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EDITORIAL

Manuel DaCosta
Editorial

Morte Cerebral
Chegou a próxima fase da nossa vida 
de pandemia. Os nossos líderes suge-
rem que nos temos portado mal e por 
isso devemos ser castigados. Claro que 
o castigo é selecionado para os que já 
estão a sofrer mais. Questiono-me o 
quão Tory, Ford e os seus camaradas 
protegidos estão a sofrer. Pergunte a um 
proprietário de um restaurante como se 
está a sentir hoje. 

O tópico da saúde mental requer dis-
cussão uma vez que, nos anos que 
se avizinham, este será o fator do-

minante na sociedade. Se existe algo que 
esta pandemia trouxe à superfície, a saúde 
mental está no topo das questões. O isola-
mento social, a corrupção governamental 
e as mensagens contraditórias criaram um 
caldeirão de consequências que ferveram 
até ao topo e as quais não são possíveis de 
conter. Sugere-se que cerca de 90% da po-
pulação mundial está atualmente a sofrer 
de algum tipo de problema mental, sendo 
ainda que a maioria não tem acesso a ajuda. 
A internalização das tendências destruti-
vas baseadas no medo e no sentimento de 
desamparo irão ditar como as eficiências/
deficiências da casa e do trabalho afetarão o 
bem-estar da economia e a visão transitó-

ria que a maioria irá adotar. A saúde mental 
inclui as nossas emoções, a nossa alma e o 
bem-estar social. Afeta a forma como pen-
samos, o que sentimos, como agimos e aju-
da a determinar a forma como lidamos com 
o stress, como nos relacionamos com os 
outros e como fazemos as nossas escolhas. 
São muitos os que não compreendem no 
que consiste saúde mental. Na realidade, 
o que é? Como um dos que sofreram com 
depressão durante vários anos, valorizo 
verdadeiramente a forma como afeta a vida 
diariamente. Tenho de ser consciente acer-
ca das condições que irão trazer a doença e 
implementar condições contrárias no meu 
corpo e mente para garantir que os senti-
mentos destrutivos não se apoderam da 
minha normalidade.

Tal como eu, muitos sofrem destas e de 
outras aflições mentais e a aparência nor-
mal daqueles que sofrem não é nada mais 
do que uma tela pintada para aquele dia. 

Um Chefe famoso de Toronto disse que 
para além de lutar na sua batalha contra 
a depressão, a pandemia transformou-se 
numa confusão neurótica, acentuando to-
dos os problemas que já tinha e, ainda, acu-
mulando os efeitos associados com a gestão 
do seu negócio. Os pensamentos suicidas 
não são incomuns para aqueles que como 
o Chefe Chang, e outros, tentam sobrevi-
ver numa sociedade que não compreende 
o que é perder tudo aquilo para o qual tra-
balharam. Alguns dizem que está na altura 
de reavaliar o que o rodeia e o estado da sua 
mente. Para o conseguir fazer, é necessá-
ria uma mensagem positiva por parte dos 

líderes que se encontram perdidos no seu 
próprio caldeirão vazio. 

As próximas eleições serão focadas na 
gestão da pandemia e os seus fundamentos 
relacionados com a forma como as pessoas 
veem o mundo. Em vários países, dar-se-
-á início a guerras civis, não com armas 
de destruição em massa, mas baseadas em 
ideologias. As visões de direita e de esquer-
da irão ditar e separar as pessoas. As liber-
dades fundamentais serão sacrificadas ain-
da mais, criando um abismo para aqueles 
que são socialmente desprivilegiados. 

Está a surgir um novo fenómeno, lidera-
do pelo Papa e por outros ativistas sociais, 
que sugerem que a redistribuição da ri-
queza é essencial para que exista igualdade 
para as massas e para que sejam resolvidos 
os problemas mentais que afetam aqueles 
“que não os têm”. Este mantra parece ter 
como base da sua ideologia a ideia de que o 
risco e trabalho árduo deveriam ser adota-
dos por alguns, para o benefício de todos. 
Um pensamento comunista como este vin-
do de um líder, a viver num palácio e a sen-
tar-se num trono dourado, pode fomentar 
o fanatismo num mundo que já sofre o su-
ficiente com depressão e stress. Mantenha 
apenas o lado bom da religião e deixe o 
dogma político comunista de lado. 

Depois de celebrar o Dia de Ação de Gra-
ças, que permitiu uma pausa para reflexão, 
cuide da sua bolha com cuidado e deixe a 
porta aberta para aqueles que realmente se 
preocupam consigo. 

Versão em inglês P. 13
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Todos os anos 4,000 canadianos come-
tem suicídio, são quase 11 pessoas por 
dia. O Centro para a Adição e a Saúde 
Mental (CAMH) lançou em setembro a 
campanha “Not Today” (Hoje não), a 
maior da história do país para alertar 
para a prevenção do suicídio. Catheri-
ne Zahn, presidente e CEO da CAMH, 
diz que o “suicídio rouba tempo, o que 
permite às pessoas conseguirem obter 
a ajuda que precisam para se curarem 
e para manterem a esperança num dia 
de amanhã melhor”. O CAMH é o maior 
hospital de ensino do país e um dos lí-
deres mundiais em investigação na área 
das doenças mentais. Deborah Gillis, 
presidente da Fundação da CAMH, sub-
linha que “falar abertamente sobre o sui-
cídio, de uma forma respeitosa, tem o 
potencial de mudar e salvar vidas”.  

Segundo o CAMH, estima-se que 90% 
das pessoas que cometem suicídio têm 
uma doença mental.  A taxa de suicí-

dio em pessoas com transtornos do espec-
tro da esquizofrenia é 20 vezes superior do 
que na população em geral. A instituição 
identifica ainda mais riscos nas comunida-
des indígenas e transgénicas e em pessoas 
com histórico familiar de suicídio. Com a 
pandemia os pedidos de ajuda têm aumen-
tado e há o receio de que a crise económi-
ca, associada ao desemprego, problemas 
financeiros e familiares, possa levar a um 
aumento dos casos. 

Os cientistas do CAMH estão a tentar 
compreender melhor o nosso cérebro e es-
peram encontrar novas maneiras de diag-
nosticar, tratar e prevenir as doenças men-
tais. Através de novas técnicas e de novas 
formas de diagnóstico a instituição espera 
progredir nesta área e desta forma ajudar 
os vários canadianos que sofrem de doen-
ças mentais.  

O tópico do suicídio é repleto de estig-
mas, mitos e tabus antigos que levam ao 
preconceito e à discriminação. Parte do 
problema relacionado com as doenças 
mentais resulta de ausência de reconhe-

cimento pela sociedade. A CAMH defende 
que os avanços têm de ser coletivos e co-
meçam por todos nós. Muitas pessoas têm 
vergonha de procurar ajuda ou recusam 
a aceitar que têm uma doença mental. A 
educação para a saúde mental é por isso 
essencial para prevenir o suicídio e para 
sensibilizar a sociedade para este flagelo. 
Com a pandemia os próprios trabalhadores 
essenciais, como médicos e enfermeiros, 
acusam mais stress e mais ansiedade e pro-
varam-nos de que ninguém está livre de 
ver a sua saúde emocional ser alterada. 

Todos os anos 800,000 pessoas come-
tem suicídio no mundo - uma pessoa a cada 
40 segundos -, e no Canadá, uma em cada 
cinco pessoas vai sofrer um dia de doenças 
mentais. A pandemia da COVID-19 que pri-
meiro começou por ser uma crise de saúde, 
transformou-se numa crise económica e 
social. Desde a primavera que governos de 
todo o mundo reagiram à crise com um pa-
cote de medidas para proteger a saúde física 
e financeira das pessoas. O governo federal 
e o Governo de Ontário reconheceram os 
danos que a pandemia provocou na saúde 
mental das pessoas e anunciaram mais in-
vestimento para a saúde mental para que a 
ajuda chegasse a todos. 

Em junho o Governo de Ontário anun-
ciou um investimento de $10 milhões para 
permitir que os alunos tivessem acesso 
direto aos profissionais de saúde mental 
e para reduzir as listas de espera. Em se-
tembro Otava anunciou $11,5 milhões para 
linhas de prevenção ao suicídio em comu-
nidades marginalizadas. O governo federal 
avançou que a Canada’s Suicide Prevention 
Service tinha recebido em julho o dobro 
dos pedidos de ajuda em relação a março. 
Enquanto as mulheres têm mais probabi-
lidade de sofrer de pensamentos suicidas, 
os homens têm três vezes mais hipóteses 
de morrer, em parte porque poucos pro-
curam a ajuda de que precisam. A minis-
tra da Saúde, Patty Hajdu, disse na altura 
que os suicídios estavam a aumentar com a 
pandemia o que significava que as pessoas 
precisavam de mais apoio. Os mais de $11 

milhões vão ajudar 32 programas em várias 
comunidades racializadas que enfrentam 
problemas de saúde mental. Otava alerta 
que os problemas de saúde mental também 
estão relacionados com racismo, discrimi-
nação, estatuto socioeconómico e exclusão 
social. 

Um estudo recente revelou que sete em 
cada 10 residentes em Ontário acreditam 
que a pandemia vai criar uma crise grave 
de saúde mental no país. As suas preocupa-
ções são justificadas porque em crises eco-
nómicas anteriores a saúde mental coletiva 
também foi afetada. O CAMH alerta que o 
país já estava a meio de uma crise de saúde 
mental antes da COVID-19 e que a pande-
mia apenas contribui para agravar a situa-
ção. Um estudo da Universidade de Toron-
to divulgado em junho sugere que a crise 
económica em torno do vírus pode resultar 
num aumento de até 2.114 mortes por sui-
cídio até ao final de 2021, um número acima 
da média nacional. Os investigadores atri-
buem o aumento das mortes por suicídio a 
fatores como desemprego, isolamento so-
cial e instabilidade financeira. 

A maioria das associações que presta apoio 
a doenças mentais viu os pedidos de ajuda a 
aumentarem. A Crisis Services Canada in-
formou que as linhas de telefone aumenta-
ram 90% e que os casos em que tiveram de 
intervir aumentaram em 200%. A Canadian 
Mental Health Association diz que os pedi-
dos de ajuda dos canadianos aumentaram 
entre 50 e 60% desde o início da pandemia. 

Pais e mulheres estão entre os 
que lutam mais com problemas 
de saúde mental

Pais e mulheres estão entre os canadia-
nos que mais lutam com problemas de saú-
de mental durante a pandemia. Estas são as 
conclusões de um novo estudo do CAMH 
divulgado esta semana. A organização en-
trevistou mais de 1.000 adultos entre 18 e 
22 de setembro e concluiu que 30% dos pais 
com filhos com menos de 18 anos que ainda 

moram em casa disseram estar a sentir-se 
deprimidos. São mais 10% do que a percen-
tagem de adultos sem filhos que disse estar 
a sentir-se da mesma forma. 

