteve internado na segunda-feira (5), antes de estar curado, tendo os
médicos evitado fornecer mais detalhes sobre o estado de saúde do Presidente.
O isolamento para as pessoas que apresentem sintomas moderados de SARS CoV2 deve prolongar-se durante pelo menos 10
vírus desde a semana passada e na terça- no debate de Miami. "Vai ser fantástico", dias, de acordo com o Centro de Controlo e
Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.
-feira (6) disse através da rede social Twit- disse Donald Trump na mensagem.
JN/MS
ter que estava ansioso por encontrar Biden
Biden afirmou que o debate não devia
Crédito: DR

O segundo debate da campanha presidencial norte-americana entre Donald
Trump e o candidato democrata Joe
Biden vai realizar-se "de forma virtual"
por o Presidente dos Estados Unidos ter
sido diagnosticado com covid-19.
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Kamala Harris considera administração
Trump “maior falhanço” da história
A candidata democrata à vice-presidência dos Estados Unidos considerou
que a elevada mortalidade e os efeitos
económicos da pandemia de covid-19
mostraram “a inépcia” e “o falhanço” da
administração de Donald Trump.

Crédito: DR

K

amala Harris falava no único debate
com o candidato republicano à vice-presidência e atual vice-Presidente
norte-americano, Mike Pence, que começou na quarta-feira (7) à noite em Salt Lake
City, Utah.
“O povo americano assistiu ao que é o
maior falhanço de qualquer administração presidencial na história do nosso país”,
afirmou. O novo coronavírus foi um tema
central do debate, com Kamala Harris a
culpabilizar Donald Trump e Mike Pence,
responsável pela equipa de combate ao vírus na Casa Branca, por terem omitido a seriedade da doença durante um mês.
“Eles sabiam o que estava a acontecer e
não vos disseram”, afirmou Harris, dirigindo-se à audiência ao olhar diretamente
para a câmara, tal como o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden fez durante o
debate passado com Donald Trump, antes
das eleições de 03 de novembro.
Harris citou os números da pandemia
nos Estados Unidos, onde foram infetados
7.5 milhões de pessoas e estão contabilizados mais de 211 mil mortos, além de 30
milhões de pedidos de subsídio de desemprego e o encerramento de uma em cada
cinco empresas. A candidata acusou ainda

a administração de querer tirar o seguro de
saúde a 20 milhões de pessoas, na tentativa
de eliminar o Affordable Care Act (conhecido como Obamacare).
Na réplica, Mike Pence defendeu a forma
como a Casa Branca lidou com a pandemia
e disse que Trump salvou milhares de vidas
ao encerrar as fronteiras com a China, onde
o surto teve início.
“Desde o primeiro dia, o Presidente Donald Trump pôs a saúde da América em primeiro lugar”, garantiu. O vice-Presidente

disse que haverá “dezenas de milhões de
doses” da vacina contra a covid-19 prontas para distribuir “antes do final do ano”
e que o plano de Joe Biden para combater
a pandemia “parece um plágio” do que a
Casa Branca tem estado a fazer. Pence também caracterizou o Affordable Care Act
como “um desastre” e disse que a administração está a trabalhar num plano melhor.
“O que Pence diz que a administração fez
claramente não está a funcionar”, contrariou Kamala Harris, que insistiu na responsabilização da Casa Branca pelos efeitos
económicos da pandemia e acrescentou
que “não podia haver uma diferença mais
fundamental” entre os planos económicos
dos candidatos. “Joe Biden acredita que se
mede a saúde e força da economia americana com base na saúde e força do trabalhador e da família americana”, disse Harris. “Por outro lado, Donald Trump mede a
força da economia com base em como estão
as pessoas ricas”.
Harris prometeu que Biden irá anular os
cortes de impostos feitos por Trump e usar
esse dinheiro para investir em infraestruturas, inovação, energia limpa e educação,
com alguns níveis de ensino superior a tornarem-se gratuitos.
Pence usou esta questão a seu favor, dizendo aos eleitores que, no primeiro dia,
Biden irá aumentar os impostos. Harris retorquiu que ninguém que ganhe menos de
400 mil dólares por ano sofrerá um aumento da carga fiscal.
Durante hora e meia de debate, mode-

rado pela jornalista do USA Today Susan
Page, Pence interrompeu Harris algumas
vezes, levando-a a reclamar que ele a deixasse acabar de falar. No entanto, o tom da
discussão foi bastante menos acintoso que
o debate que opôs Donald Trump e Joe Biden, em 29 de setembro.
Susan Page tentou que os candidatos
cumprissem as regras acordadas antes do
início, mas não conseguiu que ambos respondessem diretamente a algumas perguntas. Em várias ocasiões, Mike Pence
usou o tempo de resposta para direcionar a
discussão para outros temas, esquivando-se, por exemplo, a responder se tinha discutido com Donald Trump a idade e estado
de saúde, visto que ele será o sucessor do
Presidente se alguma coisa o incapacitar.
Trump está infetado com covid-19.
Kamala Harris também evitou a pergunta sobre se ela e Biden vão tentar alargar
o número de assentos no Tribunal Supremo, caso a candidata nomeada por Trump,
Amy Coney Barrett, seja confirmada antes
das eleições. Na questão do Tribunal, que
poderá reverter o direito ao aborto, Harris
afirmou-se a favor do direito de escolha das
mulheres, com Pence a declarar que tanto
ele como Trump são pró-vida.
A discussão passou também pelas alterações climáticas, a reforma na polícia por
causa das tensões raciais geradas pela morte de George Floyd e a transferência pacífica do poder, caso Joe Biden seja eleito.
JN/MS
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Rússia manifesta “grande preocupação”
com aumento de novos casos
de casos continuará a aumentar “a menos
que cada um tire as suas conclusões em relação ao uso da máscara e ao respeito pelas
normas de higiene e sanitárias”.
No entanto, Peskov assegurou que a Rússia está mais preparada face à ameaça do
coronavírus porque o país mobilizou e reaEfetivamente, os dados são motivo justou o seu sistema de saúde pública.
Entre quarta (7) e quinta-feira (8), a Rúsde grande preocupação”, assinalou
na conferência de imprensa diária sia registou 11.493 contágios por coronavío porta-voz da presidência russa, Dmitri rus nas 85 regiões do país, e 191 mortes.
Um terço dos novos casos, que nas úlPeskov, acrescentando que se trata de um
aviso para que todos os cidadãos permane- timas semanas atingiram níveis que não
eram registados desde maio, ocorreram na
çam “em alerta”.
O porta-voz indicou ainda que o número capital russa e na região de Moscovo.

O Kremlin admitiu esta quinta-feira (8)
“grande preocupação” pelo aumento
dos casos de coronavírus na Rússia, que
esta quinta-feira (8) registou perto de
11.500 novas infeções, segundo o centro
operativo do Governo russo.

“

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

Na capital foram confirmados 3.323 novos contágios e na região de Moscovo 443,
o número mais elevado desde 25 de junho.
Outros 461 casos foram detetados em São
Petersburgo.
O presidente da Câmara Municipal de
Moscovo, Serguei Sobianin, ordenou que
pelo menos 30% dos trabalhadores de cada
empresa trabalhe até 28 de outubro a partir
de casa, e encerrou as escolas primárias e
secundárias até 18 de outubro.
Previamente tinha recomendado aos
maiores de 65 anos, e às pessoas com doenças crónicas, que permaneçam em suas casas até ao final do mês.

Mais de 20 regiões russas registam até ao
momento um primeiro aumento da incidência do coronavírus após a primeira vaga
na primavera, e em 15 foi detetado um aumento “repetido”, indicou Vasili Akimkin,
diretor do Centro de investigação epidemiológica do Rospotrebnadzor, o regulador sanitário da Rússia, citado pela agência
noticiosa Tass.
Desde o início da e até quinta-feira (8)
foram detetados na Rússia 1,3 milhões de
casos da covid-19, e 22.056 mortes associadas a esta doença infecciosa.
JN/MS
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O agente infiltrado
Inês Barbosa

Opinião

Num jogo onde emoção foi coisa que não
faltou, ficou a dúvida: será, na realidade, o
ex-dragão Otamendi um agente infiltrado?

A

missão estava marcada para o dia 4
de outubro, na receção ao Farense,
no Estádio da Luz. A primeira parte
deste encontro foi bem jogada, com bom
ritmo e contou com boas ocasiões para ambos os lados. No entanto, foram as águias a
adiantarem-se no marcador, aos 15’, quando remate de Pizzi levou consigo uma pitada de sorte, ao ser desviado para o fundo
das redes da baliza de Defendi.
Já no segundo tempo, a formação algarvia mostrou-se mais atrevida e, graças
à passividade da defesa encarnada (mais
precisamente de Otamendi), empatou,
por Lucca (53’), na sequência de um canto. Isto já depois de Otamendi ter cometido
penálti, de Vlachodimos ter defendido, do
árbitro da partida ter mandado repetir… e
do guardião grego-alemão ter defendido
novamente.
Jorge Jesus não esteve com meias medidas e lançou Weigl, Pedrinho e Seferovic
de uma só vez, antes de, aos 58’, o Farense
ainda se ter colocado em vantagem, mas o
VAR viria a anular o golo a Isidoro por fora
de jogo de Ryan Gauld.

A aposta de Jesus viria a dar frutos: aos
79’, Seferovic devolveu a vantagem às
águias, após cruzamento de Grimaldo. O
avançado suíço voltou a marcar aos 87’,
com assistência de Darwin Núñez, calando
muitas bocas que o acusam de não corresponder na hora H.
Antes do apito final, mais uma peripécia
na novela “Otamendi”: já nos descontos,
o argentino perdeu de forma escandalosa
uma bola, o que deu origem ao segundo
golo dos algarvios.
Ainda assim o Benfica saiu vitorioso, isolando-se na liderança com nove pontos.
Missão falhada (até ver), Otamendi.
Menos “sorte” para os dragões, que foram derrotados, no Dragão, pelo Marítimo.
Ainda que a primeira oportunidade tenha
pertencido aos portistas, os madeirenses
não se “encolheram”, deram alguns avisos
e, aos 24’, chegaram mesmo ao golo: passe
espetacular de Winck para Rodrigo Pinho
que, com classe, rematou e fez o primeiro
da noite. A resposta azul e branca chegou
aos 42’: assistência teleguiada de Alex Telles para o 12º golo de Pepe com a camisola
do FC Porto. Aqui, tudo fazia prever que o
clube portista “ia para cima” dos madeirenses… mas não foi o que aconteceu. Aos
52’, Getterson enviou a bola à barra - esta
foi então ter com Rodrigo Pinho que, sem
pensar duas vezes, bisou.
Aos 87’, Alex Telles teve a oportunidade de empatar a partida, mas Amir defendeu a grande penalidade cobrada pelo
brasileiro.

Nanú assinou um grande terceiro golo
maritimista à entrada da área, aos 90+4’,
e Otávio, aos 90+9’, ainda reduziu mas
não evitou a derrota dos dragões. Os campeões nacionais ocupam o terceiro lugar,
em igualdade pontual com o Sporting, que
venceu fora o Portimonense.
O segundo triunfo consecutivo da equipa
de Rúben Amorim ficou decidido no primeiro tempo, com golos de Nuno Mendes
(4’) e Nuno Santos (11’). Parece que a humilhação europeia ficou no passado e os leões
seguem firmes no campeonato.
Moreirense e Boavista dividiram pontos, não tendo ido além de um empate a
uma bola.
Angel Gomes desbloqueou o marcador
com um golaço marcado do meio-campo aos nove minutos, enquanto que Fábio
Abreu, já na segunda parte e da marca dos
onze metros, restabeleceu a igualdade em
Moreira de Cónegos. Os axadrezados seguem no 14.º lugar, enquanto que o Moreirense é oitavo, com os mesmos quatro pontos que o Gil Vicente (7.º), Belenenses (9.º),
Vitória SC (10.º) e Famalicão (11.º).
Vamos então por ordem: nos Açores, naquele que foi o primeiro jogo da I Liga com
público, os “galos” de Barcelos não conseguiram levantar a crista frente ao Santa
Clara. A partida terminou empatada e sem
golos, sendo que os açorianos acabaram
por ceder os primeiros pontos nesta edição
da prova - ocupam o segundo lugar, com
sete pontos.
Ainda nas ilhas, mas desta vez na Madeira, o resultado foi exatamente o mesmo…
só mudaram os “protagonistas”: Nacional
e Belenenses. A equipa de Petit ficou pela
primeira vez em branco nesta época, numa

partida em que até se assistiu a uma boa
primeira parte - já a segunda deixou algo
que a desejar em termos de qualidade. Com
cinco pontos, o Nacional ocupa o quinto lugar da tabela classificativa.
Vamos então aos jogos com golos: em
Guimarães, foi André André quem, aos 83’
e na marcação de uma grande penalidade,
deu a primeira vitória aos vimaranenses
na Liga, na receção ao Paços de Ferreira.
Os castores, que continuam sem conseguir
vencer, somando apenas um ponto (1-1 na
deslocação a Portimão), seguem em 15.º
lugar, em igualdade pontual com o Portimonense e o Tondela. Os auriverdes são
a primeira equipa abaixo da linha d’água
depois de terem sofrido, em casa, uma goleada por 0-4 frente ao Braga, construída
em 21 minutos. O primeiro golo surgiu
aos 22 minutos, com assinatura do defesa
central Bruno Viana, seguindo-se os tentos de Galeno, aos 26’, e Ricardo Horta,
aos 29’. O bis de Galeno, que estabeleceu o
resultado final, chegou ainda no primeiro
tempo, aos 43’.
Finalmente, o Famalicão e Rio Ave empataram a uma bola no Estádio Municipal
de Famalicão - os famalicenses foram os
primeiros a marcar, aos 21’, num remate de
fora de área de Rúben Lameiras, enquanto
que os vilacondenses empataram a partida aos 78’: canto batido por Diego Lopes
e, após uma má saída de Zlobin, Aderlan
Santos aproveita para cabecear a bola para
o fundo das redes.
Este fim de semana não temos jogos da
Liga NOS… mas temos Liga das Nações! Por
isso já sabem… todos a torcer por Portugal
no domingo (11), dia em que enfrentamos a
seleção francesa. Vamos Portugal!
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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 frigoríﬁco.
As divisões da casa carregam memórias com as fotograﬁas penduradas, mas há demasiados
quartos vazios, porque os seus ﬁlhos 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.
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I LIGA

Quem chegou e quem partiu.
As principais transferências
da I Liga

mileniostadium.com

Sporting esquece desilusão europeia
com vitória fácil em Portimão

As principais transferências nos clubes da I Liga portuguesa de futebol durante
o primeiro período de transferências da temporada 2020/21, que terminou na
terça-feira (6).
JN/MS

Felipe Anderson - West Ham (Ing) - F. C. Porto b)

Abel Ruíz - FC Barcelona (Esp) - Braga a)

Malang Sarr -Chelsea (Ing) - F. C. Porto b)

Iuri Medeiros - Nuremberga (Ale) - Braga b)

Marko Grujic - Liverpool (Ing) - F. C. Porto b)

André Castro - Goztepe (Tur) - Braga

Evanílson - Fluminense (Bra) - F. C. Porto

João Mário - Inter Milão (Ita) - Sporting b)