A CAMH explica que os pais com crianças 
menores estão a passar por muita coisa em 
casa ao mesmo tempo, o que traz mais an-
siedade e sensação de não estar ao nível das 
expectativas. O estudo sugere ainda que 
uma parte significativa da população está 
a lidar com um problema de saúde mental, 
mesmo aqueles que não têm filhos. Uma 
em cada cinco pessoas disse ao CAMH que 
tinha procurado ajuda profissional devido 
a problemas de saúde mental. O estudo do 
CAMH foi desenvolvido em colaboração 
com a empresa global Delvinia. 

A nível de género, quase um quarto das 
mulheres disse estar com ansiedade mode-
rada a grave e 18% dos homens disse estar 
a sentir-se ansioso. Os números são seme-
lhantes no que toca à solidão. No estudo do 
CAMH de setembro salta à vista outra preo-
cupação, a de que os canadianos estão com 
mais receio de contrair a COVID-19. Mais 
de um quarto dos entrevistados admitiu ter 
medo de ficar doente, um aumento em re-
lação aos 20% de um estudo feito no verão 
pelo CAMH. As descobertas surgem quan-
do pais e crianças lutam para se adaptar a 
um novo ano escolar e para conciliar tra-
balho com aulas online numa altura em que 
algumas escolas e creches foram fechadas. 
Os maiores receios dos canadianos passam 
agora pelo medo do impacto financeiro 
da pandemia (38%); medo de ficar doen-
te (34%) ou medo de perder um familiar 
(30%). 

O CAMH lançou na primavera uma linha 
telefónica de apoio e segundo a instituição 
até 26 de setembro mais de 66.000 pessoas 
recorreram a este serviço. Antes da pan-
demia o CAMH recebia 400 telefonemas 
em duas semanas, depois da pandemia os 
números aumentaram para entre 2.500 e 
4.500 ligações em duas semanas.  

Joana Leal/MS
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Not suicide.
Not today.

CAPA

CAMH lançou campanha para a
prevenção do suicídio

Dr. Fang Lui said Not Today
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The pandemic has changed our lives sig-
nificantly. The impact is meaningful in our 
mental and physical approach to the virus 
and there’s still much to learn about men-
tal health and its long-term impact. 

This week, Manual DaCosta interviewed 
Michael Tibollo for Here’s The Thing 
(Camões TV) to give us a better under-

standing of what is being done to ensure that 
our mental health is taken cared of. 

Tibollo dedicated is life to Law for 30 
years, while being involved in the com-
munity and in philanthropy which even-
tually led him to pursue a career in politics. 
Presently, Michael Tibollo has the role of 
Associate Minister of Mental Health and 
Addictions, being the first in the Province, 
and he is the MPP for Vaughan-Wood-
bridge. From 2018 to 2019, he played the 
role of Minister of Tourism, Culture and 
Sports. However, his focus goes beyond 
being a politician, as his purpose is to ad-
vocate to urgent matters. 

Manuel DaCosta: You were a successful 
lawyer for 30 years, what attracted you 
to politics and embracing difficult subjects 
like you are doing now? 
Michael Tibollo: I was very happy practi-
cing law… I was also running an organiz-
ation called Caritas. Caritas is a residential 
therapeutic community that helped people 
that had addictions and disorders. For 10 
years, I was running the organization as 
a volunteer and I came across numerous 
problems. The organization was founded 
by Father Gianni Carparelli and I noticed 
the governments weren’t very helpful re-
garding funding programs. So, I lobbied 

and lobbied and was kept being told there 
was no money and no way of fixing it, to 
the point where the Provincial, along with 
the Federal Government, announced they 
would invest 3.8 billion dollars in Mental 
Health and Addictions. That attracted me 
to come to the political world, not to be-
come a politician but to advocate. I worked 
very hard to get myself to the position of 
Associate Minister of Mental Health and 
Addictions, which means that at the Cab-
inet table this isn’t a second hat a Minister 
wears. There’s a Cabinet Minister respon-
sible, which means that for every dollar 
allocated for Mental Health and Addiction, 
regardless of the 16 ministries affected by 
mental health and addiction, now there 
is a voice for the people. That’s why I am 
where I am, and very happy. Unfortu-
nately, Covid has created a very difficult 
situation, because it forced us to have to 
do much more in a much shorter period of 
time. 

MDC: Within the Cabinet, what has been 
your biggest challenge in implementing a 
program for mental health? How can you 
work with restrictive funding?
MT: The first thing we did was to create a 
strategy, ‘The roadmap to wellness’, a plan 
for the Mental Health and Addictions for 
the people of the Province of Ontario. The 
plan lays a foundation, we have created a 
life span model, we looked at each phase of 
development… so, under the age of 12, be-
tween 12 to 24, 24 to 45, 45 to 65 years and 
65 and over… we created that base. 
Then we need to develop a step care mod-
el, so we have as many services available 
within the community that are culturally 

sensitive. You should be able to get help 
in your language or with someone that is 
sensitive and understand your culture. The 
investment we are making is 3.8 billion 
dollars, over 10 years. In our first year in 
government we invested 174 million dol-
lars do start filling some of the gaps because 
the system we inherited was broken, frag-
mented and with lack of access to services.

If you have someone that has a problem, 
they go to hospital, they give them a pill 
and send them home. If someone is suicid-
al, they keep them for 72 hours and then 
send them home. These are gaps we want-
ed to identify and start to fix. Last week, 
we announced another 176 million dollars 
in investments. So, this year, we have ac-
tually invested 350 million dollars in men-
tal health and addictions and the first part 
I mentioned, has to do with addictions. We 
saw a gap in mental health in our colleges 
and universities, we’ve seen higher rates of 
suicides, anxiety, depression with the stu-
dents. Our intention is to look at the sys-
tem and be laser focused to where the gaps 
are, focusing on fixing those gaps and then 
scaling the system throughout the prov-
ince so everyone has access to services. 

MDC: Speaking of students and parents, 
especially at the university level, seems to 
be a huge increase of mental health issues 
from lack of social contact, including drug 
use and suicides. Do you think there’s a 
system in place, that’s efficient enough, to 
get help to those students? 
MT: That’s a very good question. Unfortu-
nately, with Covid-19 we were forced to 
use virtual resources. One of the things we 
have introduced is internet based cognitive 

behavioral therapy. There are several other 
programs for front line workers and first re-
sponders. We have had 40,000 going online 
and use those services. One of the things in 
therapy is that you want that opportunity to 
be face to face to your therapist and those 
are being reintroduced now.
I don’t want to make it sound like the situa-
tion is hopeless. What we found is that 70% 
of the mental health and addictions young 
people face today, could have been diag-
nosed and dealt with when they were ado-
lescents or children. We are looking into 
invest money in children and youth and 
hopefully we will be doing an announce-
ment soon that will show our commit-
ment. We know we can reduce addictions 
by 25% and we can teach coping mechan-
isms to deal with the mental health issues. 
The answer is investing today for the future 
and doing it on the basis of what is the best 
interest for the people. That’s the commit-
ment our government made, everyone gets 
the best service available when and where 
they need it. 

MDC: There’s many types of mental health 
issues that are not addressed all the same. 
There seems to be a shortage of human re-
sources to treat people with mental health 
issues. Do you agree? And are adjustments 
being made?
MT: It’s a very complicated question. When 
we look at what we need to do, we look at 
the life span of individuals, we also have 
to look at different groups within society. 
When you look at first responders and the 
complexities they face, having to work 
longer shifts, the possibility of taking the 
virus to their home, many of them are 
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women and they have their spouse and 
their children… The amount of pressure, 
stress and anxiety that those individuals 
have is huge. We have programs specif-
ic to them to help them.  Looking at the 
children, we have kids that are sitting at 
home, doing school virtually. The cogni-
tive development of the children is being 
impacted by Covid and we won’t see the 
results until later on in life. We need to do 
more to ensure their mental health is being 
looked after. 
We always talk about having a healthy so-
ciety, the pandemic and how many people 
have died… I keep on reminding that more 
people die from mental health issues, sui-
cide and opioid overdoses than the pan-
demic, but nobody talks about it. 
We talk about the first wave, the second 
wave, a possible third… the fourth wave is 
the tsunami, which is mental health. With-
out mental health you can’t have health. 

MDC: We have seen food banks usage in-
creased by 500% and we all know that 
good mental health comes from good nu-
trition. How can we remedy a situation 
that will become a huge mental health 
issue if even food availability is not being 
secured? 
MT: The reality is that to achieve mental 
health you need to consider all the deter-
minants of health, which includes food 
security, housing, education, a job. To be 
mentally healthy you need to have all these 
other things working together, things that 
our government has been very focused on. 
For instances, when we talk about hous-
ing, I have a very close relationship with 
the Minister of Housing in terms of the in-

vestments that have to be made to ensure 
that a person has a roof over their head. 
In terms of food security there is a lot of 
work that continues to be done, whether 
through the Minister of Agriculture to en-
sure that food that is available and being 
destroyed because of the lack of markets 
is being incorporated back for people to 
have access to it. Again, having a Minister 
of Mental Health, the first in the Province, 
seating at the table being able to put these 
issues forwards, allows everyone to look at 
it through a different perspective. 
If we want to make sure people are healthy, 
we have to take care of their mental health. 
In Canada, one in five people suffer from a 
mental health or addiction issue. We all 
know someone that has depression, anx-
iety, is isolated or that perhaps is using al-
cohol or a substance to substitute for that 
lack of feeling they can cope with difficult 
situations. We all have to take care of each 
other.

MDC: The other day, I was reading that the 
famous Chef Chang in Toronto was say-
ing that he is a neurotic mess because he 
sees business closing and there has been 
no help provided to restaurant owners. 
There’s a huge cost in closing down a res-
taurant because of the investment made 
and they can’t keep the product. There-
fore, since the shutdowns started, there 
has been thoughts of depression and sui-
cide. Many people losing their business, 
being shut down without a proper warn-
ing, in financial stress… This is something 
the government needs to consider, paying 
special attention to small business owners. 
MT: I can tell you for a fact that our Pre-

mier does not sleep at night because of 
that. I have had numerous conversations 
where I’m advocating for health and safe-
ty of individuals and he is saying ‘Yes, I 
understand but we have an economy that 
we need to put in place’. As he pointed, if 
we don’t balance the economy with the 
health, the health is going to tip, and it will 
be much worse. We need to find a happy 
middle to keep the businesses safe, to keep 
the economy moving forward and keep 
people safe. I do not envy his position, 
every day he is bombarded. He is trying to 
understand everything through the lens-
es of the Chief Medical Officer, which so 
far has given us good guidance, but at the 
same time listening to all of us and listening 
to the community. 
Restaurants are an important key part of 
Toronto. I was the Minister of Tourism, Cul-
ture and Sports for a while, the economy 
in tourism accounts for 38 billion dollars 
in our economy. The impact of not having 
the restaurants, the hotels, our convention 
centres not working, all the staff associated, 
and all the ancillary businesses associated as 
the food suppliers and food growers… that 
is a large portion of the economy. We need 
to figure out a way to balance that out and 
hopefully we will have a vaccine that will 
give us a better solution than what we have 
right now. However, at the moment, we 
have to maintain physical distance, wear a 
mask and follow the basic rules.