Darwin Núñez - Almería (Esp) - Benfica

António Adán - Atlético de Madrid (Esp) - Sporting

Éverton Cebolinha - Grêmio (Bra) - Benfica

Zouhair Feddal - Real Bétis (Esp) - Sporting

Pedrinho - Corinthians (Bra) - Benfica

Pedro Porro - Manchester City (Ing) - Sporting b)

Luca Waldschmidt - Friburgo (Ale) - Benfica

Antunes - Getafe (Esp) - Sporting

Nicolás Otamendi - Manchester City (Ing) - Benfica

Dyego Sousa - Shenzhen (Chn) - Famalicão b)

Gilberto - Fluminense (Bra) - Benfica

Ricardo Quaresma - Kasimpasa (Tur) - V. Guimarães

Jan Vertonghen - Tottenham (Ing) - Benfica

Angel Gomes - Lille (Fra) - Boavista b)

Jean-Clair Todibo - FC Barcelona (Esp) - Benfica b)

Javi García - Real Bétis (Esp) - Boavista

Nico Gaitán - Lille (Fra) - Braga
Os que partiram
Alex Telles - F. C. Porto - Manchester United (Ing)

Francisco Trincão - Braga - FC Barcelona (Esp)

Danilo Pereira - F. C. Porto - Paris SG(Fra) b)

Fábio Martins - Braga - Al Shabab (Sau) b)

Soares - F. C. Porto - Tianjin Teda (Chn)

Wendel - Sporting - Zenit (Rus)

Fábio Silva - F. C. Porto - Wolverhampton (Ing)

Marcos Acuña - Sporting - Sevilha (Esp)

Zé Luís - F. C. Porto - Lokomotiv Moscovo (Rus)

Matheus Pereira - Sporting - West Brom (Ing) a)

Vincent Aboubakar - F. C. Porto - Besiktas (Tur)

Rodrigo Battaglia - Sporting - Alavés (Esp) b)

Vitinha - F. C. Porto - Wolverhampton (Ing) b)

Pêpê Rodrigues - V. Guimarães - Olympiacos (Gre)

Tomás Esteves - F. C. Porto - Reading (Ing) b)

João Carlos Teixeira - V. Guimarães - Feyenoord (Hol)

Rúben Dias - Benfica - Manchester City (Ing)

Davidson - V. Guimarães - Alanyaspor (Tur)

Carlos Vinícius - Benfica - Tottenham (Ing) b)

Iago Santos - Moreirense - Al Taawon (Sau)

Florentino Luís - Benfica - AS Mónaco (Fra) b)

Rúben Ribeiro - Gil Vicente - Hatayspor (Tur)

Andrija Zivkovic - Benfica - PAOK Salónica(Gre)

Pedrinho - Paços de Ferreira - Riga (Let)

Jota - Benfica - Valladolid (Esp) b)
Mudanças internas
Medhi Taremi - Rio Ave - F. C. Porto

Gelson Dala - Sporting - Rio Ave

Toni Martínez - Famalicão - F. C. Porto

André Pereira - F. C. Porto - Rio Ave

Nanú - Marítimo - F. C. Porto

Fábio Coentrão - Sem clube - Rio Ave

Zaidu - Santa Clara - F. C. Porto

Diogo Queirós - F. C. Porto - Famalicão

Cláudio Ramos - Tondela - F. C. Porto

Ivan Zlobin - Benfica - Famalicão a)

Carraça - Boavista - F. C. Porto

Vaná - F. C. Porto - Famalicão a)

Helton Leite - Boavista - Benfica

Bruno Varela - Benfica - V. Guimarães

Diogo Gonçalves - Famalicão - Benfica

Jorge Fernandes - F. C. Porto - V. Guimarães

Al Musrati - V. Guimarães - Braga

Miguel Luís - Sporting - V. Guimarães

Guilherme Schettine - Santa Clara - Braga

Chidozie - F. C. Porto - Boavista b)

Pedro Gonçalves - Famalicão - Sporting

Nuno Santos - Benfica - Boavista b)

Nuno Santos - Rio Ave - Sporting
Bruno Tabata - Portimonense - Sporting
Francisco Geraldes - Sporting - Rio Ave

Legenda
a) jogador estava emprestado b) por empréstimo

Créditos: DR

Os que chegaram

O Sporting “vingou-se”, no passado domingo (4), da desilusão europeia da passada quinta-feira (1) com um triunfo (2-0)
no terreno do Portimonense, decidido
logo na primeira parte da partida de fecho da terceira jornada da Liga.

C

om uma entrada em jogo bastante
agressiva, o Sporting marcou dois
golos no espaço de sete minutos Nuno Mendes, aos quatro, e Nuno Santos,
aos 11 - e desperdiçou outras jogadas de
perigo na primeira parte, mas o resultado
manteve-se inalterado até final.
O Sporting, que tem um jogo em atraso,
ocupa o quarto lugar, com seis pontos igualou o F. C. Porto, adversário na próxima
jornada -, enquanto o Portimonense segue
em 16.º, com apenas um ponto.
Em relação ao descalabro caseiro da passada quinta-feira (1) frente ao LASK Linz
(4-1), que resultou no adeus à Liga Europa,
Rúben Amorim operou apenas uma alteração, no meio-campo, com a entrada de
Pedro Gonçalves para o lugar de Wendel,
transferido para os russos do Zenit São Petersburgo.
No Portimonense, Paulo Sérgio fez quatro
mudanças face à derrota da jornada anterior
em Barcelos, com o Gil Vicente (1-0), chamando para o ‘onze’ os defesas Koki Anzai
e Lucas Tagliapietra e os avançados Aylton
Boa Morte e Beto.
Além das alterações na equipa, o técnico dos algarvios avisou, na antevisão da
partida, que era hora de os seus jogadores
acordarem, mas a entrada dos dois conjuntos revelou um Sporting ‘a todo o gás’ e um
Portimonense com o despertador avariado.
Agressivos e dinâmicos a procurar os espaços nas costas do trio de centrais do Portimonense, os leões, dispostos a deixar outra
imagem, visaram a baliza de Samuel logo
aos 24 segundos, com um remate do lateral
Pedro Porro a passar perto do poste.

O golo inaugural do Sporting surgiu aos
quatro minutos, numa jogada individual
brilhante de Nuno Mendes: o jovem lateral
esquerdo roubou a bola a Koki Anzai, ultrapassou os centrais Maurício e Willyan e, à
saída de Samuel, atirou a contar.
A equipa de Rúben Amorim manteve o pé
no acelerador nos minutos seguintes e não
demorou muito a aumentar a vantagem,
com uma cabeçada fulminante de Nuno
Santos ao primeiro poste (11 minutos), na
sequência de um cruzamento da direita de
Vietto.
Com um Portimonense apático e a dar
muitos espaços no setor defensivo, o Sporting esteve perto do 3-0 aos 19 minutos, em
lances desperdiçados por Vietto e Coates,
antes de Paulo Sérgio mexer na sua equipa,
colocando Welinton Jr.
O extremo brasileiro teve nos pés, aos 28
minutos, a melhor ocasião dos algarvios na
primeira meia hora mas, em boa posição
para rematar à baliza, preferiu passar, surgindo Nuno Mendes a cortar.
Com os leões a diminuírem o ritmo e o jogo
a entrarem numa toada de menor intensidade, o Portimonense terminou o primeiro
tempo a ameaçar, num remate de Beto à figura aos 45, e iniciou o segundo tempo com
a mesma disposição: Feddal cortou na ‘hora
h’ quando Aylton Boa Morte já tinha a baliza
na mira (48).
Observando a equipa a apagar-se, Rúben
Amorim mexeu, reforçando o meio-campo
com Daniel Bragança e, mais tarde, esgotando as substituições - Bruno Tabata estreou-se pelos ‘leões’ perante a sua antiga equipa
- para voltar a ter o controlo da partida.
À exceção de um tiro de Ricardo Vaz Té
para defesa de Antonio Adán, nos descontos
(90+4), o Portimonense raramente incomodou o espanhol até ao apito final, enquanto
Tabata, isolado, desperdiçou o 0-3 (86), oferecendo a bola ao guardião Samuel.
JN/MS
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Farense assusta,
mas Seferovic dá a liderança isolada ao Benfica

O Benfica venceu (3-2), no passado domingo (4), o Farense e isolou-se na liderança da Liga, após um jogo da terceira
jornada em que os algarvios mereciam
mais e denunciaram a debilidade defensiva das águias.

O

s encarnados chegaram à vantagem
por Pizzi, no seu primeiro golo da
temporada, e o Farense empatou já
na segunda parte, por Lucca, na sequência
de um canto.
Depois de muitos sobressaltos na sua
defesa, o Benfica partiu para o triunfo com
dois golos de Seferovic, que, primeiro de
cabeça e depois de pé esquerdo, garantiu
mais três pontos à equipa orientada por
Jorge Jesus. Já perto do final, Patrick reduziu para 3-2 e fez o resultado final.
Com este resultado, o Benfica isola-se
na liderança da Liga, com nove pontos,
aproveitando o desaire caseiro do F. C.
Porto frente ao Marítimo (3-2) e o empate do Santa Clara com o Gil Vicente (0-0),

sendo agora a única equipa da prova que
soma por vitórias todos os jogos realizados. Já o Farense somou a terceira derrota
na Liga e continua sem pontuar.
Arrancou melhor o Farense e logo aos
quatro minutos provocou os primeiros
calafrios a Vlachodimos. Um livre na esquerda do ataque levou a bola até à pequena área ‘encarnada’ e por três vezes, sem
que ninguém conseguisse o alívio, esteve à
vista o golo dos visitantes.
Pouco depois, Everton começou a abrir
o livro, deixou um adversário pregado ao
relvado com um túnel, abriu em Waldschmidt e o alemão cruzou para Darwin, com
Defendi a parar o remate à ‘queima-roupa’ do uruguaio.
O Benfica começava a tomar conta do
jogo e, aos 14, Pizzi, com um remate a rasar
o poste, deixou novo aviso, depois de mais
uma assistência de Everton. No minuto seguinte o médio acertou mesmo com o alvo
e colocou o Benfica em vantagem: Cássio
fez um mau passe na saída de bola e Rafa

foi mais lesto, antecipou-se, cavalgou para
a área e assistiu Pizzi, que rematou para o
1-0 na Luz, com a bola ainda a sofrer um
ressalto num defesa algarvio.
Sempre com vertigem no ataque, o Benfica esteve perto de aumentar a vantagem
por mais do que uma vez, com Everton, e
Waldschmidt em constantes movimentações e a deixarem os defesas do Farense
com a cabeça em água.
Na defesa o Benfica estava menos robusto e saltou à vista a falta de entendimento
entre o estreante Otamendi e Jardel. Num
desses lances podia o Farense ter feito o
empate, mas Stojiljkovic permitiu a defesa
a Vlachodimos.
Sempre de olhos na baliza adversária,
o Farense entrou para segunda parte balanceado no ataque e num lance dentro
da grande área das águias conseguiu que
Otamendi ‘borrasse’ a pintura na estreia
de vermelho e branco.
O defesa pisou Stojiljkovic e, embora
Fábio Veríssimo só tenha marcado a grande penalidade momentos mais tarde, depois de consultar o videoárbitro, o lance
acabou mesmo por dar o empate aos algarvios.
Ryan Gauld tentou a conversão, Vlachodimos defendeu e o escocês marcou na recarga, mas o lance teria de ser repetido e,
em novo duelo, o guarda-redes das águias
levou a melhor, defendendo para canto.
Deste lance, Lucca, aos 54, de cabeça, fez
mesmo o empate ao subir mais alto do que
toda a defesa das águias.
Depois de um lance em que Gauld introduziu a bola na baliza lisboeta, em posição irregular, o jogo ‘acalmou’ e Jorge
Jesus mexeu para dar maior estabilidade
ao meio-campo e novo fôlego ao ataque,
ao colocar em campo, de uma assentada,
Pedrinho, Seferovic e Weigl.
A estratégia do técnico deu resultado e o
Benfica reassumiu o controlo do jogo. Nos
últimos 15 minutos o Benfica voltou a encostar o Farense atrás e Seferovic, aos 79,
descansou os encarnados: o suíço iniciou
a jogada do 2-1 com uma recuperação de
bola atrás, a jogada desenvolveu-se e o
cruzamento de Grimaldo ao segundo poste voltou a encontrar o avançado, que com
tranquilidade finalizou de cabeça, sem hipótese para Defendi.
Aos 87, o suíço que saiu do banco fechou as contas na Luz. Numa jogada de
entendimento com Darwin, o uruguaio
somou mais uma assistência de vermelho
e branco, livrou-se da defesa do Farense e
assistiu o 14 das águias, que, sem oposição,
rematou para o lado mais distante de Defendi.
O encontro parecia resolvido, mas até
final a defesa do Benfica voltou a comprometer, com Otamendi a confirmar uma
estreia infeliz. O argentino, que já tinha
cometido um penálti, deu uma ‘prenda’
a Patrick e o cabo-verdiano agradeceu e
fez o 3-2 perante o desamparado Vlachodimos.
JN/MS
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Famalicão e Rio Ave
empatam a um golo
no Minho
Famalicão e Rio Ave empataram (11), no passado domingo (4), em Vila
Nova de Famalicão, na terceira jornada da Liga.

R

uben Lameiras, aos 21 minutos,
deu vantagem à formação minhota, mas o brasileiro Aderlan
Santos empatou o encontro, aos 78.
O Famalicão ocupa o 11.º lugar, com
os mesmos quatro pontos de Moreirense, Vitória de Guimarães, Belenenses e Gil Vicente, que tem menos
um jogo, enquanto o Rio Ave, que somou o terceiro empate noutros tantos
encontros, segue no 13.º posto, em
igualdade com Sporting de Braga.
JN/MS

Benfica marca
eleições para dia
30 de outubro
A Mesa da Assembleia Geral do
Benfica anunciou que marcou as
eleições para a presidência do clube
para 30 de outubro.

“

A Mesa da Assembleia Geral informa que agendou para o próximo dia 30 de outubro as Eleições dos titulares dos Órgãos Sociais
do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2020/2024”, pode ler-se numa
nota publicada no site oficial.
O mesmo órgão das águias informou que esta semana procederá à
convocatória da Assembleia Geral
Ordinária Eleitoral onde serão dadas
todas as informações sobre este ato.
JN/MS

Santa Clara e Gil Vicente
empatam sem golos em
jogo com público
Santa Clara e Gil Vicente empataram
(0-0), na terceira jornada da Liga, o
primeiro com público, permitindo
aos açorianos isolarem-se no segundo lugar, a dois pontos do Benfica.

E

m Ponta Delgada, no primeiro teste para o regresso dos espectadores
aos recintos desportivos, com 10%
da capacidade do recinto, o Santa Clara
cedeu os primeiros pontos na prova.
O Gil Vicente ocupa o sétimo lugar,
com quatro pontos, mas também menos um jogo, depois de o embate com
o Sporting, para a primeira jornada ter
sido adiado devido a casos de covid-19.
JN/MS

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

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

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

50

MILÉNIO | DESPORTO

mileniostadium.com

9 a 15 de outubro de 2020

Créditos: DR

Marítimo surpreende e vence campeão
F. C. Porto no Dragão

O Marítimo impôs, no passado sábado
(3), a primeira derrota (3-2) ao campeão
F. C. Porto na Liga, no Estádio do Dragão, na terceira jornada. Alex Telles desperdiçou uma grande penalidade.

A

formação insular esteve sempre em
vantagem, conseguindo o que nunca fizera nas 40 visitas anteriores
aos portistas para o campeonato, graças
aos tentos de Rodrigo Pinho, uma das figuras do encontro, com um ‘bis’, aos 24 e 52
minutos, e de Nanú, já nos descontos, aos
90+4. Os golos do F. C. Porto foram anotados por Pepe e Otávio, aos 42 e 90+9 minutos, respetivamente.
Com este resultado, o Marítimo igualou
os seis pontos do F. C. Porto e do Sporting.
Sérgio Conceição deu a titularidade a
Diogo Costa, em substituição do lesionado
Marchesín, e, numa aposta mais ofensiva,
trocou o médio Uribe pelo extremo colombiano Luis Díaz, para ajudar a desbloquear uma reforçada defesa do Marítimo,
novamente alargada a cinco elementos.
Lito Vidigal acrescentou o central Lucas
Áfrico, em vez de Jean Cléber, num ‘onze’
que também incluiu o lateral Marcelo
Hermes, no lugar do castigado Fábio Chi-

na, e o extremo Correa, mais rápido que a
anterior opção Edgar Costa, numa construção com duas linhas muito próximas,
formando um bloco compacto a defender,
retirando espaço aos portistas, sem nunca
deixar de pensar no contragolpe, com Rodrigo Pinho como elemento de referência
ofensiva apoiado por Nanú, Correa e, não
raras vezes, Hermes.
Como se esperava, o F. C. Porto assumiu
as despesas do jogo, mas sentiu dificuldades para trocar e ter a bola no último terço, uma dificuldade acrescida pelo ritmo
moderado, por vezes previsível, com que
o fazia, facilitando a missão dos insulares, que alternavam na vigilância sempre
mais apertada a Marega e, também, nos
corredores, conseguindo reorganizar-se
na frente, explorando o adiantamento de
Hermes na esquerda.
Nos primeiros 10 minutos, só por uma
vez o F. C. Porto, por Díaz, conseguiu
quebrar a barreira defensiva do Marítimo, mas o colombiano demorou tempo a
rematar, perdendo a oportunidade que os
insulares espreitaram quase na resposta,
aos 12 minutos, mas Correa, que chegou a
introduzir a bola na baliza de Diogo Costa,
estava em posição irregular, como confir-

mou o videoárbitro, numa ameaça que os
pupilos de Lito Vidigal viriam a concretizar em golo aos 24.
Com espaço nas costas dos médios portistas, pouco agressivos no primeiro tempo, Nanú desmarcou Rodrigo Pinho e o
avançado brasileiro do Marítimo, com
algum conforto, tirou um defesa da frente
e rematou para o fundo da baliza, inaugurando o marcador.
Os campeões nacionais podiam ter empatado praticamente na resposta, num remate
de Corona travado por Amir, dando início à
reação portista, também facilitada pelo recuo inconsciente ou estratégico do Marítimo
para as imediações da sua área. Mesmo sem
levar perigo à baliza insular, ‘disparavam’ as
probabilidades de isso acontecer.
O que o F. C. Porto não conseguiu em
lances corridos, alcançou de bola parada,
aos 42 minutos, num canto cobrado por
Alex Telles da esquerda e o cabeceamento certeiro de Pepe, a empatar no jogo 150
com a camisola portista.
A formação ‘azul e branca’ regressou do
intervalo aparentando outra disposição, a
trocar a bola de forma mais rápida e mais
agressiva sem bola, Díaz, logo no reatamento e numa das últimas intervenções
no jogo, desperdiçou um ressalto à entrada da área dos madeirenses, que voltariam
a marcar na primeira subida à área contrária, aos 52 minutos.
Getterson marcou um livre frontal e,
pela segunda jornada seguida, Rodrigo
Pinho bisou, agora de cabeça, em bola
devolvida pelo ‘ferro’, surpreendendo o
guarda-redes e a defesa portista. Novamente em vantagem, os insulares recuaram ainda mais as linhas e foram defendendo como puderam, recorrendo por
vezes ao antijogo.
O F. C. Porto tentou, quase sempre mais
com o coração do que a cabeça, criou diversas oportunidades de golo, com destaque para um remate ao ‘ferro’ de Corona,
aos 70, mas não foi feliz na finalização,
contando ainda com a noite inspirada de
Amir, decisivo a defender remates de Marega e Otávio (83 e 85), mas, sobretudo, a
negar a cobrança de uma grande penalidade a Alex Telles (87), a castigar uma pretensa carga a Marega na área maritimista.
Sérgio Conceição arriscou tudo, colocando elementos frescos no meio-campo
e ataque, mas destapou a defesa, por onde,
num golpe também de alguma felicidade,
Nanú, em velocidade desde a zona defensiva, voltou a marcar para o Marítimo, já
nos descontos, com um remate portentoso à entrada da área da formação portista,
que ainda iria conseguir amenizar a derrota, com o tento de Otávio, aos 90+9, numa
das últimas jogadas do jogo.
JN/MS

Nacional empata
em casa com
Belenenses SAD
Nacional e Belenenses empataram
(0-0), no Funchal, na terceira jornada
da Liga, um resultado que deixa os
madeirenses no sexto lugar.

A

formação insular conta cinco
pontos, menos um do que Marítimo, F. C. Porto e Sporting, e menos dois do que o Santa Clara, segundo
classificado, mantendo-se sem derrotas
no regresso ao principal escalão.
O Belenenses SAD somou o primeiro
empate na prova, ocupando o nono lugar, com quatro pontos, em igualdade
com Moreirense, Vitória de Guimarães, Famalicão e Gil Vicente, que tem
menos um jogo.
JN/MS

Vitória de Guimarães soma
primeira vitória na Liga
O Vitória de Guimarães alcançou a
primeira vitória na Liga, ao vencer
na receção ao Paços de Ferreira,
por 1-0, em jogo a contar para a terceira jornada.

O

s minhotos vinham de uma
derrota na ronda inaugural, em
casa, frente ao Belenenses (1-0)
e de uma igualdade a zero na deslocação ao terreno do Rio Ave.
O golo dos vitorianos foi apontado aos
83 minutos, pelo médio André André.
Com este desfecho, os vimaranenses
colocaram-se no 10.º lugar, enquanto
os pacenses estão na 15.ª posição.
JN/MS

Braga estreia-se a
vencer com goleada
em Tondela
O Sporting de Braga conquistou a
primeira vitória na Liga, à terceira
jornada, ao golear (4-0) em Tondela,
com dois golos do brasileiro Galeno.

O

defesa central brasileiro Bruno
Viana deu vantagem aos bracarenses, aos 22 minutos, numa
goleada construída totalmente na primeira parte, com o contributo do também ‘canarinho’ Galeno, aos 26 e 43, e
de Ricardo Horta, aos 29.
O Sporting de Braga somou os três
primeiros pontos na prova e é 12.º,
enquanto o Tondela, que desperdiçou
uma grande penalidade, aos 90+4, por
Salvador Agra, continua sem vencer,
ocupando o 17.º posto, com um ponto.
JN/MS

Villas-Boas admite candidatura à presidência
do F. C. Porto em 2024
André Villas-Boas manifestou a intenção ideia”, admitiu, falando em francês, André
de avançar com uma candidatura à pre- Villas-Boas, que vai defrontar os azuis e
sidência portista nas próximas eleições. brancos na fase de grupos da Liga dos Campeões.
Antes das últimas eleições do F. C. Poratual treinador do Marselha e antigo técnico dos dragões reiterou, em to, em junho passado, Pinto da Costa disse
entrevista ao canal Téléfoot, o de- que uma candidatura do técnico português
sejo de vir a ser presidente do F. C. Porto. poderia “fazê-lo recuar” e que seria “presE apontou mesmo as eleições de 2024, ano tigiante” para o clube. Villas-Boas também
em que termina o atual mandato de Pinto já disse que não se candidataria contra Pinto
da Costa.
da Costa.
“As próximas eleições do F. C. Porto são
em 2024. Penso que poderei apresentarJN/MS
-me. Quero experimentar, sempre tive essa
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Três adeptos proibidos de entrar em estádios
por racismo contra Marega

E

Créditos: DR

m causa está o jogo que opôs o Vitória Sport Clube ao Futebol Clube
do Porto, a 16 de fevereiro, no Estádio D. Afonso Henriques. Ao minuto 69,
Moussa Marega estava junto à bancada
nascente quando ouviu cânticos racistas
provenientes da zona central desta bancada e decidiu abandonar o jogo.
Os três arguidos estavam na bancada
Sul, a mais de 50 metros do jogador, na
zona habitualmente destinada à claque do
Vitória. Foram constituídos arguidos depois de as câmaras de videovigilância do
estádio os terem filmado a dirigir palavras
destinadas ao avançado maliano, no momento em que este abandonava o relvado.
A investigação acredita que os arguidos
estavam a entoar cânticos a imitar o guinchar de um macaco (uh! Uh! Uh!), o que
pode constituir o crime de discriminação e
incitamento ao ódio e à violência, punível
com pena de prisão de seis meses a cinco
anos, pelo qual foram constituídos arguidos.
Para sustentar esta tese, o Ministério
Público dispôs de imagens das câmaras de
videovigilância onde os arguidos estão com
uma expressão facial designada de “boca
de peixe”, alegadamente a imitar um macaco, ao mesmo tempo que gesticulam com
os braços para a frente e para trás.
No entanto, os três arguidos negaram
que tivessem proferido essa imitação de
teor racista, justificando a “boca de peixe”
com o facto de estarem a chamar “burro”
ao jogador. Ainda foram confrontados
com o áudio das câmaras de videovigilância, onde se ouvem sons a imitar macacos,
contudo reside a dúvida sobre se os sons
saíram mesmo da boca dos três arguidos,
Os três adeptos do Vitória de Guimarães de frequentar recintos desportivos. O tendo em conta que há muito barulho nos
que são arguidos por insultos racistas impedimento foi imposto pelo tribunal segundos em que isso aconteceu.
O trio vai aguardar julgamento com a
ao jogador Moussa Marega estão, a par- de Guimarães como medida preventiva,
medida de coação de interdição de entratir da passada sexta-feira (2), impedidos mas os adeptos negam.

da em recintos desportivos e obrigatoriedade de apresentação no órgão de polícia
criminal da respetiva residência sempre
que o Vitória Sport Clube jogar.
Para já, estes são os únicos arguidos na
investigação por insultos racistas ao jogador Moussa Marega. A investigação acredita que os insultos começaram com dezenas
de adeptos da bancada nascente inferior e
alastraram-se a todas as restantes bancadas
do estádio, com exceção da Norte, onde estavam os adeptos do F. C. Porto.
Tal como o JN já tinha avançado, a principal dificuldade da equipa de investigação reside na dificuldade em identificar
adeptos que tenham cometido ilícitos
racistas na bancada nascente, onde tudo
começou, pois a qualidade do áudio e
do vídeo das câmaras naquela bancada
é consideravelmente inferior à qualidade das câmaras apontadas para a claque
White Angels.
As câmaras apontadas para a claque filmam a 4K e permitem reconhecer o rosto e as expressões faciais mesmo após um
zoom de vários metros, pois foram instaladas ali com esse fim, a pedido da UEFA,
por ocasião da Final Four da Liga das Nações, realizada em Guimarães e no Porto,
em junho do ano passado.
No mesmo processo, um quarto cidadão
foi constituído arguido mas aceitou a suspensão provisória do processo mediante o
pagamento de 400 euros a uma instituição de solidariedade social e interdição de
acesso a recintos desportivos durante um
ano. Ia ser acusado pelo crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, após ter proferido insultos alegadamente racistas contra Moussa Marega no
Twitter.
JN/MS

“a loja à frente do parque”

SÓ FALTAM 7 DIAS!
Depois de 60 anos de negócio, decidimos fechar a nossa loja. Uma decisão
difícil tendo em conta as relações de amizade que construímos com
muitos dos nossos clientes e dos quais sentiremos muita falta.
Gostaríamos de vos agradecer os muitos bons anos que partilhámos.
Queremos vender tudo com a sua ajuda. Com saldos até 80%, venha
e aproveite esta oportunidade única. Esperamos vê-lo em breve.
6 Denison Square — no coração do Kensington Market
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SELEÇÃO NACIONAL

Portugal e Espanha empatam
a zero em Alvalade

LIGA DOS CAMPEÕES

F. C. Porto defronta o Manchester City
a 21 de outubro
mandada por Pep Guardiola. Segue-se o
Olympiacos (27 de outubro) e o Marselha
(3 de novembro), no estádio do Dragão.
Os portistas deslocam-se a 25 de novembro ao terreno do conjunto orientado por André Villas-Boas, recebem
os cityzens a 1 de dezembro e encerram
jornada inaugural da Champions o grupo a 9 de dezembro, fora, frente à
está marcada para o dia 21 de ou- equipa de Pedro Martins.
tubro, com os azuis e brancos a
JN/MS
jogarem fora de portas com a equipa co-

O F. C. Porto ficou a conhecer o calendário da fase de grupos da Liga dos
Campeões, abrindo as hostilidades do
Grupo C em Inglaterra, frente ao Manchester City, e fechando na Grécia,
com o Olympiacos.

A

Jornada 1 (21 de outubro)

Jornada 4 (25 de novembro)

Manchester City-FC Porto
Jornada 2 (27 de outubro)
F. C. Porto-Olympiacos

Portugal e Espanha empataram (0-0),
esta quarta-feira (7), no jogo amigável
disputado no Estádio de Alvalade. Rúben Semedo somou a primeira internacionalização e Pepe tornou-se o central
com mais jogos (111) pela equipa das
quinas, ultrapassando Fernando Couto.