MDC: The pandemic and its effects will 
cause damage in the years to come. 
What is the government’s long-term 
plan to deal with mental health issues 
which may not be easily solvable? 

MT: In 2010, I can say as early as 1979, the 
system was looked up and was determined 
to be broken. The standing committee in 
2010, constituted by all the parties that 
were then in power, determined that the 
issues we had was accessibility to the sys-
tem, fragmentation in the system. As a re-
sult of that, there wasn’t a standard of care 
across the province. 
When we came to power, the first thing 
we did was to build that system with the 
2.8 billion dollars invested. We developed 
a centre of excellence that is based on the 
same principals as the Centre of Excellence 
for Cancer Care. That will force us to focus 
on developing strategies that are going to 
give individuals the best care possible. That 
Centre of Excellence was created and its 
working. We will continue to make invest-
ments in the next 10 years to fill the gaps 
and to allow the system to come together. 
Before, we had all these organic organiza-
tions that were disconnected. That because 
there wasn’t a government with a focus to 
do the job of creating a strong system. We 
are changing. That’s my job, to make sure 
that every individual in the province have 
support and services to care for them. 

MDC: I wish you luck with this portfolio, 
its challenging, especially in the times we 
are facing. 
MT: Programs like these are what brings 
awareness to the communities and there is 
still a stigma attached to mental health and 
addiction. Please, if you need help, get it! 
There’s an expression “It’s ok, not to be ok”. 

Transcrição: Inês Carpinteiro

Michael Tibollo
Associate Minister of Mental Health and Addiction
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A pandemia COVID-19 alterou dramati-
camente o modo de vida das famílias, 
pais e filhos canadianos. Devido ao 
distanciamento físico e ao aumento do 
desemprego, os pais alteraram as suas 
rotinas habituais e muitas crianças e fa-
mílias ficaram isoladas em casa durante 
meses. Para além dos pais, as crianças, 
em particular, podem não ter visto quais-
quer amigos ou familiares enquanto es-
tiveram isolados durante o bloqueio. No 
entanto, o impacto da pandemia nas 
famílias ainda não foi suficientemente 
analisado. Em junho a Statistics Cana-
da fez um relatório para perceber como 
pais e filhos lidaram com a COVID-19, ou 
melhor dizendo, com a primeira vaga da 
pandemia. 

As entrevistas que a Statistics Ca-
nada fez decorreram entre 9 e 22 
de junho e a grande maioria eram 

mulheres que nasceram no Canadá e que 
tinham ensino universitário. O estudo não 
representa toda a população canadiana, 
mas ainda assim permite-nos retirar algu-
mas conclusões. Os pais revelaram estar 
mais preocupados com o facto de as crian-
ças não socializarem com os amigos (74%) 
e terem passado muito tempo em frente a 
um ecrã (64%). A solidão ou isolamento 
(54%), a saúde mental (46%) e o sucesso 
escolar (40%) surgem como as maiores 
preocupações depois da socialização e do 
tempo em que passam em frente a um 
ecrã. Os pais de crianças entre os quatro 
e os 11 anos (80%) e no ensino pré-escolar 
(70%) são os que estão mais preocupados 
com o equilíbrio entre a escola e o traba-
lho. Questionados sobre as atividades que 
os filhos fizeram durante a pandemia, os 
pais dizem que a maioria do tempo foi pas-
sado à frente de um ecrã (89%), seguin-
do-se leitura de livros e histórias (62%), 
atividades físicas (61%), jogos (23%), tra-
balhos manuais (21%) e outras atividades 
(18%). Segundo os pais, esta lista de ativi-
dades era diária ou quase diária. 

Com o regresso às aulas nem todos vol-
taram a marcar presença física numa sala 
de aula e o receio dos pais fez com que na 
província de Ontário optassem maiorita-
riamente pelo ensino à distância.  Quem 
regressou às aulas físicas foi confrontado 
com um novo modelo de escola com dis-
tância física entre os colegas e os professo-
res, medição de temperatura, higienização 
das mãos frequente, etc. 

A Kids Help Phone lida especificamente 
com pedidos de ajuda de crianças e jovens 
e a assistência vai desde aconselhamento 
sobre saúde emocional, bullying, abuso, 

escola, trabalho, relações sexuais, amigos, 
família, identidade e até saúde física. O 
serviço está disponível 24 horas por dia e 
sete dias por semana e as crianças podem 
entrar em contacto com a Kids Help Pho-
ne através de uma linha telefónica ou um 
simples envio de uma mensagem. Todos os 
dias a organização recebe 446 chamadas 
telefónicas e 423 mensagens via telemóvel 
de jovens de todas as províncias canadia-
nas. Em Ontário uma chamada demora em 
média 40 minutos e a maioria dos jovens 
que recorre a esta linha de apoio tem en-
tre 18 e 24 anos (38%). Logo depois surgem 
os jovens entre os 14 e os 17 anos (28%); os 
jovens com mais de 25 anos (22%) e os jo-
vens entre os cinco e os 13 anos (13%). Em 
matéria de assuntos que preocupam os jo-
vens a saúde mental e emocional surge no 
topo das preocupações (44%), seguida por 
problemas nos relacionamentos (16%), 
problemas familiares (8%), escola (6%) 
e suicídio (5%). A nível de mensagens de 
texto enviadas por telemóvel também há 
motivos para preocupação: depois dos re-
lacionamentos (41%), a ansiedade e o stress 
(40%); depressão (31%); suicídio (20%) 
e isolamento (21%) lideram o ranking de 
preocupações dos jovens em Ontário. 

Na análise por províncias e territórios, a 
saúde mental e os relacionamentos lideram 
as preocupações dos jovens, mas nos terri-
tórios do Noroeste o suicídio lidera o ran-
king e em Nunavut 50% dos jovens procura 
esta linha de apoio para falar sobre proble-
mas de saúde mental e os outros 50% rela-
tam abusos e violência sexual. 

Os piores dias da semana para os jovens são 
o sábado (15%), o domingo (16%) e a segun-
da-feira (17%) entre a meia-noite e as 4 horas 
e entre as 4 e as 8 horas. No mês passado 59% 
dos jovens disse ter confessado algo à Kids 
Help Phone que nunca dito a ninguém e 84% 
admitiu sentir-se melhor depois de ter troca-
do mensagens por telemóvel. 

Quase toda a gente tem dias maus de 
vez em quando e muitas pessoas sentem-
-se exatamente da mesma forma que es-
tes jovens se sentem. A Kids Help Phone 
dá algumas dicas para quem esteja a lidar 
com tristeza ou depressão: Aprenda a des-
ligar- faça planos com os amigos ou com a 
família, ria e passe tempo com aqueles que 
ama; Aprenda a desabafar- chore, grite, 
não há nenhum problema em expressar-se 
da forma em que se está a sentir; Aprenda 
a respirar- foque-se na respiração, respi-
re fundo relaxe o corpo e a mente e con-
centre-se em sentir-se melhor; Aprenda 
a focar-se em si - o que é que o faz feliz? 
Reserve algum tempo para fazer algo sozi-
nho, como por exemplo ouvir a sua música 

preferida ou ver a sua série de TV preferida; 
Ajude a sua comunidade- se está a ter um 
dia mau ajude alguém a ter um dia melhor e 
isso vai fazer com que se sinta melhor. Faça 
algo por um amigo ou torne-se voluntário 
numa das instituições da sua comunidade 
local; Faça exercício físico- caminhadas, 
aulas de dança ou qualquer outra ativida-
de física que lhe dê prazer. Isto pode ajudar 
a melhorar o seu estado de espírito e fazer 
com que a sua saúde mental e física me-
lhore. Faça trabalhos manuais- desenhe, 
pinte ou escreva sobre o que está a sentir e 
transforme o seu dia em algo criativo. Fale 
sobre o assunto- às vezes para que se sinta 
melhor basta que fale sobre o seu problema 
com alguém, pode ser um amigo, um pro-
fessor ou um familiar. 

Segundo a Organização Mundial da Saú-
de, depois dos acidentes de trânsito, o sui-
cídio é a segunda principal causa de morte 
entre os 15 e os 29 anos em todo o mundo. 
Em 2016 a taxa global de suicídio foi de 10,5 
por cada 100 mil pessoas. As taxas variam 
muito entre os países e em alguns existem 
cinco mortes por cada 100 mil habitan-
tes e noutros 30 mortes por cada 100 mil 
pessoas. Enquanto 79% dos suicídios no 
mundo ocorreram em países com baixos 
rendimentos, os países mais desenvolvidos 
apresentaram a maior taxa, 11,5 para cada 
100 mil. Segundo números oficiais, no Ca-
nadá todos os dias morrem quase 11 pessoas 
vítimas de suicídio e os homens e os rapa-
zes são um dos grupos de risco. Abaixo pu-
blicamos uma entrevista feita à Kids Help 
Phone, uma associação que recebe pedidos 
de ajuda de jovens que residem em todas as 
províncias e territórios canadianos. 

Milénio Stadium: A Kids Help Phone está 
disponível 24 horas por dia e sete dias por 
semana. A procura aumentou com a pan-
demia?
Kids Help Phone: Em comparação com o 
ano passado, a procura pelos nossos servi-
ços disparou 112%. Desde o início da pan-
demia em março que temos registado um 
aumento em três tipos de conversas entre 
os nossos assistentes e os jovens: isolamen-
to, ansiedade e stress e uso de substâncias. 

MS: O regresso às aulas foi muito diferente 
este ano. Como é que as crianças se sentem 
com todas estas mudanças?
KHP: Milhões de jovens em todo o país 
voltaram à escola, seja de forma virtual 
ou pessoal, e os dados do Kids Help Pho-
ne revelaram que um em cada três jovens 
que se comunicam via mensagem de texto 
se sente angustiado com a ideia de voltar 

para a escola. O regresso às aulas é a tercei-
ra maior preocupação dos jovens depois da 
solidão e da saúde mental em geral.

MS: Agora a maioria das aulas é online. O 
cyberbullying é uma preocupação? 
KHP: Navegar nas aulas online pode ser di-
ferente e pode trazer preocupações sobre 
o cyberbullying, já que os espaços seguros 
dos jovens, como as suas casas, estão aber-
tos à visualização de outras pessoas. Reco-
mendamos aos jovens que protejam as suas 
palavras-passe; que não divulguem infor-
mações pessoais como número do cartão 
de crédito, morada, número de telefone, 
nome da escola, o seu nome completo. Os 
jovens devem ainda recusar reencaminhar 
mensagens de telemóvel com conteúdo 
cruel e recusar participar em concursos que 
fazem rankings com base na aparência das 
pessoas. Não aceitem pedidos de amizade 
de estranhos e se não reconhecerem o au-
tor de uma mensagem não a abram. 