N

o Estádio José Alvalade, em Lisboa,
com 2.500 pessoas nas bancadas,
Ronaldo e Sanches acertaram ambos
com estrondo na barra, na segunda parte, e
João Félix teve um falhanço monumental já
em tempo de descontos.
A Espanha, que foi sobretudo dominadora durante toda a primeira parte, obrigou o guarda-redes Rui Patrício, de regresso à baliza da seleção lusa, a uma mão
cheia de boas defesas, algumas de grande
dificuldade.
Como já se esperava, com as duas equipas a terem dois compromissos para a Liga
das Nações nos próximos dias, faltou alguma intensidade e virtuosismo ao duelo
ibérico, com algumas das principais figuras das duas seleções a ficarem no banco,
acabando por atuar apenas alguns minutos.
Não foi o caso de Cristiano Ronaldo, que
completou 72 minutos em Alvalade, no
jogo que assinalou a estreia absoluta de
Rúben Semedo, que fez dupla com Pepe,
no dia em que o jogador de 37 anos se tornou no defesa com mais jogos de sempre
na seleção nacional (111).
A primeira parte foi controlada por
completo pela Espanha, frente a uma
equipa portuguesa com muitas dificuldades em ter a bola e em conseguir construir
jogadas de ataque, tal a ‘teia’ que o adversário montou a meio campo.
Aos 15 minutos, Patrício já tinha sido
obrigado a três intervenções, com Dani

Olmo a ser a principal figura do lado dos
espanhóis, num período em que a equipa
de Luís Enrique impôs grande velocidade
na partida.
Portugal andou algo desorientado, com
vários passes falhados e bolas perdidas, e
só aos 25 minutos fez o seu primeiro remate no jogo, por Renato Sanches, com a bola
a sair bem por cima da baliza de Kepa.
Mesmo sem marcar, a Espanha continuou a mandar até ao intervalo, embora a
seleção lusa tenha ficado perto de marcar,
aos 43 minutos, por Raphael Guerreiro, na
sua única jogada com alguma substância
na primeira parte.
Na segunda parte, Fernando Santos lançou Rúben Dias, William Carvalho e Bernardo Silva e mudou o esquema da equipa,
acabando Portugal por melhorar bastante.
Prova disso aconteceu aos 53 minutos
com Ronaldo, que acertou na barra da baliza espanhola, com um remate de fora da
área, e depois aos 67, com Renato Sanches
a ‘imitar’ o seu ‘capitão’.
Mesmo sem ter muita bola, foi o melhor
período de Portugal em todo o jogo, mas
mesmo assim, pouco depois, Rui Patrício
foi obrigado a grande defesa, outra vez a
negar o golo a Dani Olmo.
Contudo, tudo poderia ter sido bem diferente (e Portugal poderia estar a festejar
a nona vitória da sua história sobre a Espanha), caso João Félix não tivesse falhado
uma grande oportunidade, praticamente
no último lance da partida.
Na marcação de um pontapé de canto,
Rúben Semedo desviou a bola ao primeiro
poste, de cabeça, e Félix, a poucos centímetros da baliza e quando só tinha de encostar,
deixou a bola passar por entre as pernas.
JN/MS

Jornada 5 (1 de dezembro)
F. C. Porto-Manchester City
Jornada 6 (9 de dezembro)

F. C. Porto-Marselha

Olympiacos-F. C. Porto

LIGA EUROPA

Benfica inicia Liga Europa
na Polónia e S. C. Braga em casa
O Benfica principia a fase de grupos da
Liga Europa a 22 de outubro a jogar na
Polónia frente ao Lech Poznan, enquanto
o Braga recebe os gregos do AEK Atenas, segundo o calendário divulgado pela
UEFA.

N

Na segunda volta, os arsenalistas jogam
no Minho com o conjunto inglês (26 novembro), vão a Atenas (3 de dezembro) e encerram a fase de grupos a receber os ucranianos
(10 dezembro).
JN/MS

o Grupo D, as águias defrontam os
polacos fora de portas, numa partida
agendada para o dia 22 de outubro,
seguindo-se as receções aos belgas do Standard Liège (29 de outubro) e escoceses do
Rangers (5 de novembro), no estádio da Luz.
Na segunda volta, o Benfica desloca-se à
Escócia (26 novembro), recebe o Lech Poznan (3 de dezembro) e fecha o grupo na Bélgica (10 dezembro).
Já o Braga começa o Grupo G com uma
receção ao AEK Atenas (22 de outubro), jogando os dois encontros seguintes fora de
portas, frente aos ucranianos do Zorya (29
de novembro) e aos ingleses do Leicester (5
de novembro).
Jornada 1 (22 de outubro)

Créditos: DR

Créditos: DR

Jornada 3 (3 de novembro)

Marselha-F. C. Porto

Jornada 4 (26 de novembro)

Grupo D

Lech Poznan-Benfica

Grupo D

Rangers-Benfica

Grupo G

Braga-AEK Atenas

Grupo G

Braga-Leicester

Jornada 2 (29 de outubro)

Jornada 5 (3 de dezembro)

Grupo D

Benfica-Standard de Liège

Grupo D

Benfica-Lech Poznan

Grupo G

Zorya-Braga

Grupo G

AEK Atenas-Braga

Jornada 3 (5 de novembro)

Jornada 6 (10 de dezembro)

Grupo D

Benfica-Rangers

Grupo D

Standard Liège-Benfica

Grupo G

Leicester-Braga

Grupo G

Braga-Zorya
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TFC

Akinola’s game-winning strike heightens
Toronto FC’s Supporters’ Shield hopes
Impact outlast Crew; Short-handed New England coach Bruce Arena wanted a
foul on the play but Akinola’s eighth of the
Whitecaps fall to Earthquakes
season — and second in as many games —
yo Akinola’s first-half goal lifted To- stood up.
It ended a 213-minute shutout run for the
ronto FC to its fourth straight win
with a 1-0 decision over the New Revs, who had allowed just one goal over
England Revolution in MLS play Wednes- the previous four games.
Akinola gave a hint in the sixth minute
day (7).
After Akinola put Toronto ahead in the of what was to come after a fine long pass
29th minute, a clumsy tackle by Marky from Delgado, but his shot flashed just
Delgado on Lee Nguyen in the 67th minute wide of the post.
There was some bad blood in the 39th
gave New England the chance to equalize.
But Polish forward Adam Buksa hammered when Toronto winger Pablo Piatti, inthe ensuing penalty kick over the crossbar censed at a hard Tommy McNamara challenge, went after the Revs midfielder.
for the goal-challenged Revs.
It picked up points Wednesday (7) de- McNamara had earned the ire of Laryea
spite missing the injured Jozy Altidore, Mi- seconds earlier for a physical tackle.
Bono, making his 100th start in all comchael Bradley and Justin Morrow in a stadium that has proved to be hostile territory petitions for Toronto, flubbed a couple of
catches in the first half. He did better early
in the past.
on the second half, denying DeJuan Jones
and Nguyen.
Toronto coach Greg Vanney made four
changes to the starting 11 that beat Philadelphia 2-1 on the weekend, with two of
the moves injury-related.
Wednesday’s (7) game was the second
of five in 16 days for Toronto, which visits
Cincinnati on Sunday (11).

A

Créditos: DR

Impact upset Crew

“This was a tough game,” said coach
Greg Vanney. “This was a scrap-it-outbattle-for-every inch kind of a game.”
“I’m proud of the guys,” he added. “They
stood strong and resilient ... I thought it
was an incredible effort.”
Backup goalkeeper Alex Bono recorded
his third clean sheet in as many appearances this season, upping his career shutout total to a club-record 29.
Toronto (10-2-4) is now unbeaten in six
outings (5-0-1) and sitting atop the league
standings after Columbus dropped a 2-1
decision to Montreal. TFC came into the
game tied on goal difference with the Crew
after dispatching elite opposition in New
York City FC, Columbus and Philadelphia.
New England (5-4-7) saw its four-game
undefeated streak snapped.
It was a rare win in Gillette Stadium
for Toronto. Going into Wednesday’s (7)
game, TFC was 2-10-5 at New England and
had been outscored 31-12.
TFC has lost just two of 26 regular-season matches (14-2-10) since a 2-0 defeat
at the New York Red Bulls on Aug. 3, 2019.
Those two setbacks came four days apart
last month, in one-goal losses to Montreal
and Vancouver, respectively. A July defeat
against New York City FC in the round of
16 at the MLS is Back Tournament did not
count in the regular-season standings.
Toronto, like Montreal and Vancouver,
due to pandemic-related travel restrictions, is having to play its remaining regular-season games south of the border. TFC
has made East Hartford, Conn., its home
away from home.
Akinola used his speed and power to
good effect on Toronto’s goal, outmuscling
defender Andrew Farrell to get to a ball
sent in by Alejandro Pozuelo before poking the ball past goalkeeper Matt Turner.

Bojan Krkic scored on a penalty kick in
the 74th minute to help the Montreal Impact beat the Columbus Crew 2-1 on Wednesday (7) night.
Montreal Impact (6-8-2) have won two
straight after a four-match losing streak.
The Crew (9-3-4) are winless in their last
three matches.
“A win is a win, and this one was against
the best team in the league. I said it was going to be a difficult game and it was tough.
But it’s a good win,” said Impact coach
Thierry Henry.
“We have to keep our feet on the ground
and keep working. We found a way to disturb them today, we have to keep on going.”
Bojan’ beat goalkeeper Andrew Tarbell
with a right-footed shot to the bottom right
corner for his second goal of the season.
Bojan nearly scored in the the 24th
minute. He fired a shot that hit the crossbar. The ball deflected to Lassi Lappalainen, whose header attempt hit a defender,
but Lappalainen scored off the deflection.
Gyasi Zardes, who leads the Crew with
10 goals, scored from a cross that deflected
off his head and bounced into the net from
close range in the 45th.
Undermanned Whitecaps fall to Earthquakes
The San Jose Earthquakes handed an
undermanned Vancouver Whitecaps squad
a 3-0 loss in California Wednesday (7).
Cristian Espinoza, Andres Rios and Paul
Marie scored for the Quakes (5-6-5), who
notched their third win in a row.
The Whitecaps (5-11-0) were forced to
play with nine men for the final 15 minutes
of the game after both Andy Rose and Erik
Godoy were sent off with red cards.
The Whitecaps played a promising first
half, keeping the pressure up and peppering San Jose ‘keeper J.T. Marcinkowski
with five on-target shots.
The California native stopped a total of
five shots for the Earthquakes Wednesday,
while Evan Bush made five saves for Vancouver.
Ultimately, the Whitecaps failed to bring
the same momentum to the second frame
and suffered their third loss in a row.
CBC/MS

Carlos Teixeira
Managing Partner

HAPPY THANKSGIVING
Accounting
Bookkeeping
Estate Planning
Corporate Life Insurance
Private Pension Plans
Retirement Options
Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes
Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
TORONTO
416-535-8846
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)
HAMILTON
219 Main St. W.

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon
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Depois do Man. United, o Liverpool:
Reds sofrem sete golos diante do Aston Villa

ITÁLIA

Rafael Leão bisa no triunfo do AC Milan
diante do Spezia
O avançado português Rafael Leão
marcou, no passado domingo (4), dois
golos na vitória (3-0) do AC Milan na
receção ao Spezia, para a terceira jornada, que permitiu aos milaneses igualarem a Atalanta na liderança da Liga.

Créditos: DR

O

O Liverpool sofreu, no passado domingo (4), a pior derrota (7-2) na era Jurgen
Klopp, ao ser goleado em Birmingham
no campo do Aston Villa na quarta jornada.

O

internacional português Diogo Jota
foi titular nos “reds”, no lugar do
senegalês Sadio Mané, infetado com
o novo coronavírus, naquela que foi a pior
derrota desde que Klopp tomou conta da
equipa inglesa em 2015/16. O técnico alemão já tinha perdido pela diferença de cinco golos, mas nunca sofreu sete.
A figura da partida foi Ollie Watkins,
avançado inglês de 24 anos que está a viver a primeira temporada na Premier League, que assinou um hat-trick durante a
primeira parte, com remates certeiros aos
quatro, 23 e 39 minutos.
O capitão dos villans, Jack Grealish,
contribuiu com dois golos para a derro-
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cada estrondosa do Liverpool, aos 66 e 74
minutos, e fez a assistência para outros
três da sua equipa.
McGinn, aos 35 minutos, também assinou o seu nome na lista dos marcadores,
assim como Ross Barkley, aos 55. O internacional inglês estreou-se pelo Aston Villa
depois de ter chegado durante a semana
por empréstimo do Chelsea.
Do lado do Liverpool, de nada valeram
os dois golos do egípcio Mohamed Salah,
aos 33 e 60 minutos.
Com este resultado, o Liverpool, que sofreu o primeiro desaire da temporada, segue no quinto posto com nove pontos, os
mesmo do Aston Villa, Leicester e Arsenal.
Esta goleada ocorreu no mesmo dia em
que o Tottenham, de José Mourinho, impôs ao Manchester United uma das maiores
derrotas da história do clube em Old Trafford e na Liga inglesa, ao golear por 6-1.
JN/MS

s carrascos do Rio Ave na Liga
Europa só chegaram ao golo na
segunda parte, com os golos de
Rafael Leão, aos 57 e 78 minutos, e do
francês Theo Hernández, aos 76, e mantiveram o pleno de triunfos na prova, tal
como a Atalanta, que venceu em casa o
Cagliari, por 5-2.
O jogo entre Génova e Torino, que estava previsto para sábado (3), foi adiado,
devido aos 17 casos positivos no plantel
genovês.
Nos jogos de domingo (4), a Atalanta
chegou ao intervalo do encontro com o
Cagliari a vencer por 4-1, com golos do
colombiano Muriel, aos sete minutos, do
argentino Gomez (29), do croata Pasalic
(37) e do também colombiano Zapata
(42), tendo o uruguaio Godin (24) marcado para os visitantes.
O brasileiro João Pedro ainda reduziu
para 4-2, aos 52 minutos, mas um golo
do holandês Lammers, aos 81, fechou o
resultado, que permitiu à Atalanta somar
o terceiro triunfo consecutivo e isolar-se
na liderança da liga, com dois pontos de
vantagem sobre o Sassuolo e sobre o Inter
Milão, que empatou 1-1 na visita à Lazio.
Em Roma, o argentino Lautaro Martinez colocou o Inter em vantagem, aos 30
minutos, mas o sérvio Milinkovic-Savic
repôs a igualdade, aos 55, num encontro
em que ambas as equipas acabaram com
10 jogadores, devido às expulsões de Immobile (70) e Sensi (87).

Capitaneado pelo português Bruno Alves, o Parma conseguiu os primeiros pontos da época, impondo-se ao Verona por
1-0, com um golo apontado no primeiro
minuto de jogo pelo esloveno Kurtic.
O Benevento impôs-se por 1-0 ao Bolonha com um golo do suplente Lapadula, aos 66 minutos.
JN/MS

Créditos: DR
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Barcelona e Sevilha empataram (1-1) no
fecho da quinta jornada da Liga espanhola, liderada pelo Real Madrid, numa
partida que teve um início frenético com
os dois golos marcados em 10 minutos.

O

Sevilha, que elevou para 18 o número de jogos que não perde para a
Liga, desde a derrota por 2-1 com o
Celta de Vigo, em 9 de fevereiro, chegou à
vantagem pelo holandês Luuk de Jong, aos
oito minutos, na sequência de um canto
curto.
O Barcelona empatou pelo regressado
Coutinho, aos 10 minutos, num lançamento longo do argentino Lionel Messi, que
contou ainda com uma “assistência” involuntária do defesa do Sevilha Jesús Navas.
O Sevilha voltou a estar perto de marcar
por Fernando, aos 19 minutos, jogador que
já representou o F. C. Porto, mas o desvio
do brasileiro, após cruzamento de Jesús
Navas, saiu ao lado da baliza catalã defendida pelo também “canarinho” Neto.
Aos 21 minutos, foi a vez de o Barcelona criar perigo e estar perto do golo, na
sequência de uma rápida jogada de Sergio
Busquets, que contou ainda com a intervenção de Ansu Fati, que o francês Griezmann finalizou ao lado da baliza.
Ainda antes do intervalo, no minuto 43,
o perigo voltou a ronda ambas as balizas,
com Joan Jordán a não conseguir desviar
para as redes do Barcelona e Messi, após
duelo argentino com o ex-sportinguista
Marcos Acuña, a rematar ao lado.

O português Trincão (ex-Sporting de
Braga) foi lançado pelo treinador holandês
Ronald Koeman aos 61 minutos, ainda a
tempo de deixar a sua marca no encontro,
num remate, aos 90+1 minutos, negado
pelo guarda-redes do Sevilha.
O sinal mais da segunda parte pertenceu
ainda ao Sevilha, com uma bola desviada
para a trave da própria baliza pelo uruguaio Ronald Araújo, que quase atraiçoava
o guarda-redes Neto.
Após duas goleadas frente ao Villarreal
(4-0) e Celta de Vigo (3-0), o Barcelona sofreu o primeiro golo na prova e perdeu os
primeiros pontos, falhando a oportunidade para, com menos um jogo do que o Real
Madrid, ficar a apenas um ponto.
O Barcelona é quinto classificado, com
sete pontos, a três do Real Madrid (que
soma mais um jogo), enquanto o Sevilha
é sexto, com os mesmos pontos, mas também com apenas três jogos realizados à
quinta jornada.
O Real Madrid venceu na deslocação ao
terreno do Levante (2-0), com golos de Vinícius Júnior e Karim Benzema, e alcançou
a terceira vitória consecutiva, após o empate na ronda inaugural. Soma 10 pontos em
quatro jogos e está no topo do campeonato.
Na segunda posição está o Bétis (com
nove pontos), seguido pela Real Sociedad e
pelo Villarreal, que têm ambos oito pontos,
mas estas três equipas contam já com cinco
jogos disputados.
O sétimo é o Getafe com sete pontos em
quatro encontros, e depois está o Valência,

Créditos: DR

Barcelona e Sevilha empatam e falham aproximação ao líder Real Madrid

no oitavo posto, com os mesmos pontos,
mas com cinco partidas jogadas.
O Cádiz, vice-campeão da II liga espanhola em 2019/20, e o Granada, dos portugueses Rui Santos, Domingos Duarte e
João Costa, que empataram 1-1, surgem
em nono e 10.º, respetivamente, com sete
pontos.
O Osasuna derrotou o Celta de Vigo por
2-0, com golos dos argentinos Facundo

Roncaglia (23 minutos) e Jonathan Caller
(76). Com a vitória, o Osasuna segue em
11.º com seis pontos (quatro jogos disputados), enquanto os galegos seguem na 13.ª
posição com cinco pontos.
Por seu turno, o Alavés (17.º) bateu o
Athletic Bilbau (19.º) graças a um golo solitário do brasileiro Rodrigo Ely, aos 74 minutos.
JN/MS
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How much money is too much
for Fred VanVleet?
With fan-favorite Fred VanVleet set to
hit free agency, the Toronto Raptors will
have to face a difficult decision about
bringing him back. Especially with other
teams ready to throw big money his way.

I

n just over a year’s time, Toronto Raptors guard Fred VanVleet has gone
from ordinary role player to household
name. After being a hero in last year’s
championship run, he improved his scoring output from 11 to almost 18 points per
game this season.
Given his widespread popularity in Toronto, it’s no wonder why fans believe
the Raptors should pay whatever price to
bring him back when he hits free agency
this offseason. That price, however, could
be from $80-100 million over four years,
and team president Masai Ujiri needs to
ask himself if it’s a move worth making.

cost in the $20-25 million range to retain,
so the money will be reallocated there if
Lowry takes a lesser deal to return.
Then, there’s VanVleet’s performance
from this past postseason, and the team’s
clear ceiling when having him as a focal
point of the offense. In the first round, he
torched a Brooklyn team that resembled
a pickup squad at the YMCA, but against
the Boston Celtics; a good defensive team
with size on the perimeter, he struggled.
His small size makes it difficult to create
in the playoffs when teams can scheme
and take away your first and second
move as a player.

Fred’s heart, leadership, and defensive
prowess can’t go unmentioned, and he
did put up over 18 points a game in the
series. He shot just 35% from the field
and 31% from three though, and frankly, missed a boatload of shots. VanVleet
For starters, the Toronto Raptors’ numis much better suited as a third or fourth
ber one priority is having cap space for
option and secondary playmaker and
when league MVP Giannis Antetokoumpaying your third or fourth-best player
po hits the market in the Summer of 2021.
over $20 million a season is ludicrous.
With Pascal Siakam already making max
Not to mention his injury history: he’s
money, paying Fred as well would make
played over 64 games just once in his cathings more difficult in that regard.
reer.
For those of you reading this and thinkSo what does all this mean? Well, the
ing: “This guy is crazy, VanVleet is a star,
simple answer is that Fred VanVleet will
pay him whatever he wants!” Let’s take a
be the highest-paid third option in the
step back for a second and assume he’ll in
league next year if Toronto gives up the
fact cost 20-22 million per season. Then,
money to bring him back.
let’s look at some of the players he would
All you have to do to understand my reabe making a higher salary than:
soning is look at the San Antonio Spurs
Players’ salary
Last season stats (the Toronto Raptors’ franchise model),
or even the New England Patriots, and
how they were able to win five and six
Domantas Sabonis
championships respectively over the last
$17.2 million
18.5 PPG, 12.4 RPG, 54.0 fg% 21 years. The formula is quite simple:
Caris Levert
$16.1 million

18.7 PPG, 4.4 APG. 42.5 fg%

Aaron Gordon
$18.1 million

14.4 PPG, 7.7 RPG, 43.7 fg%

Bam Adebayo
$5 million

15.9 PPG, 10.2 RPG, 55.7 fg%

Jusuf Nurkic
$12 million
(8 games)

17.6 PPG, 10.3 RPG 49.5 fg%

Dennis Schroder
$15.5 million

18.9 PPG, 4.0 APG, 46.9 fg%

Fred VanVleet
$22 million?

17.6 PPG, 6.6 APG, 41.3 fg%

• Draft well and develop talent
• When that talent becomes too expensive, let a dumb team overpay knowing
that you can internally find 75% of the
production at a fraction of the cost
(See Terrence Davis).
After all, this is the NBA, and there are
plenty of bad teams willing to overpay
a player like VanVleet. The New York
Knicks, the league’s poster child for
dumb roster moves, are an obvious suitor. As are The Detroit Pistons; another
basketball wasteland in their own right.
The Toronto Raptors will try to convince
VanVleet to take less money, but it’s hard
to imagine an undrafted player passing
up a huge deal if it’s thrown his way,
even with the loyalty he has to the organization. It wouldn’t be a popular decision
to let VanVleet walk, but popular isn’t always best.

As we all witnessed when Masai Ujiri
shipped away the franchise’s most beloved player (DeMar Derozan) in cold blood
See the dilemma? VanVleet is held in and ended up with a title. For what he’ll
high regard by fans, but his stats actually likely cost, it might be the right thing to
aren’t good enough to justify a contract do letting someone else write VanVleet
over $20 million per season.
the cheque.
(stats courtesy of https://www.basketball-reference.com)

In the Toronto Raptors’ case, they owe
Kyle Lowry and Pascal Siakam $30 million each next year, adding Fred’s assumed $20-22 million, and the possibility
of signing Montrez Harrell and the books
will be all clogged up heading into next
summer (not to mention bringing back
Serge Ibaka).
You could argue that Lowry will be coming off the books when he hits free agency
next year. Keep in mind, however, so
too does OG Anunoby, who will certainly

Paying non-superstars superstar money
is a good way to derail a franchise for
years. Just ask the Milwaukee Bucks,
who would probably be willing to trade
Eric Bledsoe’s albatross contract for a left
shoe if they could.
Ujiri has proven he’s too smart to let that
happen.

Eddie Huband/MS

STYLE | LUXURY
IMPECCABLE SERVICE
75 Derry Road West, Mississauga | 905-564-1920
Register now at MississaugaConvention.com
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Report – Week 5
Adam Care
Opinião

The NFL season is one-quarter over, and
is it off to the races or what?

2

020 has seen the NFL break all kinds
of offensive records. The most staggering stat so far is the points per
game. The average scoring throughout the
league is 51.3 points per game, the highest
since the AFL and NFL merged in 1970. Last
week the Browns and Cowboys put up 87
points, but the scoring did not stop there.
The Buccaneers and Chargers put up 69,
with 64 coming from the Saints and Lions.
What is going on? Well, there was, in fact,
no preseason; defenses were not able to get
in the same kind of practice that offenses
did. However, that is not the main reason;
there are two more reasons why scoring
is so rampant this year. No fans or small
amounts of fans affect scoring, and the referees are also calling way fewer penalties.
Thus far, through the first quarter, NFL

games have had an average of 13.4 flags per
game. This season has the lowest total for
flag throwing since they started tracking
the stat twenty years ago. It is 28% less
than this time last year. Fewer flags, no
fans, is a dream for the bettor who likes to
bet the over. Vegas does not like betting, so
one-sided, the correction will come, so be
mindful.
The first coach was fired, and I am
shocked to say it was Bill O’Brien of the
Texans. Did he deserve to be fired? Absolutely. He had a team that almost beat the
Super Bowl-winning Chiefs in the playoffs
last year. They are winless so far. No excuses. I’m more shocked that the Jets Adam
Gase or the Falcons Dan Quinn have not
been fired; combined, they are 0-8. I guess
it’s more shocking that Dan Quinn hasn’t
been fired; he has a talented team, playing
well below expectations, where the Jets,
with their talent, probably couldn’t beat
Clemson or Alabama, the two best College
teams in America. I think the most shocking thing so far is that through the first
quarter, the Buffalo Bills hold a two-game
advantage in the AFC East over the New
England Patriots. The Patriots dominated

that division for the better part of the last
20 years. Maybe it was Brady all along?
Lots of Football left, and the Bills still must
play the two teams the Pats fell to, the
Seahawks and Chiefs are a combined 8-0.
What is not shocking is that the NFC East
is the most laughable division again. The
current leader is the Philadelphia Eagles,
who have a losing record of 1-2-1. That’s
right, New York, you have hope to make
the playoffs at 0-4, something that has
only ever happened once, and that was 28
years ago. As far as my picks, bit of a rough
week last week. Hoping to get back on
track this week, but I must be insane to say
once again, Dallas will win and cover and
Atlanta as well.
Players of the Week
Tom Brady, QB, Tampa Bay
5 TD’S, 369 YDS, 1 INT
Joe Mixon, RB, Cincinnati
3 TD’S, 181 YDS
Robert Tonyan, TE, Green Bay
3 TD’S, 98 YDS
Why Are You Still In The NFL?

I so badly want to target Dan Quinn and the
Atlanta Falcons. They are the runners up I
guess. They lost to the undefeated 4-0 Green
Bay Packers. So the winner goes to the Dallas Cowboys. But I can’t fault the Dallas Offense. Dak Prescott played close to lights out
Football this past Sunday (4). So is it Mike
McCarthy, Headcoach, or is the Cowboys
atrocious Defense, which gave up a laughable 49 points to a shorthanded Cleveland
Browns team? It’s McCarthy, because in the
end, he is responsible for the defense, and
he should be fired for that botched trick
play kick he attempted with just over 3:00
minutes to go, trailing by 3. Kick it deep and
get a defensive stop. Don’t try and be pretty.
You aren’t. Its football 101.
Team of the Week
I can’t believe I am about to write this, but
the Buffalo Bills, in my ranking system,
beat out the Tampa Buccaneers for the
team of the week. Tampa had a historic
comeback against Los Angeles to win. The
Bills went on the road to Vegas and won a
much tougher game late. The Buccaneers
should never have had to come back for
being down 24 – 7. Way to go, Buffalo!

Adam’s NFL week 5 picks (4-8-1 last week, 27 – 28 – 2 season total)
Arizona Cardinals @ New York Jets
Arizona -7.0

Jacksonville Jaguars @ Houston Texans
Houston -6.0

Miami Dolphins @ San Francisco 49ers
Miami +8.0

Minnesota Vikings@ Seattle Seahawks
Minnesota +7

Buffalo Bills @ Tennessee Titans
Tennessee +1.0

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs
Las Vegas +13.0

Denver Broncos @ New England Patriots
New England -11.5

Los Angeles Chargers @ New Orleans Saints
San Diego +7.5

Carolina Panthers @ Atlanta Falcons
Atlanta -2.5

Los Angeles Rams @ Washington Football Team
Washington +7.5

Indianapolis Colts @ Cleveland Browns
Cleveland +1.5

Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens
Baltimore -13.0

Philadelphia Eagles @ Pittsburgh Steelers
Pittsburgh -7.0

New York Giants @ Dallas Cowboys
Dallas -9.5

VOLEIBOL

O Benfica qualificou-se, esta quarta-feira
(7), para a final da Supertaça ao recuperar de 0-2 para 3-2 e superar na meia-final o Sporting, pelos parciais de 15-25,
22-25, 25-19, 25-23 e 15-11, no Pavilhão
Municipal de Óbidos.

O

Sporting começou bem melhor e
venceu os dois primeiros sets, dominando o primeiro a partir dos
4-4, sobretudo devido ao poderoso serviço
de Paulo Silva, colocando dificuldades ao
Benfica, atual detentor do troféu.
A superioridade dos ‘leões’ manteve-se
no segundo set, mas o Benfica reequilibrou-se e começou não só a melhorar na
receção como a revelar-se mais forte no
ataque, sobretudo após a troca de Hugo
Gaspar - muito nervoso - por Theo Lopes.
Aproveitando uma sequência de erros do
Benfica, o Sporting ainda venceu o segundo parcial, mas começou a perder gás.
O terceiro set já caiu para o Benfica, apesar de os ‘leões’ ainda terem ameaçado o

3-0, quando reduziram a desvantagem de
19-11 para 22-19. O conjunto da Luz não
deixou, porém, escapar a vantagem e reduziu para 2-1.
O quarto parcial foi bastante emotivo,
com o Benfica a começar melhor e a chegar aos 14-10 e o Sporting a responder e a
dar a volta, colocando-se a vencer por dois
pontos (18-20).
Mas os encarnados aproveitaram, então,
alguns erros dos sportinguistas e garantiram, num despique intenso, o quinto set,
ao vencerem por 25-23.
Com menos soluções que o Benfica, os
‘leões’ convocaram as últimas forças para
o set decisivo e até começaram melhor.
O Benfica, contudo, pareceu mais fresco e não deu hipótese a partir do 12-11,
garantindo a vitória por 3-2 e um lugar na
final, agendada para 21 de outubro no Pavilhão de Gondomar, diante do Sporting
de Espinho.
JN/MS

Créditos: DR

Benfica dá a volta ao Sporting e garante lugar na final da Supertaça
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Amaro Antunes cumpriu o destino
Amaro Antunes, o algarvio que “nasceu
para ser uma estrela”, cumpriu esta segunda-feira (5) o destino ao ganhar a
edição especial da Volta a Portugal em
bicicleta, consumando, finalmente, a aspiração antiga de ser um líder.