MS: De onde é que são os jovens que conta-
tam a Kids Help Phone?
KHP: Os jovens que entram em contato com 
o Kids Help Phone são de todas as provín-
cias e territórios do Canadá. Recentemente, 
lançámos uma nova plataforma, Kids Help 
Phone Insights, que mostra dados atualiza-
dos a nível nacional e provincial. Esta nova 
ferramenta também inclui análises e ten-
dências sobre as questões para as quais os 
jovens estão a procurar respostas.

MS: Em Ontário 44% dos jovens liga para 
esta linha de apoio porque precisa de ajuda 
ao nível da saúde mental e emocional. Logo 
a seguir a maior preocupação dos jovens 
está relacionada com ansiedade e stress. 
O que é que isto nos diz sobre o futuro da 
sociedade?
KHP: Durante estes tempos sem preceden-
tes, é importante lembrar que esta pande-
mia é nova para todos nós. Por mais que 
os adultos possam estar a sentir ansiedade 
em relação a fatores stressantes de ordem 
financeira e profissional, entre outros, os 
jovens foram desligados das suas rotinas e 
passaram longos períodos longe dos seus 
amigos e colegas. Sabemos que os princi-
pais fatores que contribuem para o sofri-
mento incluem sentimentos de solidão e 
isolamento, lutas com doenças mentais e 
preocupações com o encerramento da es-
cola e do trabalho. 

Joana Leal/MS

Jovens 
angustiados 
com regresso 
à escola
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Ema Dantas é, desde há muito, conhe-
cida por levar bandeiras aos topos para 
serem vistas – sejam elas dos países 
que representa, colocadas nos cumes 
das montanhas que sobe, ou sejam elas 
em forma de voz, que se faz ouvir pelos 
mais variados picos, chamando a aten-
ção para a importância da saúde mental. 

Nesta época atípica de pandemia, as 
doenças de foro mental quase que 
passam despercebidas, porque o foco 

está em combater o vírus. No entanto, há 
este outro “vírus”, invisível, que nos con-
some ou pode consumir, se não lhe dermos 
a devida atenção e também dele nos pro-
tegermos – a saúde mental é, agora talvez 
mais do que nunca, um assunto que deve ser 
falado, e por este motivo, nesta edição do 
jornal Milénio Stadium, resolvemos chamar 
a atenção para esta problemática. Procurá-
mos, por isso, a opinião de Ema Dantas, CEO 
da Peaks For Change, uma organização que 
tem como objetivo eliminar o estigma asso-
ciado à saúde mental.

Milénio Stdium: A Ema é uma pessoa que 
já há bastante tempo tenta chamar a aten-
ção para a saúde mental. Como vê a si-
tuação atual da doença neste contexto de 
pandemia? 
Ema Dantas: Eu acho que a situação está 
a piorar. O isolamento, a incerteza do dia 
de amanhã e todos aqueles que perderam 
o emprego, são algumas das razões pelas 
quais eu acho que as coisas estão a piorar. E 
não é só em nós adultos, mas nas crianças, 
adolescentes, jovens e todas as pessoas de 
terceira idade. Sondagens feitas indicam 
que o número de suicídios poderá subir 
27.7%, e está a haver um aumento enorme 
no número daqueles que procuram ajuda 
nas várias linhas de apoio também.

MS: Esta doença é cada vez mais transver-
sal - atinge pessoas de todas as faixas etá-
rias e estratos sociais. O que é que falta para 
que a saúde mental seja encarada com mais 
atenção por parte de quem governa? 
ED: Que a saúde mental seja vista como uma 
consequência do vírus. Tal e qual como te-
mos que manter a distância uns dos outros, 

usar máscara, etc, e ouvirmos constante-
mente isto, é necessário falar que o isola-
mento, a ansiedade, a perda de emprego e 
a capacidade de tratar das nossas famílias, o 
facto de não vermos as nossas famílias, afeta 
também a nossa saúde e que a falta de saú-
de mental, também é fatal - um facto muito 
importante que não se está a falar.

MS: Continuamos a falar de estigma sem-
pre que se fala de saúde mental. Considera 
que esse facto acaba por agravar o estado 
de saúde das pessoas que têm problemas 
desse foro, porque têm dificuldade em as-
sumi-lo e pedir ajuda? 
ED: 100%. E agora muito mais, na minha opi-
nião. É difícil falar e queixarmo-nos que es-

tamos deprimidos, ou que nos achamos sem 
saída, com medo, ou que estamos a ter pen-
samentos de acabar com a nossa vida, quando 
temos que competir com um vírus que está, 
diariamente, nos media e nas redes sociais.

MS: Os problemas relacionados com a saú-
de mental estão, segundo estudos recentes, 
a atingir mais os jovens e os idosos. Neste 
quadro de pandemia, que isola muito os 
mais velhos e traz muita incerteza para os 
mais jovens, poderá explicar esta situação? 
ED: Imagine ser uma pessoa idosa, estar 
num lar, ou em casa e agora a família não 
vem visitá-lo? Ou quando vêm estão a falar 
através de um vidro? Imagine pensar que 
se sair à rua, se vir a sua família, poderá 

morrer? Porque essa é a mensagem que es-
tamos sempre a ouvir. Depois imagine ser 
jovem, e não poder ir à escola, ou para a 
universidade que tinha planeado, ou fazer 
o estágio que precisa, como é que se senti-
ria perante estas incertezas? Quando esta-
mos a ser bombardeados diariamente que 
podemos morrer. Bem, eu pessoalmente 
sinto-me afetada - acho que os mais velhos 
que já passaram uma vida inteira de altos e 
baixos vão sofrer. E aqueles que têm sonhos 
de começar uma nova etapa de vida, tam-
bém vão sofrer. E a nossa saúde mental é a 
primeira coisa a ser afetada.

MS: A Ema Dantas tinha previsto para este 
ano mais um passo importante, na sua con-
quista das montanhas. Esse plano teve que 
ser adiado. Até que ponto este facto, pro-
vocado pela pandemia, a fez sentir também 
afetada em termos emocionais? 
ED: Pois, tem sido muito difícil. A incerteza 
do futuro, de falta de liberdade de viajar e 
até treinar, tem-me afetado muito. Há dias 
que são difíceis, porque às vezes penso: 
“para que é que estou a treinar?”. 

MS: Tendo em conta o seu profundo co-
nhecimento desta área da saúde mental, 
como é que encara o futuro, perante tudo 
o que está a acontecer no mundo devido a 
esta pandemia? 
ED: Eu pessoalmente preciso de ar fres-
co. Vou correr sozinha! Eu preciso de me 
desligar da mensagem constante do pior. 
Uma vez que me mantenho atenta à minha 
saúde física, algo que sempre tentei fazer, 
preciso de pensar que tenho que continuar 
a divulgar a mensagem que a saúde mental 
é tão importante como a saúde física. Pode-
mos contrair o vírus e podemos sobreviver, 
mas se não tratarmos da nossa saúde men-
tal, um pequeno momento de desespero 
pode levar ao suicídio. Eu falo com a minha 
psicóloga mais frequentemente. E estou a 
fazer esforços para dar esse exemplo às mi-
nhas filhas e aos meus netos.

Catarina Balça/MS

“A falta de saúde mental,
também é fatal”
Ema Dantas
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Milénio Stadium: West Neighbourhood 
House works to support the community in 
various social areas. How would you assess 
the current situation?
Isabel Palmar: We see the power of neigh-
bourhoods and how people working 
together is instrumental in a situation like 
the one we are living at the moment. People 
from all age spectrums are worried and 
feeling stressed.  Young and middle-aged 
people are losing jobs and struggling to 
cope in terms of securing housing, ensur-
ing food security and safety for themselves 
and their families. Seniors and people with 
disabilities living with fixed incomes, be-
cause of public health measures in place 
they are losing their usual connections 
with family members, friends and com-
munity.  Some are connecting virtually but 
that is not the same as face to face and for 
some people that may not satisfy their need 
to socialize, this ties in with the higher rates 
of mental health issues that we are seeing, 
people are not connecting and feel social-
ly isolated and alone during a huge public 
crisis.  The uncertainty causes high levels 
of anxiety as there is no clear idea as to how 
this will progress or when we will be able 
to socialize again. What we do know is that 
we all need to be united in following Pub-
lic Health’s advice and do our part, work 
together while physically apart from each 
other. 

MS: It is normal in situations of econom-
ic and social crisis to have risen in mental 
health problems? Is this pandemic and the 
crisis causing a spike in people seeking 
mental health help?
IP: Yes, in particular people who already 
struggle with mental health issues as well 
as those with unstable housing and/or re-
lay on very low incomes. Many people are 
finding it challenging to cope especially as 

the pandemic continues, the separation 
from friends and family is a new reality that 
they are not used to.  Increase in anxiety 
and fear for their health and that of their 
family.  We have noticed that participants 
have a greater need to talk, share their feel-
ings and concerns.  We have adapted our 
services so that we are contacting clients 
virtually, by phone/video conferencing, 
on an ongoing basis and ensuring that they 
have access to West NH and community 
services and resources available to support 
them during these difficult times.  

MS: Who is most affected? Young, old?
IP: Everyone is affected. Those who were 
already living in disadvantaged conditions 
like those living on the street and those 
struggling to make ends meet got affected 
right away. As the days went by, people 
became increasingly impacted by the risk 
of losing jobs, not having sufficient funds 
to pay rent or food; children having to 
wear masks to school or having to do work 
from home and be away from friends or 
co-workers; frail seniors and older adults 
especially those with medical conditions 
are more at risk of dying. LTC concerns for 
residents and families.
Essential services workers, like food and 
health care, while they have work, in some 
cases, they are also at greater risk of expos-
ure. Sometimes keeping them away from 
their families as they need to be safe to be 
able to work and support the community.

MS: What support can be given to those 
who are currently suffering from problems 
that are affecting their mental health?
IP: Counselling; they may need to be con-
nected to a mental health professional; 
Knowing that they have someone that they 
can reach out to. West NH clients know 
that they can connect with us, we con-

tinue to provide service virtually via the 
telephone, video and in person with social 
distancing. 
Besides regular visits over the phone, par-
ticipation in social recreational and health 
promotion activities such as meditation 
and yoga can help people stay connected 
and active. Activities offered through West 
NH are free of charge and are facilitated 
over the phone or Zoom or other social 
media platforms according to what partici-
pants are comfortable/familiar with.  This 
may be one of the positive things coming 
out of this pandemic… we have all been 
forced to explore other ways of working/ 
seeking supports and some of these new 
ways have great potential to become more 
effective ways of working in terms of the 
use of “professional time” and the en-
vironmental impact of reduced travelling/
less pollution for example.