A

conquista da amarela final numa
edição, mais curta, marcada pela
pandemia de covid-19, é o desfecho
natural para uma carreira construída, com
determinação e ambição, por um ciclista
de ataque, destemido, e sempre insatisfeito
com o papel de ator secundário nas diferentes equipas por onde foi passando.
“Quando ele tinha 21, 22 anos, e começou a aparecer como ciclista, lembro-me
de, a certa altura, quando ele me acompanhava e me perguntavam quem era aquele
rapaz, responder: um dos próximos vencedores da Volta a Portugal”, contou Samuel
Caldeira à agência Lusa.
Amigo, colega na W52/F. C. Porto, companheiro de quarto - “Divido o quarto com
o Amaro todo o ano, do início até ao fim,
inclusive nos estágios. Ele substitui a minha mulher quando não está presente e eu
substituo a dele” - e, inclusive, padrinho de
casamento, o homem rápido e gregário de
luxo dos dragões conhece o novo vencedor
da Volta a Portugal desde que ele se iniciou
no ciclismo.
“Na altura, eu era sub-23 em Loulé, e ele
era júnior lá. E, pelo facto de sermos os dois
do concelho de Vila Real de Santo António,
havia aquela proximidade. Acompanhei
toda a carreira dele, como profissionais, fomos colegas em Tavira e tudo. Entretanto,
fomos criando uma laço de amizade bastante forte”, revelou, garantindo, à Lusa,
que Antunes”nasceu para ser uma estrela”.
Caldeira não foi o único a reparar no potencial do trepador de Vila Real de Santo

2018, depois de vencer no alto do Malhão
e ser quinto na Volta ao Algarve ganha por
Primoz Roglic, de vencer o Troféu Joaquim Agostinho, ocupar o segundo lugar
do pódio na Volta de 2017 e de ‘esmagar’ a
concorrência, juntamente com o vencedor
Raúl Alarcón.
Na equipa polaca, deu nas vistas, com
lugares de relevo e a vitória na Volta a Malopolska, contudo, foi no ano seguinte,
quando a CCC ascendeu ao WorldTour, que
o trepador português mais se destacou: esteve durante seis dias no ‘top 10’ do Giro,
onde foi mesmo terceiro na 19.ª etapa, antes de ser relegado dos planos dos seus diretores para os grandes palcos.
“Para ser sincero, foi opção minha regressar. Foi uma experiência muito boa e
enriquecedora. Agora é pensar neste ano
e desfrutar o máximo possível. Espero que
seja um ano brilhante”, contou à Lusa em
fevereiro, na Volta ao Algarve.
De regresso a casa e a uma equipa com
a qual se identifica, Antunes encontrou
o rumo para a primeira vitória na Volta
a Portugal, palco maior da expressão das
suas qualidades de ‘natural born star’.
“Dá-se muito bem com os microfones,
tem um à vontade muito grande quando
Amaro Antunes ladeado por Pinto da Costa e Adriano Quintanilha. Foto: Pedro Correia/Global Imagens
lhe metem um microfone à frente da boca,
fala com naturalidade e fala bastante bem.
António. Há quase uma década que o nome por lá passaram, abandonados à sua sorte
Isso é um dom que ele tem. Não se acanha,
de Amaro Antunes ressoa nos bastidores da pelos seus patrões.
não se intimida, tem sempre um discurIndividualista q.b., nem sempre concaravana como um potencial vencedor da
so bom e fluído. Ele dá um bom político”,
Volta a Portugal, uma fama nascida quando sensual, o algarvio regressou a Portugal e
brincou Caldeira.
ainda era júnior e foi campeão nacional de nunca escondeu que queria mais, primeiro
Ao “rapaz bastante amigo do amigo”, o
fundo e de contrarrelógio em 2008, ano em no Banco Bic-Carmin (2014), depois na LA
experiente ciclista dragão só encontra um
que ‘limpou’ quase todas as provas em que Aluminios-Antarte (2015 e 2016) e, postedefeito: “é bastante distraído, bastante esriormente, na W52-FC Porto, equipas onde
participou.
quecido, e tem-se de estar sempre muito
Profissional desde 2011, aventurou-se se destacou, sem nunca ser verdadeiradependente dele para que não haja nenhupela primeira vez lá fora na Ceramica Fla- mente o único chefe de fila, e somou lugama falha, para que tudo saia bem”. Felizmínia-Fondriest, a equipa italiana que era res no ‘top 10’ da Volta a Portugal.
mente, na segunda-feira (5), tudo saiu bem.
Foi essa ambição que o levou a dar o
um ‘viveiro’ de talentos, mas que foi um
JN/MS
sonho frustrado para os portugueses que salto para o estrangeiro, para a CCC, em
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McNaughton announces boosts for apprentices,
skilled trades reform panel
Ontario’s Minister of Labour, Training and
Skills Development Monte McNaughton
says new measures he announced Oct.
7 represent the biggest reforms to Ontario’s trades and apprenticeship training
system in a generation.

T

Créditos: DR

he steps included the appointment
of a Skilled Trades Panel to consult
with stakeholders and recommend
a system to replace the Ontario College of
Trades, the seven-year-old agency whose
dismantlement was announced by the government two years ago.
“The announcement highlights my mission to continue getting more people into
the trades and to deal with the skills gap
in Ontario,” McNaughton said in an interview with the Daily Commercial News.
“The apprenticeship system is outdated
and overly complex.
“If we want to solve our looming skilled
trades gap we have to make it easier to become an apprentice. So that is why today, Ontario’s Minister of Labour, Training and Skills Development Monte McNaughton announced the appointment of a
we are taking the biggest steps in more new Skilled Trades Panel Oct. 7.
than a generation by announcing a digital
portal, funding for upgraded training and
providers for COVID-19 relief funds, A new approach
the appointment of a five-member panel
and $4.7 million as part of a multi-year to providing services for the trades
to advise on replacement of the College of
$19.4-million allocation for the apprenTrades.”
As for the Skilled Trades Panel, Mcticeship portal.
Naughton said he did not want to prejudge
The new program spending and the
the outcome of its nine-month consultaannouncement of the review panel reption process.
A phase of ‘simplification’
resented a phase of “simplification,” McA statement said the new panel, chaired
The minister announced spending of an Naughton said.
by construction lawyer Michael Sherrard,
High school students contacted during
additional $75 million over the next two
will be asked to come up with a “new apyears to help apprentices pay for living an outreach program last year who
proach to providing services, including
expenses during their in-class training showed interest in the skilled trades said
compliance with compulsory training and
and for other measures, boosting the total they did not know where to start.
certification.”
“The pathway isn’t clear. That is where
program budget to $286 million.
The panel will resurrect a reform process
New or upgraded programs include a the digital portal will help out. We hear,
started in September 2019, when Andrew
$5.8-million Grant for Apprentice Learn- for example, that Ontario is still doing log
Pariser of RESCON and Adam Melnick,
ing, a $24-million Apprentice Develop- books using wet ink, or when young peodirector of government and community
ment Benefit, a $211.9-million In-Class ple are applying to be an apprentice they
relations for the Heat and Frost Insulators
Enhancement Fund, a $24-million Ap- are still filling out forms, they are not doing
and Allied Workers, Local 95, were apprenticeship Capital Grant, $5.1 million it digitally. So the digital portal will play a
pointed training and skills advisers. Those
for training delivery agents and $500,000 key role in modernizing the system.”
efforts ended due to a realignment of minfor pre-apprenticeship training service
istry priorities starting in October 2019,

explained a ministry spokesperson.
Stakeholder engagement was paused
and no further work was conducted.
The other members of the new panel
are Jason Ottey, director of government
relations for the Labourers’ International Union of North America (LIUNA) Local
183; Shaun Scott, director of organizational
development at Linamar; Melanie Winter,
human resources director with Cascades;
and Melissa Young, executive director of
the National Electrical Trade Council.
The minister indicated many of the issues that divided stakeholders about the
College of Trades, such as scopes of trade,
enforcement, trades modernization and
skill sets, and the roster of compulsory
trades, will be up for review.
During his announcement, he stated
existing compulsory and non-compulsory trades would remain intact during the
review.
“One of the reasons why I was pleased
to say that our government intends to
restore the existing compulsory and
non-compulsory trades classifications
was because over the last year I have
heard from trades people themselves that
certain trades operate in unique working
conditions, and we have to prioritize the
health and safety conditions of workers
such as electricians, which I talked about
today. So most of the current compulsory
trades, including those in construction,
will be maintained in the transition phase,
but again there will be lots of discussion
about this over the coming months by the
expert panel,” McNaughton said.
Stakeholders attending the announcement at Toronto’s Downtown Toyota
premises or issuing supportive statements
as part of the government’s release included Joseph Mancinelli of LIUNA, Patrick Dillon of the Provincial Building and
Construction Trades Council of Ontario
and Karen Renkema of the Ontario Skilled
Trades Alliance.
DCM/MS

CCOHS accepts applications for national scholarship
pational health and safety as well as $500
to the academic institutions of each winning student. Eligible programs include
mine safety, occupational or industrial
health and safety, industrial hygiene, safeCCOHS will award two scholarships ty management or other related safety deworth $3,000 each to one university stu- gree program.
Students wishing to apply for the scholdent and one college student pursuing
their education in a field related to occu- arship are required to complete an online
The Canadian Centre for Occupational
Health and Safety (CCOHS) is inviting
OH&S students to apply for the 2021
Dick Martin Scholarship Award.

LOCAL 183

Training Centre

application and submit a cover letter outlining their aspirations of obtaining a career in the health and safety industry, and
a 1,200-word prevention based or technical essay on one of two topics related to
occupational health and safety.
For the prevention essay, students
choose a high-risk workplace hazard and
discuss how they would work to solve and

create awareness about the issue. For the
technical essay, students research an existing or emerging hazard or risk (coverage
may include how to identify, assess and
control the risks).
Applications are open until 11:59 p.m.
Jan. 31, 2021. For more information, visit :
www.ccohs.ca/scholarships/dmartin/
DCM/MS

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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Terra Viva

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Espécies de outras paragens sempre
foram inseridas, propositadamente ou
inadvertidamente, em regiões onde não
existiam antes. O impacto no equilíbrio
ambiental é gigantesco e nefasto.

A

fastadas dos habitats naturais, muitas espécies, sem predadores ou
concorrência à altura, podem proliferar de forma descontrolada e provocar a
destruição das espécies autóctones (locais),
competindo pelo espaço, água, alimento,
nutrientes, luz, etc. O equilíbrio de ecossistemas com muitos séculos pode ser rapidamente destruído, provocando a perda de
biodiversidade. Os impactos não se fazem
sentir apenas na natureza, existem impac-

tos económicos enormes.
Exemplo atual de espécie invasora com
graves consequências é a Vespa Velutina
(vulgo, vespa asiática), dizimando abelhas e
destruindo colmeias. Nos últimos anos, em
algumas zonas de Portugal o impacto chegou
aos 30% a 40% de redução de produção de
mel. Originário de zonas tropicais e subtropicais da Índia, China e Indonésia, julga-se
que este inseto chegou à Europa em 2004
num transporte marítimo de “bonsais”,
através do porto de Bordéus em França - ao
fim de três anos estava já espalhada em metade do território francês. Em 2011 foram
detetados os primeiros ninhos em Portugal,
agravando-se a situação no final de 2012.
Outro exemplo, desta feita nos E. U. A., nos
Everglades, Flórida, é a Pitão Birmanesa.
Sendo uma das cinco maiores cobras do planeta, tem provocado um impacto de prejuízos incalculáveis numa das zonas húmidas
mais preciosas do mundo, levando a enorme
diminuição da biodiversidade.
Porém espécies invasoras não se resumem
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Espécies Invasoras
a espécies animais. As plantas muitas vezes
provocam um desequilíbrio violento nas
zonas onde são forasteiras, superando em
quantidade e diversidade as espécies animais também com a condição de exóticas.
O caso da Erva das Pampas é paradigmático, o litoral português está pejado desta
planta. Trazida dos Andes para a Europa há
cerca de 300 anos para embelezar jardins, é
atualmente uma praga descontrolada.
As acácias, também conhecidas por austrálias são outro grande problema. Estão
por todo o território ibérico, sendo um tipo
de vegetação que potencia e se propaga com
o fogo. Existe em curso uma tentativa de
controlo da sua proliferação através de uma
pequenina vespa, também ela exótica. Pela
primeira vez na Europa foi introduzida uma
espécie exótica para tentar controlar uma
espécie invasora.
Desde 2015 que se estão a libertar milhares de exemplares de uma vespa australiana
com cerca de três milímetros, na tentativa
de reduzir a propagação da acácia-de-espi-

gas. Foram feitos testes e experiências durante quase duas décadas, até ser autorizada
a introdução deste pequenino inseto. O seu
ciclo reprodutivo passa pela postura de ovos
nas gemas das plantas, de onde surgem as
flores e ramos, com o desenvolvimento das
larvas, a planta reage e formam-se bugalhos,
interrompendo a possibilidade defloração sem floração não há sementes, sem sementes não germinam mais acácias.
Estamos, porém, num terreno algo experimental e incerto. Com todas as simulações
que se fizeram, acredita-se que não haverá
problemas para os ecossistemas ibéricos
com a introdução de mais uma espécie exótica. Esperemos que assim seja, e que não se
incorra na promoção de uma praga que ironicamente tem como objetivo o controlo de
outra praga.
O Homem tenta manipular as peças do
puzzle, mas o puzzle é tão imenso e complexo que dificilmente se saberá o resultado do
quadro final.
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Vitamina D e Covid-19
Com o passar do tempo vamos tendo
acesso a um maior número de estudos relacionados com esta pandemia
que veio virar o mundo do avesso: para
combatermos esta doença interessa-nos saber a sua origem, os seus efeitos e de que forma é que podemos não
só curá-la como também eliminá-la.

O

ra, foi na ótica da cura que se baseou um estudo desenvolvido em
Espanha e que foi posteriormente
publicado no Journal of Steroid Biochemestry and Molecular Biology.
Levado a cabo por investigadores do
Hospital Universitário Reina Sofia, em
Córdoba, este estudo contou com a colaboração de 76 doentes, todos eles hospitalizados com Covid-19. A todos foi
administrado o tratamento “padrão”:
hidroxicloroquina e azitromicina. Acontece que 50 destes 76 doentes receberam
ainda, numa ótica de terapêutica com-

plementar, uma suplementação de vitamina D.
Assim, apenas um doente do grupo que
recebeu vitamina D deu entrada na Unidade de Cuidados Intensivos, enquanto
que, por outro lado, 13 dos 26 doentes que
não a receberam foram admitidos nesta unidade. Para além disso, não morreu
ninguém do grupo da vitamina D, tendo
todos eles recebido alta sem complicações. Já entre os 13 doentes do grupo que
não foi submetido ao tratamento com vitamina D e que foi admitido na UCI foram
registadas duas mortes.
Um outro estudo, conduzido por especialistas da Escola de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos,
concluiu que quantidades suficientes de
vitamina D no nosso organismo podem
ajudar a diminuir e até evitar os efeitos
mais graves relacionados com a Covid-19.
Publicado na revista científica Plos One,
este estudo recolheu e analisou amostras

de sangue de 235 pessoas com Covid-19,
concluindo que aqueles que tinham níveis
superiores a 30 ng/ml de 25-hidroxivitamina D mostravam ter menos problemas
de saúde provocados pela doença, tais
como perda de consciência, hipoxia (baixa
concentração de oxigénio no sangue) e, no
pior dos cenários, a morte.
Entre os pacientes com mais de 40 anos,
aqueles que apresentavam níveis de vitamina D considerados “suficientes” apresentaram 51,5% menos probabilidade de
morrer, comparativamente com os pacientes com deficiência desta vitamina.
Importa realçar, no entanto, que este
estudo tem algumas limitações, já que
alguns fatores que podem ter impacto na
gravidade da Covid-19 - como o tabagismo e o status socioeconómico -, não foram registados em todos os pacientes.
As conclusões
O estudo desenvolvido em Espanha
veio dar mais força a algumas evidências
científicas que vinham a apontar a vitamina D como uma grande ajuda no com-
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bate à infeção pelo novo coronavírus,
através de mecanismos que têm a capacidade de controlar a reacção imunitária
e prevenir a chamada “tempestade de
citocinas”, que provoca a destruição do
tecido pulmonar.
Ainda que com algumas limitações, os
cientistas que trabalharam neste estudo
assumem que esta é uma forte evidência
de que a vitamina D pode reduzir significativamente a necessidade de cuidados intensivos durante o tratamento de
doentes com Covid-19.
Já o professor e autor do último estudo
de que vos falei, Michael F. Holick, afirmou que a vitamina D é uma ótima aliada
no combate às consequências da Covid-19
como também “de outros vírus que causam doenças do trato respiratório superior, incluindo a gripe” e que, por isso,
“especialmente nos meses de inverno, é
prudente que todos tomem um suplemento de vitamina D para reduzir o risco de
infeção e complicações por covid-19”.
O conselho está dado! Protejam-se!
Inês Barbosa/MS
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A BLAST FROM THE PAST

Fogo! Fogo! Fogo!
Armando Terra
Opinião

Antigamente, as casas e os edifícios
comerciais tinham velas, querosene, lareiras abertas sem resguardo, fornos a
carvão, roupas sem anti-retardante para
fogo, artigos, colchões e tudo o que,
caso pegasse fogo, iria servir de combustível para o mesmo. Por esta razão,
granadas de fogo eram mantidas perto
de quaisquer fontes de fogo possíveis,
só para estar prevenido. Uma vez usada
a granada, o gás iria vaporizar-se sobre
as chamas, fazendo com que, eventualmente, estas se extinguissem.

O

artigo de hoje é sobre granadas de
fogo que eram usadas para extinguir
chamas ou incêndios. Granadas de
fogo eram na sua maioria moldadas no formato de uma lâmpada e eram penduradas

1

nas paredes, geralmente rodeadas de berços
ou suportes. Estas foram muito populares
entre os anos de 1870s e 1910, e alguns até
afirmam mesmo que as granadas de fogo
foram o primeiro tipo de extintor. Cada
granada era cheia com líquido, maioritariamente tetracloreto de carbono. A ideia era
atirar a granada contra o fogo, sendo que o
vidro partiria e libertaria o gás, o qual basicamente faria reduzir o oxigénio na área,
para que o incêndio não tivesse combustível. A maioria das granadas eram individuais e eram guardadas em prateleiras ou
suportes na parede. Outras granadas de fogo
eram anunciadas como automáticas, significando que estas eram soldadas em posição
com um gatilho de ignição. A teoria era de
que o calor gerado pelo incêndio iria derreter a soldadura e eventualmente libertar o
gatilho, fazendo com que a granada caísse
diretamente no fogo ou sendo perfurada por
um martelo automático (isto está retratado nas fotografias). Alguns dos fabricantes
mais conhecidos são, por exemplo, Harden
Hand Fire Extinguisher Co., Chicago, Hayward Company de Nova Iorque, Guard X de
Montreal e Sure Stop de Staten Island, Nova
Iorque. Versões posteriores das granadas

2

Fire! Fire! Fire!
ln the early days, buildings and homes
contained candles, kerosene, open unguarded fireplaces, coal stoves, non
fire-retardant clothes, articles, mattresses which if ignited, would fuel a fire. For
this reason, fire grenades were kept
close to possible sources of ignition,
just in case. Once the grenade was shattered, the gas would vaporize over the
flames, eventually suppressing them.

T
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oday’s article is about fire grenades
that were used to put out fires and
flames. Fire grenades were mostly
shaped like lightbulbs and hung on walls,
usually surrounded by a cradle or holder.
They were very popular between the 1870’s
and 1910, and some say they were the first
type of fire extinguisher. Each grenade
was filled with liquid, primarily carbon
tetrachloride. The idea was to throw the
grenade at the fire, the glass would break
releasing the carbon tetrachloride, which
would basically deprive the area of oxy-

gen, thus the incendiary event would have
no fuel. Most grenades were individual and
stored on wall racks or holders.
Other fire grenades were advertised as
automatic, meaning they were held in position by a soldered fusible link. The theory
being, heat generated by the fire would
subsequently melt the solder securing link,
releasing, and allowing the fire grenade to
fall into the fire or be pierced by an automatic hammer (This is depicted in photos).
Some famous manufacturers include Harden Hand Fire Extinguisher Co., Chicago,
Hayward Company of New York, Guard X
of Montreal, Sure Stop of Staten Island, New
York. Later versions of the grenades were
manufactured to be both manual and automatic. Fusible link was built into a cradle
guard. Filled glass fire grenades were rather
dangerous and the contents were extremely
hazardous if inhaled as carbon tetrachloride
is very toxic. When thrown onto a fire, the
intense heat could convert carbon tetrachloride to phosgene gas, a toxic chemical

foram fabricadas para serem tanto automáticas, como manuais. Os gatilhos poderiam
ser construídos diretamente nos berços de
guarda. Granadas de fogo de vidro cheias
eram bastante perigosas e o seu conteúdo
extremamente perigoso se inalado, sendo
que o tetracloreto de carbono é bastante tóxico. Quando este era atirado contra um incêndio, o calor extremo poderia converter
o tetracloreto de carbono em gás fosgénio,
um químico extremamente tóxico usado
em campos de batalha, primariamente na
Primeira Guerra Mundial. Como resultado,
todas as granadas de fogo preenchidas com
tetracloreto de carbono (CTC) foram removidas de uso nos meados dos anos de 1950.
Granadas de fogo foram inicialmente desenvolvidas no início dos anos 1800 em Inglaterra e foram as primeiras a ser um tipo
de extintor. Chegaram à América no começo
dos anos de 1870 e foram rapidamente aceites amplamente e utilizadas. Inicialmente
elas eram cheias apenas com água salgada, mas gradualmente foram convertidas e
cheias com CTC, para que não congelasse.
Quanto mais tarde fossem usadas, mais
eficientes estas eram em extinguir fogos
elétricos, líquidos e químicos. As primeiras
granadas de fogo eram incrivelmente decoradas, muitas das vezes cheias de detalhes,
relembrando cristais cortados. A partir de
1900 até 1920, um visual mais generalizado
foi implementado, semelhante a uma lâmpada de luz (a minha coleção apenas consiste no modelo com visual mais recente).

3
used in warfare, primarily World War I. As
a result, all fire grenades filled with (CTC)
Carbon Tetrachloride, were removed from
use in the mid 1950’s.
Fire grenades were first developed in
the early 1800’s in England and they are
the first early type of fire extinguishing
device. They arrived in America in the
early 1870’s and were widely accepted
and utilized. Initially they were filled with
only salt water and gradually converted
to being filled with CTC, so that it would
not freeze. The latter was much more efficient in extinguishing electrical, liquid,
and chemical fires. Very early fire grenades were incredibly decorative, often
embroidered with details, resembling cut
crystal. Starting in about 1900 to 1920, a
more standardized design was adopted
that resembled a light bulb (My collection
only consists of the Latter design).
The following photos depict examples in
my collection.
1. Guard - X - Manual. Circa 1948. Montreal, Quebec. Filled with 23 fluid ounces of
carbon tetrachloride. Initial distribution of
manual grenades was in 1945. Original wall
bracket and water transfer decal.
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1. Guard – X – Manual. Cerca de 1948 –
Montreal, Québec, Canadá. Cheia com 23
onças de tetracloreto de carbono. Inicialmente distribuídas como granadas manuais em 1945. Com suporte de parede original e decalque de transferência de água.
2. Guard – X – Especial. Produção inicial
começou em 1945, com a sua patente garantida em 1954. Globo preenchido com 23
onças de tetracloreto de carbono e gatilho
designado para derreter a uma determinada temperatura. Suporte de parede original, granada, gatilho e martelo.
3. Fireout. O extintor de fogo de dupla ação
“em vigia” quando alguém estava ausente ou a dormir. Anos de 1950, Prevenção
de Fogo e Serviço de Ontário, 645 Queen
Street East, Toronto. Caixa original inserida e etiqueta de papel aplicada. Rara nesta
condição.
4. Shur – Stop. Cerca de 1940, granada americana, produzida por International Fire
Equipment Corporation, Staten Island, Nova
Iorque. Simplesmente conhecida por “bombeiro automático de parede”. Vidro original,
tetracloreto de carbono e mergulhado em
vermelho de rubi esmalte, com gatilho.
5. Shur – Stop. Cerca de 1930-1940, granada de fogo americana. Fabricado por International Fire Equipment Corporation.
Vidro fosco original, gatilho estreito e conteúdo de tetracloreto de carbono.

4

5

2. Guard - X - Special. Initial production
started in 1945 and patent granted 1954.
Globe filled with 23 fluid ounces of carbon
tetrachloride and fusible link designed to
melt at determined temperature. Original wall bracket, grenade, fusible link, and
hammer.
3. Fireout. The double action automatic
fire extinguisher “on guard” when you are
absent or asleep. 1950’s, Ontario Fire Prevention and Servie, 645 Queen Street East,
Toronto. Original box insert and app lied
paper label. Rare in this condition.
4. Shur - Stop. Circa 1940’s. American
made fire grenade, manufactured by the
International Fire Equipment Corporation,
Staten Island, New York. Simply known
as the “Automatic fireman on the wall”.
Original glass, carbon tetrachloride and
dipped ruby red enamelled finish, with
fusible link.
5. Shur - Stop. Circa 1930’s-1940’s, American made fire grenade. Manufactured by
International Fire Equipment Corporation.
Original frosted glass, narrow fusible link,
and carbon tetrachloride fluid contents.
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Condição rara

FYI

Descrita pela primeira vez pelo oftalmologista holandês Petrus Johannes Waardenburg,
a condição genética que ficou marcada pelo seu nome é causada por mutações em qualquer um dos vários genes que afetam o funcionamento das células da crista neural no
desenvolvimento embrionário.

-Kika

O geólogo e fotógrafo amador indonésio Korchnoi Pasaribu foi à ilha Buton e registou
imagens impressionantes do efeito visual da Síndrome de Waardenburg nos membros
da tribo local.

Créditos: DR

A ilha Buton, localizada na região de Sulawesi ou Celebes, na Indonésia, é o lar do povo
Buton. Muitos desses nativos sofrem da Síndrome de Waardenburg, e têm olhos azuis
elétricos (um ou ambos).

“AZUL ELÉTRICO”

O motivo dessa característica é uma condição hereditária conhecida como Síndrome de
Waardenburg. Conjunto de sintomas que afeta cerca de uma em 42 mil pessoas, a doença é caracterizada por um grau de perda auditiva e deficiências de pigmentação, que
podem incluir olhos azuis brilhantes, ou um único olho azul e outro preto ou castanho.

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

Feliz Dia de Ação de Graças
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga

Créditos: DR

Um dos países mais densamente povoados do mundo, a Indonésia, tem uma população estimada em mais de 267 milhões de pessoas. A grande maioria delas tem
cabelos e olhos escuros, com exceção de um único lugar: a ilha Buton, onde uma
tribo indígena tem olhos de uma impressionante coloração azul.
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Kika

NAMORADO NOVO

AMIGOS, MAS DISTANTES

“Eu por ti e tu por mim”, escreve Luís Borges na legenda, referência a uma música
romântica de Rosalía.
Na secção de comentários, depressa surgiram muitas mensagens de parabéns e
felicidades ao modelo e ao seu novo amor.

Créditos: DR

GRÁVIDA!

Meghan Trainor prepara-se para ser mãe. A
cantora de 26 anos está grávida do primeiro
filho, fruto do casamento com Daryl Sabara.
A notícia foi avançada esta quarta-feira, dia
6, pelo casal no programa “Today”.
“Há uma novidade que estou a morrer por
contar. Tenho até o coração a saltar do
peito”, começou por dizer Trainor. Depois disso, o marido da cantora revelou:
“Estamos grávidos!” “Estamos tão entusiasmado que mal conseguimos dormir”,
continuou Trainor.

No entanto, o ator conta que quando nasceram os filhos de ambos trocaram mensagens e ofereceram presentes um ao outro. De recordar que Archie, filho de Harry e Meghan, nasceu em maio de 2019 e Aurora, filha de Patrick e da mulher, Toian Bellisario, veio ao
mundo em outubro de 2018.
Durante a mesma entrevista, o ator quis ainda deixar claro que, ainda que não mantenham um contacto habitual, já conversaram em
ocasiões pontuais. “Mas a vida de Meghan está muito cheia e ela já passou por muito”, afirmou ainda, sublinhando que o facto das
agendas de ambos serem completamente diferentes também não ajuda a que se comuniquem. “Sinto muito a falta da minha amiga,
mas fico feliz de que esteja bem”, concluiu.

ESTIGMA

CARINHOS

Em meados dos anos 1990 Anne Heche tornou-se numa cara
bem conhecida do público pela sua participação em filmes
como Volcano, Donnie Brasco e 6 Dias, 7 Noites, entre outros.
Em 1997 foi tornada pública a sua relação com a apresentadora Ellen DeGeneres, que durou três anos e meio, mas que
criou alguns problemas à atriz nos anos seguintes.
“Para a estreia do meu filme Volcano, disse que a Ellen seria
a minha acompanhante e disseram-me que se a levasse perderia o meu contrato com a Fox”, conta ainda a atriz. “Nesse
momento ela deu-me a mão e disse-me: ‘Faz o que eles te dizem’. E eu contestei: ‘Não, obrigada’. Levei a Ellen à estreia
e fizeram-me sair dali ainda antes de acabar o filme. Disseram-me que não estava autorizada a estar presente na minha
própria festa [que ocorreu depois da estreia], por medo de que
me tirassem fotos com uma mulher”, relatou a atriz.
“Tive uma relação com a Ellen DeGeneres durante três anos e
meio e o estigma associado a essa relação foi tão terrível que
rescindiram o contrato multimilionário que tinha na indústria e não trabalhei num estúdio cinematográfico durante 10
anos”, revelou ainda.

♥

Kenzo foi o primeiro estilista japonês a estabelecer-se em Paris. Em 1993 a marca foi
comprada pelo mesmo grupo da Louis Vuitton, e o designer de moda deixou o mercado
em 1999, para se dedicar a outros projetos.

Créditos: DR

SEPARADOS POR AMOR

Créditos: DR

KENZO TAKADA

“É com muita tristeza que anunciamos que
nosso querido amigo Kenzo faleceu. Ele foi
um criador prodígio e inspirador e estamos
orgulhosos de ter trabalhado com ele. Vamos
sempre lembrar o seu sorriso e a sua alegria
de viver. O mundo da moda está de luto”, diz
uma publicação partilhada no Instagram oficial do estilista.