MS: How can we protect these people from 
the possibility of contracting Covid-19?
IP: Education – review safety practices/
Public Health measures with participants 
and community through local media for 
example. Provision of services such as 
MOW’s, so seniors don’t have to leave the 
home to get food as that can reduce their 
exposure to the virus; referral to services 
and volunteer organizations that will do 
grocery shopping for participants; sup-
port people in self-isolation/quarantine; 
virtual programming so that they can feel 
connected even while at home.  We have 
developed procedures for contactless de-
liveries, we do screen both staff and par-
ticipants before each service to ensure 
safety and that they are not exposed by 
staff entering their homes.
Our Home Support Workers monitor their 
health and get tested as needed to ensure 
their safety, the safety of their families and 

clients in the community.   

MS: In your opinion, have the govern-
ments’ provisions been effective in pro-
tecting Canadians, not only from the pan-
demic, but also from mental disorders that 
can be aggravated at such a time?
IP: Governments seem to be taking the 
pandemic very seriously, as we all must! 
I hope that the threat of a financial crisis 
will not prevent us from addressing the 
need to maintain physical distancing and 
implementing all precautionary measures 
to prevent the spread of the virus. We are 
just experiencing the detrimental conse-
quences of alleviating the restrictions. 
We have seen some needed financial sup-
ports to individuals as well as businesses, 
this is important so people can navigate 
through these difficult times the dignity 
we all deserve.
With new government and United Way 
special grants we have also seen other 
types of supports been provided through 
community support agencies such as West 
NH.  Some programs include Red Cross 
for food hampers that can be delivered to 
the persons home and Care Packages pro-
vided by West NH to people transitioning 
home from hospital as well as seniors in the 
community - our goal is to support people 
manage life while self-isolating. 
There is some new funding for mental 
health treatment programs but there are 
still long wait lists; financial assistance 
tailored/more geared to working people 
which is needed but low-income seniors 
and persons with disabilities continue to 
live on fixed incomes and few income sup-
ports provided.

Catarina Balça/MS

“People from
all age spectrums 
are worried and feeling stressed”

MILÉNIO |  CAPA

Desde 1912 que a West Neighbourhood House desenvolve um importante trabalho de apoio social, no centro-oeste de Toronto. Conhecida por muitos pela sua primeira 
designação – St. Christopher House – esta é uma instituição que desenvolve programas e ações de apoio aos recém-chegados ao Canadá e a todas as franjas mais 
desfavorecidas ou desprotegidas da população – as crianças, os idosos, as mulheres, as vítimas de violência, os sem-abrigo e, de uma forma geral, todos os que, por 
circunstâncias várias da vida, sofrem de ligeiros ou graves problemas de saúde mental.

Os técnicos que trabalham na West Neighbourhood House tem uma visão privilegiada da realidade que, muitas vezes, passa despercebida aos nossos olhos. Nesta entre-
vista Isabel Palmar, Diretor of Older Adult Center, mostra-nos de uma forma muito clara o impacto da pandemia na sociedade. Os mais jovens ou pessoas de meia-idade 
enfrentam o problema do desemprego, e as suas consequências na estabilidade da vida familiar, e os mais velhos sofrem com a solidão e falta de afeto, para além de 
viverem com muitas dificuldades económicas.

A incerteza em relação ao futuro é para Isabel Palmar uma das maiores fontes de aumento dos níveis de ansiedade para todos, o que muito tem contribuído para um 
visível crescimento de casos de perturbações mentais, de uma forma transversal – dos aos mais velhos, aos mais novos.

No entender da nossa entrevistada, as medidas governamentais para enfrentar a pandemia parecem revelar uma preocupação séria com a situação causada pela doença 
que está a assolar o mundo, mas defende que no que diz respeito ao caso particular da saúde mental, os fundos disponibilizados não são suficientes para dar resposta 
às longas filas de pessoas a necessitar de apoio.
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Miguel Correia

De que forma é que a pandemia afetou a sua 
saúde mental?
Afetou ligeiramente. No princípio foi a in-
segurança e o desconhecido, porque não 
sabíamos muito bem o que estava a aconte-
cer, estávamos a ter as primeiras informa-

ções e não se sabia como lidar com o assun-
to. Depois, felizmente tornou-se mais fácil 
de conviver com as novas regras.

O que mais o preocupa/lhe causa ansieda-
de no contexto da pandemia?

É um bocado assustador quando vejo os 
números de infetados a subir e claro tam-
bém penso se o meu emprego está garanti-

do ou não. Isso preocupa-me.
 Sente que este assunto (saúde mental) tem 
tido a atenção que merece?
Acho que tem tido mais visibilidade, mas 
não, não o suficiente. Eu acho que neste 
momento está-se a pensar primeiro em 
sobreviver em termos de evitar o vírus e a 
parte mental acaba por ficar para segundo 
lugar. Acho que merecia mais atenção.

 Que tipo de apoio sente falta/gostaria de 
ter para lidar com as circunstâncias?

Acho que podia haver linhas telefónicas de 
apoio, podia haver mais conversas abertas. 
E podia talvez ser um assunto mais falado na 
televisão e nos media para incentivar as pes-
soas a saber lidar com um familiar ou amigo 
que esteja a passar por um momento pior.

De que forma é que a pandemia afetou a sua 
saúde mental?

Posso falar por mim, mas penso que isto 
acontece no geral. Desde a COVID estamos 
mais stressados, ansiosos, incertos e mes-
mo mais solitários. A Covid é terrível para 
a saúde mental. Principalmente para quem 
é introvertido. Porque há mais motivos ou 
desculpas para ficar dentro de casa, para 

evitar situações sociais e aumentar a ten-
dência para se isolar.
O que mais a preocupa/lhe causa ansiedade 
no contexto da pandemia?
Como o vírus se transmite de uma pessoa 
para outra vejo que algumas pessoas estão 
a tornar-se assustadas, desconfiadas e em 
alguns casos violentas umas com as outras.
Sente que este assunto (saúde mental) tem 
tido a atenção que merece?

Sim e não. Costumava ter consultas com 

uma terapeuta, em pessoa (para controlar 
outros problemas de saúde mental), mas 
agora as consultas passaram a ser online. 
Embora eu entenda que tem de ser assim, 
não é a mesma coisa. Por outro lado, te-
nho visto muitas publicidades de apps que 
disponibilizam psicólogos e terapeutas à 
distância, então acho que é fácil qualquer 
pessoa hoje em dia ter atenção à sua saúde 
mental. Também temos de considerar que 
estas apps e consultas são pagas e nem todos 
têm possibilidade de pagar consultas nesta 
fase que atravessamos.

 Que tipo de apoio sente falta/gostaria de ter 
para lidar com as circunstâncias?
Gostaria de voltar a ter atendimento presen-
cial. Ter as apps de saúde é bom, é melhor 
do que nada, mas isso trouxe um stress ex-
tra na minha vida. Não no início, mas com o 
passar dos meses, começou a acontecer. Em 
comparação com quando nos encontramos 
no escritório, não sinto que estou a aprovei-
tar tanto (em termos de trabalho de terapia) 
como estava naquela época. Gostaria por 
isso de ter esse atendimento de volta, como 
provavelmente outros utentes gostariam.

Ana Caetano

De que forma é que a pandemia afetou a sua 
saúde mental?
A pandemia não me afetou minimamente a 
nível mental, apesar de todos os problemas 
que trouxe à sociedade em geral. Entendo, 
contudo, que temos de ser mais fortes e su-
perar os desafios que esta doença veio trazer 
ao mundo moderno. Não acho, no entanto, 
que me tenha afetado psicologicamente de 
forma a se tornar uma patologia. Continuo 
a trabalhar, a estar com a família e amigos, 
dentro dos possíveis e das normas de segu-
rança, e continuamos todos de boa saúde, 

que é o mais importante. Tudo o resto se re-
solve dia a dia.

O que mais o preocupa/lhe causa ansieda-
de no contexto da pandemia?

A incerteza do futuro e a possibilidade con-
tágio, mas isso não nos pode paralisar e não 
podemos deixar de fazer as coisas que gos-
tamos e que precisamos de fazer diariamen-
te. Na história houve muitos desafios deste 
género e foram superados. Na altura com 
muito menos recursos do que aqueles que 
existem hoje. Só temos de fazer o nosso me-
lhor e continuar a viver dentro do possível e 
tentar ajudar quem precisa.

 

Sente que este assunto (saúde mental) tem 
tido a atenção que merece?

Certamente que não tem tido a atenção que 
merece. Ninguém está isento de culpas – a 
sociedade no geral e os políticos. Os alertas 
têm sido muitos da comunidade científica 
– não tenho a menor dúvida que é uma das 
maiores preocupações e desafios das próxi-
mas décadas.

Que tipo de apoio sente falta/gostaria de 
ter para lidar com as circunstâncias?

Como disse anteriormente, nunca neces-
sitei de apoio nesta área, nem acho que 
tenha sido afetado até hoje de forma a que 
necessitasse de apoio extra. A família e um 

círculo de amigos dedicados é a chave para, 
na grande maioria dos casos, se manter uma 
saúde mental equilibrada. Tenho a felici-
dade de contar com ambos os grupos para 
manter o equilíbrio mental nas muitas di-
ficuldades que a vida nos vai apresentando. 
Acho que há muitas instituições e organiza-
ções que prestam um apoio fantástico nestas 
situações e o maior desafio, sem qualquer 
dúvida, é ultrapassar o estigma e mostrar 
às pessoas que a saúde mental é apenas e 
só, mais um campo ligado à saúde humana, 
e como tal, tem que ser tratada convenien-
temente, sem qualquer estigma, reprovação 
ou julgamento. Essa é mensagem que tem 
que ser insistentemente passada para o ex-
terior e a todos os que nos rodeiam.

Armindo Carvalho Pereira
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VOXPOP

De que forma é que a pandemia afetou a sua 
saúde mental?
Já faz mais de meio ano que não estou bem. 
Na empresa que trabalho temos andado em 
lay-off por um tempo, depois voltamos, va-
mos para lay-off outra vez… é conforme há 
trabalho. Andei um tempo que não conseguia 
dormir. O trabalho pára, mas as contas apa-

recem para pagar e repensa-se a vida toda.
O que mais o preocupa/lhe causa ansieda-
de no contexto da pandemia?
É a preocupação de haver trabalho. Agora 
está melhor de trabalho, ando melhor, mas 
a qualquer momento podemos voltar ao 
mesmo.
Sente que este assunto (saúde mental) tem 
tido a atenção que merece?
Eu tive de ir ao médico, porque não anda-

va bem, e fui bem atendido. Eles deram-me 
medicamentos para tomar e fiquei melhor. 
Eu acho é que os medicamentos ajudam a 
sentir-me melhor, mas não resolvem nada. 
Se querem que as pessoas tenham melhor 
saúde mental têm de olhar para o que é que 
não está bem.
Que tipo de apoio sente falta/gostaria de 
ter para lidar com as circunstâncias?
O apoio que faz mais falta agora é financeiro. 
Há milhares de negócios a fechar as portas, 

pessoas a ficar sem trabalho, sem ter como 
pagar a renda, pôr comida na mesa… é mui-
to grave. Posso estar enganado, mas se tirás-
semos esta parte de ficar sem trabalho e sem 
receber, de certeza que não havia essa subi-
da no número de pessoas com problemas de 
saúde mental. O Governo está a dar ajuda, 
mas temos de ver que nem toda a gente con-
segue sobreviver com essa ajuda e nem toda 
a gente se enquadra nos programas, e outras 
pessoas nem estavam preparadas para lidar 
com o que está a acontecer.

Manuel Frade

De que forma é que a pandemia afetou a sua 
saúde mental?
Eu acho que fiquei um pouco mais ansiosa, 
porém foi uma oportunidade de me focar 
mais na minha saúde mental e de me per-
ceber mais. Eu acho que me percebi mais 
durante a quarentena e a pandemia. Tenho 
tentado saber técnicas e dicas para melhorar 
a minha ansiedade, com a qual eu já sofria 

antes da pandemia. Mas sim, afetou a minha 
saúde mental. 
O que mais a preocupa/lhe causa ansiedade 
no contexto da pandemia?
Eu acho que é o facto de não saber o que vai 
acontecer no amanhã. Isso é uma coisa que 
me incomoda muito. É um vírus muito novo 
então todos os dias recebemos novas infor-
maçōes que nos preocupam. E o facto de 
não ter controlo sobre o amanhã deixa-me 
preocupada.
Sente que este assunto (saúde mental) tem 

tido a atenção que merece?
Eu acho que sim, eu lembro-me que no co-
meço da pandemia os especialistas e profis-
sionais de saúde já falavam que isso era uma 
grande preocupação em relação aos proble-
mas da pandemia. Eu acho que os líderes 
do Governo e todos em geral estão a tentar 
fazer o máximo para que as pessoas não so-
fram tanto, mas é óbvio que vai haver uma 
consequência de qualquer forma, vários es-
tudos relataram isso.
Que tipo de apoio sente falta/gostaria de 

ter para lidar com as circunstâncias?
Referente ao Governo, eu acho que preci-
sava de começar a refletir sobre a possibili-
dade de começar a oferecer terapia. É uma 
coisa interessante para as pessoas manifes-
tarem os seus medos e preocupaçōes, e não 
reprimir isso. 
E não falar só com alguém no seio da família 
porque às vezes nem a família escuta você, 
então é focar mais em terapia, fazer mais ro-
das de conversas virtuais para poder falar e 
expressar os medos, partilhar, dissolver es-
ses sentimentos.

Carmen Santos

De que forma é que a pandemia afetou a sua 
saúde mental?
Para mim nem foi mau no início, quando 
começou a quarentena tive a oportunidade 
de trabalhar a partir de casa e isso foi muito 
bom porque estive mais perto da família. 
Mas passado algum tempo a nova rotina 
deixou de ser novidade e foi muito difícil 
ter de estar permanentemente em casa. 
Senti falta de sair e falar com pessoas. Ten-
tei contornar isso com as redes sociais, mas 

não é a mesma coisa. Passado um tempo 
torna-se difícil e perdemos aquele gás. Tra-
balhar de casa foi bom, o facto de termos de 
estar em isolamento completo é que não. 
Posso dizer que isso afetou a minha saúde 
mental na altura.
 O que mais o preocupa/lhe causa ansieda-
de no contexto da pandemia?

Causa-me ansiedade o facto de o vírus ser 
algo, digamos, “invisível”. Podemos ter 
todas as precauções, mas nunca temos cem 
por cento de certezas que não tocamos em 
alguma coisa ou superfície contaminada. 
Que o trazemos na roupa, ou assim. Se ca-

lhar é um pensamento obsessivo, e tento 
não pensar muito nisso, porque é assusta-
dor. É assustador saber que a qualquer mo-
mento podemos ficar contaminados. Vi nas 
notícias que todos nós, em algum ponto, 
vamos estar infetados. É assustador.
Sente que este assunto (saúde mental) tem 
tido a atenção que merece?

Eu diria dificilmente. Sei que existem pro-
gramas que atualmente estão a prestar su-
porte, mas não parece que estão a chegar a 
todas as pessoas que precisam.
Que tipo de apoio sente falta/gostaria de 

ter para lidar com as circunstâncias?

Eu tenho tido muito apoio da minha família 
e amigos, mas penso que outras pessoas não 
têm esse apoio. É preciso estarmos atentos 
à nossa volta porque para mim o primeiro 
apoio tem de vir da família ou de amigos ou 
de colegas. E depois é que vem o profissio-
nal. Quando todos esses falham, é preciso 
o profissional. Mas se todos nós fizéssemos 
um pouco mais pelas pessoas que conhece-
mos, seria bom.

Telma Pinguelo/MS

João Paulo Santos
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

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

Your #1 Choice to Portugal

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

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

Caros leitores,
Uma excelente sexta-feira para todos.

Num ápice, por entre um abrir e fe-
char de olhos, mais uma sexta-feira 
a bater-nos à porta. 

Esta semana, e como todas as semanas, o 
Milénio Stadium busca assuntos e conver-
sas que interessam a todos nós e, principal-
mente, em tempos estranhos como os que 
atravessamos. Falamos sobre saúde men-
tal. Alguns factos e consequências de um 
estado de uma sociedade mundial que se 
aflige mais e mais durante esta pandemia.

Após alguma pesquisa, trago-vos fac-
tos reais de um assunto sobre o qual mui-
to poucas pessoas gostam de falar e que, 
muitas das vezes, caso se falasse, se poderia 
efetivamente evitar muitas calamidades.

Uma das principais causas de muitos 
problemas que, de uma forma ou de outra, 
passam por todos nós tem um nome muito 
peculiar: 

DEPRESSÃO
Não se trata de falta de força de vontade. 

É uma doença que tem sintomas, particula-

ridade e, acima de tudo, tratamento. 

TRANSTORNO BIPOLAR

É também importante perceber se al-
guém que nos é querido sofre de transtorno 
bipolar. As oscilações de humor caracterís-
ticas do transtorno bipolar não são imedia-
tas. As fases de mania e de depressão do pa-
ciente podem durar semanas e até meses.

ESQUIZOFRENIA

Existe ainda a esquizofrenia. Há que 
diagnosticar, mas primeiro entender o que 
a causa. A compreensão familiar a respeito 
da esquizofrenia, bem como a conscien-
cialização sobre os sintomas e suas conse-
quências, é essencial para o cuidado e tra-
tamento do paciente.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Na maioria dos casos a dependência quí-
mica, tende a “adormecer” ou “neutrali-
zar” o paciente. As substâncias que geram 
dependência química têm como caracte-
rística tornar o dependente menos sensível 
a ela, demandando maiores quantidades 
para alcançar o mesmo efeito. Se sofre des-
tes sintomas não oculte, procure ajuda de 
um profissional.
TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSI-
VO (TOC) 

O Transtorno Obsessivo Compulsivo 

(TOC) é conhecido como a “doença do se-
gredo” pois, na maioria das vezes, os pa-
cientes tentam esconder os seus sintomas 
compulsivos, o que atrasa a procura por 
tratamento médico especializado.

TERAPIAS DE NEUROESTIMULAÇÃO 

Existem também as terapias de neuroes-
timulação que são modernas e humaniza-
das, feitas com anestesia e de modo a pra-
ticamente anular os seus efeitos colaterais.

INTERNAMENTO 

Importante também é o internamen-
to que, por ser um ato médico, obedece a 
critérios técnicos e clínicos definidos e não 
pode sofrer descriminações de ordem mo-
ral, religiosa, ideológica ou política.

RESSOCIALIZAÇÃO

Vários médicos optam pela ressocializa-
ção que é parte fundamental do tratamento 
em quadros graves, permitindo que o pa-
ciente retorne aos poucos ao convívio so-
cial, com acompanhamento médico e no 
tempo certo.

CETAMINA

O uso da Cetamina como medicamento 
já demonstrou a sua eficácia no tratamen-
to da depressão, apresentando resultados 
principalmente entre pessoas resistentes a 

medicamentos antidepressivos.

E terminando com estatísticas muito 
reais sobre a...

 SAÚDE MENTAL
Pelo menos 25% da população mundial 

tem ou terá algum tipo de transtorno men-
tal. No entanto, a grande maioria dos dis-
túrbios tem cura ou tratamento.

Basta agora a todos e qualquer um tentar 
identificar, em nós e em quem mais próximo 
de nós está, estas características para que 
possamos ajudar de uma forma eficaz. Caso 
não possamos ajudar, pelo menos devemos 
passar a palavra a quem o possa fazer.

Nunca julgar quem nós pensamos que 
esteja a sofrer deste ou qualquer outro 
problema mental. Recorde-se que nem 
todas as pessoas têm as mesmas carac-
terísticas - a mesma força de vontade ou 
objetivos em mente. 

Nestes tempos difíceis que ultrapassa-
mos, todos enfrentamos a nossa realidade 
de uma forma distinta.

O falar sobre não tem de ser encarado 
como uma fraqueza. Por vezes, uma palavra 
sincera e um ombro amigo fazem milagres.

Continuação de uma excelente sexta-fei-
ra. Coragem. Saúde e cuidem-se. 

Até já,
Cristina

O nosso estado 
de saúde, 
sanidade mental 
e os tempos 
estranhos 
que vivemos

Cristina Da Costa
Opinião
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Editorial English version

The next phase of our pandemic lives has arrived. Sug-
gestions from our leaders are that we have been mis-
behaving and should be punished. The punishment is 
of course selected to those who are already suffering 
the most. Wonder how Tory, Ford and the rest of the 
protected cronies are suffering. Ask a restauranter 
how they are feeling today. 

The topic of mental health requires discussion be-
cause it will be the dominant factor in society for 
years to come. If there is one thing that this pan-

demic brought to the surface, mental issues are at the top. 
Social isolation, government corruption and mixed mes-
saging is creating a cauldron of effects which has boiled to 
the top and there’s no way to restrict the overflow. There 
has been a suggestion that 90% of the world’s population 
is currently suffering from some sort of mental issue with 
most not having access to help. The internalization of de-
structive tendencies based on fear and helplessness will 
dictate how home and workplace efficiencies/deficien-
cies will affect the economic well-being and the transi-
tory views that most will adopt. Mental health includes 

our emotional, psychological and social well-being. It 
affects how we think, feel and act, and helps determine 
how we handle stress, relate to others and make choices. 
Most misunderstand what mental health is. What is it 
really? As one that has suffered from depression for all my 
years, I truly appreciate how it affects life on a daily basis. 
I have to be conscious about the conditions which will 
bring on the disease and implement contrarian conditions 
in my body and psyche to ensure the destructive feelings 
do not take over my normalcy. 