Grávida do segundo filho, que já sabe que vai ser uma menina, Andreia Rodrigues usou as redes sociais para partilhar
uma fotografia de um momento enternecedor. A apresentadora publica uma imagem em que surge sentada num banco
de jardim, com a filha Alice, de dois anos, a dar-lhe carinhos
na barriguinha.
Na legenda da imagem, Andreia Rodrigues reproduz uma
frase dita pela menina. ““Qué dá beijinho à mana” ️”, terá
dito. Desta forma, percebe-se que Alice está muito entusiasmada por em breve se ir tornar irmã mais velha e ter uma
maninha bebé para acarinhar. Nem Andreia Rodrigues nem
Daniel Oliveira anunciaram ainda o nome escolhido para a
segunda a filha.

De lembrar que Meghan Trainor e Daryl Sabara se casaram em dezembro de 2018.

O designer de moda japonês Kenzo Takada
morreu neste domingo, dia 4 de outubro, vítima da covid-19, aos 81 anos. O comunicado
emitido pelo representante do estilista diz
que Kenzo morreu no hospital Americano de
Neuilly-sur-Seine, em Paris.

Créditos: DR

“Sinceramente, acho que me sinto intimidado. Não tenho nenhuma dúvida de que poderia pegar no telefone e ligar-lhe em qualquer altura, mas não sei o que lhe diria”,
afirmou o ator numa entrevista à Radio Times. Adams diz ver que a vida de Meghan se
tornou “enorme” desde que interpretou a personagem Rachel Zane, pelo que reconhece que sente “medo puro”. “Acho que me assusta a ideia de quebrar o gelo para ter essa conversa”, disse.

Foi no final de agosto que Vanessa Martins e Marco Costa anunciaram o divórcio, de forma direta e pouco polémica. Enquanto o pasteleiro ainda não
falou sobre o tema, mesmo quando foi perguntado em direto no “Você na
TV!”, a influenciadora tem partilhado nas redes sociais algumas informações
sobre o fim da relação.
Recentemente, Vanessa abriu um espaço no seu Instagram para responder às
perguntas dos seguidores. E foi numa das perguntas que a empresária revelou
a razão para o fim do relacionamento. “Milhares de perguntas sobre a separação. A melhor resposta que vos posso dar é o amor. O amor foi a razão pelo fim
do relacionamento e a vontade de sermos mais felizes separados”.
Vanessa diz que entende quem ache que esta explicação “não faz sentido”.
“Percebo que para vocês o divórcio ainda é muito pão pão queijo queijo. E vocês questionam-se sobre “não fazer sentido”. Mas não é para vocês que tem
de fazer sentido, é para nós. E por mais carinho que vocês tenham tido por nós
enquanto casal, só nós sabíamos os problemas da nossa relação”, escreveu.
A empresária também esclareceu que não vive mais com Marco Costa e que
o ex-marido não vai partilhar a casa nova, que está em fase de construção. A
dúvida é recorrente porque quando o ex-casal anunciou o divórcio, o comunicado dizia que ambos partilharam casa durante o processo de separação.

Créditos: DR

No fim de semana passado, Luís Borges
surpreendeu os fãs e seguidores nas redes
sociais com uma fotografia especial. Nesta
imagem, o modelo surge ao lado do novo
namorado. Os dois surgem muito próximos e com sorrisos cúmplices enquanto
usam visuais a combinar.

No entanto, a vida do casal em Inglaterra tornou o distanciamento entre a duquesa e os
amigos inevitável, algo que, no entanto, poderia ter mudado mais recentemente, dado
que Harry e Meghan residem já há alguns meses nos Estados Unidos. Patrick J. Adams,
que interpretava o par romântico com Meghan na série, explicou como está a relação
entre ambos atualmente e as razões pelas quais não têm mantido o contacto.

Créditos: DR

Créditos: DR

A boa relação que Meghan mantinha com os seus colegas da série Suits – a última em
que participou enquanto atriz antes de o seu noivado com o príncipe Harry ser anunciado – tornou-se evidente quando grande parte do elenco marcou presença no casamento dos duques de Sussex, em maio de 2018.
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Palavras cruzadas

Caça palavras

4

6

12

7

3

4
2

5

10

2

9

3

1
3

7

13
5

5

3

8
9

8

1

9

5

6

14

1

11

2

9

8

8

8
6
7

6

15

Culinária por Rosa Bandeira

1.		Firme; que não é tenro, macio
2. Que contém ou revela maldade; cruel,
desumano, mau
3. Aquele que tem pouca ou nenhuma
gordura
4. Que ou quem não é dependente, age
com autonomia
5. Que sente ou manifesta alegria; contente, jubiloso
6. De pouca idade; moço
7. Que se aqueceu, que sofreu a ação de
um tipo de calor
8. Que é irracionalmente inflexível; obstinado, teimoso

9. Que é tomado ou considerado no todo,
por inteiro
10. Cujas dimensões são maiores que o
normal
11. Que tem grande força física; robusto,
vigoroso
12. Que percebe tudo; atento, vigilante,
perspicaz
13. Que não se expõe; oculto, íntimo, discreto
14. Quieto, sossegado; não apresenta agitação, perturbação
15. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical

Jogo das 10 diferenças

Lombo de porco recheado
assado no forno
Ingredientes
Lombo de porco
Sal a gosto
Pimenta preta
Colorau doce
2dl de azeite

2dl de vinho branco
200g de queijo ralado
200g de queijo da ilha de S. Jorge
150g de presunto em fatias

Modo de preparação:
Abrir o lombo com o auxílio de uma faca.
Temperar com sal, colorau e pimenta preta.
Rechear com o queijo ralado, o queijo S. Jorge e o presunto.
Enrolar o lombo e fechar bem com fio de cozinha ou fio do norte.
Pincelar com a mistura do azeite e vinho branco.
Levar ao forno durante 90 minutos no mínimo.
Servir acompanhado de puré e legumes salteados.

Caça palavras
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SOBRETUDO
COLETE
BLUSA
SUSPENSÓRIO
TURBANTE
PIJAMA
GRAVATA
TOUCA
BOLERO
CINTO
BOXER
CASACO
BERMUDA
ECHARPE
LENÇO
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O objetivo do jogo é a
colocação de números de 1 a 9 em cada
um dos quadrados
vazios numa grade
de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número
de cada um dos 1 a 9.
Resolver o problema
requer apenas raciocínio lógico e algum
tempo.
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CARNEIRO 21/03 A 20/04
A influência de Marte, Saturno e
Plutão fará com que a sua vida se
torne mais difícil… Poderão surgir alguns
imprevistos de última hora que não lhe
agradarão. A cada decisão que tomar, não
se esqueça de pensar num plano B! Poderá sentir-se carente e, por isso, aproveite
para partilhar bons momentos com a sua
família. Todos serão capazes de lhe dar o
carinho de que precisa.
TOURO 21/04 A 20/05
Tente manter os pés bem assentes
na terra. Alguns aspetos da sua vida
poderão estar mais parados do que é normal
mas seja paciente e não desista. A influência
de Vénus fará com que o foco esteja em si.
Sentir-se-á mais confiante e isso refletir-se-á
na sua aparência… Não passará despercebido/a junto da pessoa de quem gosta.

GÉMEOS 21/05 A 20/06
A influência de Marte e Saturno poderá dificultar a sua vida e os seus
projetos. Para não falhar, dê um passo de
cada vez e não anseie que as coisas se resolvam rapidamente.
A vida passará por um período de agitação
e estará rodeado/a dos seus amigos. Estarão
mais animados/as do que nunca!
CARANGUEJO 21/06 A 20/07
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Soluções

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LEÃO 22/07 A 22/08
A influência de Mercúrio e Úrano
fará com que se sinta mais nervoso/a e instável. Poderão aparecer alguns imprevistos de última hora e terá de se esforçar
mais do que é normal… Respire fundo! Terá
necessidade de se sentir seguro/a emocionalmente. Deverá fazer as perguntas certas
à pessoa que lhe interessa de forma a acabar
com todas as dúvidas que o/a incomodam.

Sentir-se-á um pouco cansado/a
devido à influência de Saturno.
Evite confrontos pois não estará com disposição para discussões.
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Poderá sentir-se inseguro/a no que toca às
suas relações mas não permita que isso o/a
leve a isolar-se e rodeie-se de pessoas que
lhe trazem paz de espírito.
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

VIRGEM 23/08 A 22/09
A influência de Marte, Saturno e
Plutão fará com que esteja mais exigente. Para fazer face ao seu perfeccionismo
tente não acumular muito trabalho pois, se
o fizer, precisará de se esforçar muito mais
do que realmente será necessário. O facto de
estar a dar muito de si fará com que seja o
foco das atenções dos que estão ao seu redor.
No final o seu esforço extra valerá a pena.

A influência de Marte e Plutão fará
com que apareçam obstáculos que
poderão atrasar alguns dos seus
projetos… Contudo, não deixará de ir à luta!
Receberá boas notícias no decorrer da semana. Tudo será possível e todas as boas
energias serão bem-vindas!

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Marte, Mercúrio e
Úrano pedir-lhe-á que seja mais
flexível. Poderá passar por momentos mais
tensos e, por isso, deverá manter a calma…
Apenas dessa forma será capaz de resolver
alguns problemas profissionais que surgirão. O seu relacionamento poderá passar
por alguma instabilidade criada por agentes externos. Esta situação levá-lo/a-á a
isolar-se.

Esta não será definitivamente a sua
semana. Se procura um novo emprego, tenha paciência, pois poderá encontrar algumas portas fechadas.
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A influência de Vénus não lhe trará grande
inspiração e o período pelo qual está a passar
pedir-lhe-á que pense bem antes de tomar
qualquer decisão.
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PEIXES 20/02 A 20/03

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Lutará para atingir os seus objetivos
A influência de Marte poderá fazer
e saberá como ultrapassar os obstácom que o seu progresso profissional seja afetado, e sentir-se-á num ambien- culos que poderão surgir. Não desista meste em que a competição reina e desestabili- mo quando tudo parece perdido.
za. Foque-se no seu trabalho e atingirá bons
A influência de Mercúrio e Vénus fará com
resultados.
que consiga definir metas com a sua caraA semana será recheada de simpatia e soli- -metade. Façam lado a lado o caminho que
dariedade no seio do seu núcleo familiar e traçaram em conjunto!
amical.

Será o momento certo para se
aventurar profissionalmente pois
os astros estarão a seu favor.
A influência de Vénus fará com que a harmonia e a paz reine no seu núcleo familiar.
Deixe que tudo aconteça de forma natural
e não se preocupe em demasia.

Está com problemas financeiros?
Contas atrasadas? Não espere mais.

Os bancos dizem NÃO?
Nós dizemos SIM!
R

M

A

REAL MORTGAGE ASSOCIATES
License # 10464

Sónia Ávila

Mortgage Agent Licence # M09000399

647-274-4809 soniaavilacouto@rmabroker.ca
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Classificados

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!

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão
Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com
Procurando emprego?
Empresa de limpeza tem várias posições
permanentes full-time e part-time de
Cleaner para começo imediato. Interessado? Ligue para 416-850-9676 ou envie
seu currículo para needcleanersontario@
gmail.com
We are looking to expand our team
The ideal candidate would be a person with
minimum 5 years’ experience in kitchen
cabinet/ building and installation. Looking
for a team player who can adapt well to the
fast-paced environment at the shop and
must be able to work independently prioritizing the work demands. The position
requires both in shop and off-site shifts.
We offer great benefit package after probation period.
Job Type: Full-time
Annual salary: $40,000-$60,000
Contact: Carlos 416-220-9514

John’s Butcher Shop no 1300 St. Clair Avenue West procura pessoas para trabalhar
na caixa e ajuda geral para o estabelecimento. Estão disponíveis horários flexíveis.
Quem estiver interessado em trabalhar
neste popular “Talho e Supermercado” em
crescimento, contacte:
Liliana: 416 656 359
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 serviço regular do supermercado e de expedição
de produtos
We are looking to fill various full-time positions. We require butchers, cashiers, drivers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 stclair@tavora.ca
1625 St Clair Ave, Toronto
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Just Listed!
Vacant Land!

Eglinton & Dufferin

Weston & Blackcreek

5 Level backsplit
mississauga

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

fernandoferreira.ca
416-528-4724

6532 Pioneer Village Lane , Simcoe.
Asking $75,000. Great opportunity to
own over 1 acre on a treed lot street private all year access, road with an oasis
of green space. Many possibilities of use,
build cottage, retirement or dream home!.
Road yearly fee of $300 for maintenance
and snow removal. Copy of a survey
available upon request.
JUST LISTED!
10 John Frank Road, Woodbridge

D
SOLsking
ve a
abo

Boas condicoes – possibilidades para
alugar

Preço: $779,000
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2
quartos, Open Concept, perfeito para
entretenimento, com um apartamento
no basement para um rendimento exDetached bungalow on a 25 foot lot, tra. Garagem para um carro único e drigreat for investment or to renovate. veway privado para 5 carros. Lavandaria com acesso para as duas unidades.
Two bedrooms on a premium lot.
Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

2 Casas de banho – 4 quartos – 3 salas 4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro
style kitchen, ﬁreplace in living room,
Pedem $800 000.
ﬁnish basement, 5 underground parking
spots, private terrace, close to restaurants, malls, transit, churches, minutes
Dundas & Brock
away from highway.. **** Extras **** included in price, all electrical light ﬁxtures,
kitchen appliances, washer and dryer,
all furnishings security monitor ($25 per
month) a must see!

Weston & Rogers

Scarlett & Eglinton
Apartamento de 1 quarto
Executive corner unit townhouse! Over
2000 sq.ft of living space, features include hardwood in living and dining with
boxed ceiling with potlights and gas ﬁreplace. Plenty of natural sunlight through
out, kitchen is open concept design with
centre island and large breakfast area
with walk out to upper deck. 2nd ﬂoor features hardwood in all bedrooms with updated bath and walk in closet in master.
311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

D
ing
SOLve ask
bo
00 a

2,0
$6location
Great

Duas varandas com vista para a cidade. Estacionamento – pronto a habitar.
Preço: $649,900

Propriedades
de investimento

Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito Toronto – Bons locais
como alternativa a um apartamento. Sem
estacionamento. Próximo do Stockyards
Village e das paragens de TTC Bus.
Propriedade
separada
Jane & 401
(Rustic Area)
7 Apartamentos, boas rendas – lavandaria
com maquinas a moeda, estacionamento
– a passos do subway
Propriedade com
5 apartamentos
Bem localizada – área portuguesa. Ideal
para viver e alugar os restantes apartamentos

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
that is fully renovated from top to bottom. Preço: $1,165,000
perfect starter home lot Three bedrooms with a basement apartfrontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat ment and a detached double car garage. Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-deApartamento
-banho. Bungalow separado, com garain kitchen with walk out to yard. Lower levpara alugar
gem
para
dois
carros
e
apartamento
no
Please
call
me
for
more
info
or
to
schedule
el has over-sized rec area with pot lights,
basement.
a private viewing.
open concept.
Park Lawn & Lakeshore.1 quarto + den.

especiais
desta semana
pic-nic
$1,35 lb.
pernas de galinha
$1,39 lb.
costela de vaca
$3.99 lb.
água carvalhelhos 1.5L
$9,99 caixa de 12
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h
5/10/2020 a 11/10/2020