Like me, many suffer from these and other mental af-
flictions and the normal appearance of those who suffer 
are nothing more than a canvas painted for that day. 

A famous Chef in Toronto said that in addition to fight-
ing his own battle of depression, the pandemic has made 
him a neurotic mess, accentuating all his previous issues 
and bringing on the cumulative effects associated with 
running his business. Suicidal thoughts are not uncom-
mon for those like Chef Chang and others attempting to 
survive in a society who doesn’t understand what los-
ing all you work for is about. Some say that it’s time to 
reevaluate things and your current state of mind. To do 
that you need positive messaging from leaders who them-
selves are lost in their own cauldron of emptiness. 

The next election will be about governance of the pan-
demic and its causations related to how people view the 
world. Civil wars will break out in many countries, not 
with weapons of mass destruction but based on ideology. 
Right and left views will dictate and separate people. Fun-
damental liberties will be sacrificed further creating an 
abysm for those socially disenfranchised. 

A new phenomenon is rearing its head led by the Pope 
and other social activists suggesting that redistribution of 
wealth is essential to bring equality to the masses and re-
solve the mental issues affecting those “who have not”. 
This mantra appears to be based on an ideology that risk 
and hard work should be adopted by some for the bene-
fit of all. Communistic thinking such as this coming from 
a leader living in a palace and sitting on a golden throne 
can foster fanaticism on a world already suffering from 
enough depression and stress. Stick to the good side of re-
ligion and leave communist political dogma alone. 

After celebrating Thanksgiving, one thing gave pause 
for reflection. Handle your bubble with care and leave the 
door open for those who care how you feel. 

Manuel DaCosta/MS

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Conhecemos a Welp Wear, um projeto inovador

que transforma  lixo dos oceanos em roupa

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

Assistimos ao documentário de

Tiago Cerveira – A Máscara de Cortiça

Visitamos o Citizen Care Pods Corporation
no College of Carpenters

E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Ficamos a conhecer  Rui Tati, CEO da Pelcor 
numa conversa com Francisco Pegado

Brain Dead
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The Skilled Trades Dilemma

In Canada, we may see a shortfall of 
one million workers by 2021, as result of 
an aging population and declining birth 
rates. As Baby Boomers gear up for re-
tirement, there is simply not enough of 
the next generation to fill those vacant 
jobs.  Would you believe me if I told you 
that employers have identified Skilled 
Trades as the number one most difficult 
job to fill today in Canada? 

Politicians would have you believe that 
we are on the path toward a “know-
ledge-based economy.” That may be 

true, but don’t let that confuse the issue at 
hand: trade skills are in demand now, and 
will be even more so in the next decade. 
Contrary to what seems like a common 
belief, there is nothing “dead end” about 
entering a single trade. In fact, there are 
so many positions open across most of the 
trades. The chances of you transitioning 
from student or apprentice to full-time 
employee is phenomenal! So, what seems 
to be the difficulty?

In the coming years, around 40% of new 
jobs will be in skilled trades and technol-
ogy — twice the ratio held in 1998, accord-
ing to Skills Canada. The average age of a 
tradesperson in Canada was 40 in 2007, 
four years older than it was in 1987. It’s 
even older in a few specific fields, with the 
average age of welders at 56, and framers 
and finishers being in their 50s on average. 
Although retirement is coming later for 

many, it’s easy to see where this trend is 
heading.

Colleges, trades associations and gov-
ernment have for over a decade tried to 
restructure the course and drive greater 
interest in skilled trades; however, as a 
community we need to nip a few miscon-
ceptions in the bud. The long-term health 
of our industry requires that we do more.

Studies have shown that young people 
are often open to careers in the skilled 
trades. However, they are dissuaded by 
parents, educators and friends who per-
petuate the stigma associated with such 
jobs. Facts: 42% of Canadian youth claim 
they are unlikely to consider a career in 
the skilled trades; 67% of youth and 55% of 
adults would choose university as the first 
post-secondary option; 26% of youth said 
they would consider a career in the trades; 
60% of youth said their parents have not 
encouraged them to consider a career in 
trades; 71% of youth said guidance coun-
sellors have not encouraged them to con-
sider a profession in skilled trades.

We need to break the bad habits many 
have developed of devaluing the trades, 
apprenticeships and college educations. 
Let’s start by looking at (and correcting) a 
few myths and misconceptions about ca-
reers in the skilled trades:

Myth #1: There are more opportunities 
for university-educated workers — The 
very shortage of skilled-trades workers 
being discussed shows how false this is. In 
fact, since the ’90s, even when hit hard by 
recession, trade employment has grown 
slightly faster than non-trades, according 
to Statistics Canada.

Myth #2: You make more money with 
university experience — A few select uni-
versity-schooled professionals — such as 
doctors and lawyers — boost the earnings 

on which this myth is based. The truth, 
however, is that studies suggest trades-
people across Canada generally earn sal-
aries of around 6% more than the national 
average of all careers. In addition to earn-
ing more than average, training in skilled 
trades (often paid apprenticeship) means 
that most workers aren’t saddled by stu-
dent debt.

Myth #3: Smart kids go to university — 
This is one of the biggest myths to continue 
to be perpetuated. Think of the advanced 
techniques and high technology that have 
become a part of a tradesperson’s toolbox. 
Successful tradesmen and tradeswomen 
require a solid grounding in math, ana-
lytical skills, literacy, the ability to solve 
complex problems, understand and ana-
lyze countless situations.

Many tradespeople have some degree 
of post-secondary education. Provincial 
requirements, in fact, set standards that 
make post-secondary education more 
common in some fields (like plumbing) 
than that of the general population.

Myth #4: The trades are for men — While 
it is not a myth that most workers in the 
skilled trades are currently men (97% in 
2007), this assertion that the trades are 
for men is patently false. It is no different 
than the past biases against women in sci-
ence and technology fields. It exists, but 
we need to do everything we can to elim-
inate it. This kind of old-school thinking 
obviously cannot help us get ahead in the 
years to come.

Here is my challenge to you; when you 
are sitting with your sons and daughters, 
ask them if they’ve ever considered a ca-
reer in the trades? If they have not, they 
should. But do not stop the conversation 
there. Ask your children, “What would 
you like to be?” 

Recently, my youngest son and I were 
discussing what he wants to be in the fu-
ture. He has been exploring different 
courses, like computer science. Like a 
typical parent, I ask him if he wants to be 
a computer engineer. Like a typical teen-
ager, he responds with the classic shoulder 
shrug and, “I don’t know.” I begin to press 
him, puzzled with his lack of an idea. Until 
my eldest son, who was listening to our 
conversation, said something so insightful, 
“Mom, leave him be, why does he need to 
settle on his future at 16?” 

As a parent, I do not think we realize the 
pressure that we place on our children, 
with regards to their career choices. In our 
minds, we see all this hidden potential, 
which we desire to manifest within them. 
However, in doing so, we secretly implant 
seeds of expectation that our kids feel the 
need to grow. In doing so, we place added 
pressure, atop of the continued barrages 
they receive from their peers, teachers, 
and relatives. But we need to stop this sort 
of behaviour. As much as we want to see 
our children for what they could be, let us 
start seeing them for who they are. Which 
is to say, support your child in their jour-
ney, meet their interests with enthusiasm 
and confusion with support. 

The skilled-trades are definitely an 
overlooked field, which parents and their 
children should look into. As a personal 
friend of mine in the construction industry 
shared with me, “The skilled trades people 
of tomorrow will earn the doctor’s salaries 
of today.” In saying that, let us show our 
children unconditional love and support 
on the understandably confusing journey 
of life.

Sara Isabel Dias
Opinion
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A Global Reset… Fact or Fiction?

Will this pandemic known as COVID-19, 
cause the powers that be a global reset 
on all fronts…?

The year 2020 will forever be asso-
ciated with crisis. First came the 
COVID-19 pandemic, a joint pub-

lic health and economic emergency that 
spread around the world with unpreced-
ented speed and scope. Next came a crisis 
of international cooperation, as countries 
struggled to coordinate their efforts in 
tackling a common viral foe. Then came 
a compounding social crisis – anchored in 
the United States but reverberating around 
the world – focused on issues of systemic 
racism and police brutality. Huge numbers 
of people have taken to the streets in calls 
for justice, despite the pandemic’s persis-
tent risks.

The COVID-19 pandemic and ensuing 
economics and financial crisis arrived on 
top of the bursting of the dot-com bubble 

in 2000 and the 2007-09 financial crisis. 
It also arrived in a world characterized by 
substantial medium-term differences in 
the speed and direction of development. 
As world leaders rush to deploy trillions of 
dollars in bailouts and stimulus and impose 
once-unthinkable emergency limits on the 
freedoms of their people, it would be easy 
to dismiss irrelevant smart procedures.

We do not know other crisis might still 
arise during the rest of 2020 and into 2021, 
nor the consequences they might bring. If 
problems beget more problems, one stag-
gers to think of how much worse things 
could get. Thus far, COVID-19 has gener-
ated extraordinary near-term costs. Hun-
dreds of thousands of people have lost their 
lives. Tens if not hundreds of millions of 
people have been losing their jobs. More 
than a billion children have been shut out 
of school and just recently have come back 
into school. Trillions of dollars of economic 
activity have disappeared.

If we describe the current situation as a 
“moment of multidimensional crisis,” then 
one of its toughest challenges lies in the un-
certainty around how long the moment will 
last. But whatever further political tensions 
arise, the underpinning question about 
COVID-19 remain fundamental. Will cas-
cading waves of infection generate rolling 

shutdowns of schools, shops, and much of 
society? Will a vaccine be discovered and 
delivered to billions of people in short or-
der, or might new treatment options pro-
vide imperfect solace in the meantime? Will 
today’s international institutions emerge 
renewed, worn down, or perhaps even 
broken from the cumulative strain?

There are so many questions un-
answered, and l believe that there are only 
a few people on this globe that have the an-
swers. 

A handful of global social advocates with 
a lot of money and power want to reset 
the global economic system where the ob-
jective is to establish, wherever possible, a 
new equilibrium among political, econom-
ic, social, and environmental systems to-
ward common goals. 

These goals will be defined by an elitist 
group that would continue to control how 
these new resets will dominate our lives. 
This crisis has laid bare the raw power of 
the state as millions of people have been 
forced into quarantine and isolation. Even 
in such times of crisis, we try to minimise 
that arbitrary power through checks and 
balances, the rule of law, and democracy. 
Yet few seem concerned about the power 
of private organizations. These are organ-
izations that are as powerful as some states 

and provinces, but lack constraints and ac-
countability.

Bill Gates and George Soros are part of 
that economic elitists that want to control 
our every move. There is a hush/hush mes-
sage that these two individuals and others 
want to stick us with a chip while testing 
you for COVID-19 and want to control our 
every move. 

Nearly 13 million people have tested posi-
tive for COVID-19 around the world, and 
there have been thousands of deaths. The 
International Monetary Fund has previous-
ly warned that the world is heading towards 
the worst financial crisis since the Great De-
pression, while the International Labour 
Organization has said nearly half of the 
global workforce could see their livelihoods 
destroyed due to the coronavirus outbreak.

Many of us are pondering when things 
will return to normal?

The short answer is never according to 
the pundits and the underground elitists. 
It’s these groups that want to see a lot of 
smoke and destruction with the short an-
swer of a global reset that will be controlled 
by a few money hungry individuals.

When it’s all said and done…the global 
reset is what’s at hand and l am starting to 
believe it.

It’s all about CONTROL…

Vincent Black
Opinião
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I loved our poetisa Florbela Espanca un-
conditionally. She saved me from very 
dark places... She still does.  Here is one 
of the poems I loved and helped me cope 
with violence...

Sonho Morto 

Nosso sonho morreu. Devagarinho, 
Rezemos uma prece doce e triste.
Por alma desse sonho. Vá... baixinho...
Por esse sonho, amor, que não existe...

Vamos encher-lhe o seu caixão dolente
De roxas violetas: triste cor.
Triste como ele, nascido ao sol poente, 
O nosso sonho...ai!...reza baixo...amor...

Foste tu que o mataste. E foi sorrindo 
Foi sorrindo e cantando alegremente
Que tu mataste o nosso sonho lindo.

Nosso sonho morreu... Reza mansinho
Ai, talvez que rezando, docemente, 
O nosso sonho acorde...mais baixinho...

I can still hear os gritos...não...não...o 
medo...seguido do silêncio...morreu, 
ainda não, thank God. Many years pas-

sed until it was all over...uma roseira na 
campa.  

In Canada a woman is killed every six 
days, many more suffer cruel abuse. 83% 
of the abusers include their husbands, 
partners. Friends are last on this list. These 
stats challenge the myth of the stranger as 
the main abuser. The abuse happens em 
casa, at home, no lar familiar.   Florbela 
tanto te amei...

Recently, the White Ribbon Canada 
(WRC), an agency created by men in the 
1990’s, emerged as a new conversation to 

end violence against women, as a direct 
result of the Montreal massacre of female 
students in a college campus.  Its main mis-
sion is to bring awareness to end violence 
against women, girls and boys. 

Recently, WRC had its fundraising event 
Walk a Mile in Her Shoes (Sept 26 to Oct 
2). This event appears to be an easy way to 
raise awareness, combat violence and to 
get people, in particular men and boys, in-
volved in this mission. On the contrary, it is 
very hard. It requires endless hours of en-
gagement, learning, debunking and ques-
tioning values and unhealthy behaviours 
that lead to aggression.  The walk requires 
men to walk a mile in female shoes.  It 
involves soul searching and questioning 
socialized notions of manhood.   Hum-
berto Carolo, the Executive Director, said 
“White Ribbon works with men and boys 
in the prevention of gender-based violence 
by promoting healthy relationships, gen-
der equality, and healthy masculinities”.       

More recently, Humberto challenged me 
to become an ally to his work and mission 
“to have men and boys be part of the solu-
tion in ending all forms of gender-based 
violence and discrimination”. In all hones-
ty, I have been opposing domestic violence 
since childhood. Once a person experienc-
es violence, the cycle tends to repeat itself, 
and one moves in and out of a cocoon for 
protection and growth.  But once the cycle 
is broken, and coping skills are acquired, 
the healing starts... survival is a must.  I 
have. Many others have not...and I miss 
them. Grande roubo na vida. 

As a Social Worker I hear stories of sexual 
abuse, physical violence, psychological, fi-
nancial abuse, torture, trafficking and even 
death...not easy. Just cruel.  However,  this 
year,  I wanted to address violence as a so-
cial issue, and start a public conversation 

in the Portuguese community, thus I called 
the man I consider the most egalitarian and 
kindest public man I know, and whom I  
thought would say yes without hesitation, 
Carlos De Sousa,  the president of Casa do 
Alentejo.   I told him, “we need to start a 
public conversation in your club, about 
‘how to end gender-based violence’”. He 
said yes, yes.  Oct. 2, during Fado night. 

Fado is divinity to the Portuguese.  I ac-
cepted my personal and social challenge.  I 
had a script imprinted in my mind for sev-
eral decades, so much detail...um mundo 
que ninguém podia penetrar... só eu... 

 Fado night arrives, the conversation 
starts and my inner world is trembling... 
I  wanted to tell him, tell others, so much 
about violence against women, girls and 
boys, but all of the sudden nothing really 
mattered, the details were not important, 
what became apparent was that  Carlos 
had accepted the challenge to engage his 
friends in the movement  to stop violence 
in the home setting, in society.  Part one of 
my goal was achieved. 

 As part of the walk we pledged to take 
together, I took the female shoes out of a 
plastic bag, mine and his.   The shoes are a 
symbol of inclusion into a cause where life 
for abused women, girls and boys is not an 
option...survival escapes many...

I also presented Carlos and Casa with one 
of kind, gum paste shoe made and deco-
rated by my amazing artist and friend and 
partner Saru. As a stepping stone to future 
walks. Finally, the Portuguese movement of 
men pledging to end gender based violence, 
had an Ally and embaixador.  Our short 
walk together, felt like a 1000 miles long. 
I was broken.  I was humbly proud. When 
I said  “Basta, Basta”,  the audience broke 
their stoned faced silence and clapped. They 
knew we were silent no more.  

It was surreal. For the first time in my 
life, I was able to say it publicly to anoth-
er man... no woman should suffer abuse or 
die. No child should suffer abuse... nobody 
should be a bi-stander... Yes, in my mind I 
could hear gritos... nãos...  lágrimas… but 
no longer silent...

 I am still not clear how it ended… or if 
was just a beginning... But I wanted to end 
with a note about Florbela Espanca’s poem 
“O Fado”: 
O FADO, A CANÇÃO DAS VIOLETAS..
ALMAS DE TRISTES. ALMAS DE POETAS. 
MEU FADO QUE ALIVIAS DESGRAÇAS...
BENDITO SEJAS TU… AVÉ MARIA. 

As I walked towards my best friend Saru, 
he looked at me and said.. “you looked 
like a bag lady, what happened to you?”  
I looked puzzled, frazzled,  I looked at my 
hands, I had a blue plastic bag, with shoes, 
and pens, and a dignity napkin, and a book 
by Pier Paolo Pasolini , that  I had just fin-
ished reading. In his “ballad of the moth-
ers” he writes... “I wonder what sort of 
mothers you had...”

I looked around... I did not know... the 
audiences’ mothers..  and I was robbed of 
mine... but I had a sister... who saved me 
from eternal solitude... my lovely jaja, who 
cultivated my love for reading to escape 
reality...  Os Fadistas, thanked their moth-
ers... I blessed my mother, a minha Deu-
sa... I blessed all mothers... who stood and 
stand naked waiting to forgive and love the 
men who hurt them.

As I left the room, a woman looked into 
my eyes...I could feel her telling me… “sim, 
basta, basta...”.

 José Dias

Basta, 
Basta. 
Enough...

Dentro do espaço europeu, a Suíça, 
oficialmente Confederação Suíça, uma 
república federal composta por 26 es-
tados, chamados de cantões, perdura 
como um dos principais destinos da 
emigração portuguesa, como com-
provam os mais de 200 mil lusos que 
vivem e trabalham no território helvé-
tico, essencialmente na hotelaria, res-

tauração, construção civil, indústria 
manufaturada, serviços de limpeza e 
agricultura.

A dinâmica da emigração portu-
guesa na nação helvética, que se 
desenvolveu sobretudo a partir 

da década de 1980, esteve na génese da 
criação, há pouco mais de um ano, do 
portal online “Emigrar para a Suíça”. 
Um projeto criado pelo jovem emigrante 
português Samuel Soares, que tem como 
principal objetivo apoiar e informar a 
comunidade lusa residente no território 
e todos quantos queiram emigrar para a 
Confederação Suíça.

Natural de Portimão, Samuel Soares 

contou recentemente à imprensa de lín-
gua portuguesa no mundo que conseguiu 
reunir cerca de nove mil seguidores ao 
longo deste último ano. Segundo o mes-
mo, a grandeza desses números deve-
-se essencialmente a artigos publicados 
durante a quarentena, fase em que tem 
traduzido para português as informações 
que têm sido publicadas na página da 
Confederação Suíça para que os portu-
gueses possam estar informados sobre o 
avançar da situação.

Ainda segundo o engenheiro civil de 
profissão, o número de pedidos de por-
tugueses que pretendem viver na Suíça 
são cada vez maiores, contexto que tem 
concorrido para que surjam amiúde na 

plataforma questões relacionadas com 
a procura de casa, a busca de emprego, 
as autorizações de estadia prolongada e 
tudo o que esteja ligado à vida na Suíça.

O recente portal online “Emigrar para 
a Suíça”, na esteira de outras plataformas 
que estão a surgir e a ser dinamizadas no 
seio das comunidades portuguesas es-
palhadas pelos quatro cantos do mundo, 
robustece a ideia-chave da investigadora 
no Centro de Estudos de Comunicação e 
Cultura (UCP) e no Centro de Investiga-
ção e Estudos de Sociologia (ISCTE), Cátia 
Ferreira. Nomeadamente, que a “forma 
como os emigrantes portugueses comuni-
cam está a mudar”, porquanto o “recurso 
à internet parece estar cada vez mais ge-
neralizado”, ou não fosse esta “uma tec-
nologia que atenua as barreiras culturais, 
que facilita o conhecimento de novas cul-
turas e de contactos interculturais”.

Emigrar para a Suíça

Daniel Bastos
Opinião
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Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português

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

CAMIL.CA

CONTINENTE AZORES MADEIRA
INVESTMENTS LTD.

Os amantes do “desporto rei” (futebol) e 
todos aqueles que adoram o nosso “rei 
do desporto” (Ronaldo), tiveram este úl-
timo domingo (11) a oportunidade de as-
sociar uma saudável quarentena no sofá 
a um equilibrado jogo de futebol, entre as 
seleções nacionais da França e a de Por-
tugal.

A enorme expectativa sobre como seria 
a revanche francesa, que todos os co-
mentadores salientavam como a mola 

impulsionadora desta equipa, enquanto des-
forra por ter perdido o Campeonato Europeu 
de Futebol de 2016 nesse mesmo “Stade de 
France”, a seleção francesa partia, à partida, 
com todo o favoritismo a que já tínhamos as-
sistido em 2016 mas que, afinal, não resultou 
em vitória!...

Foi um jogo agradável de se ver, suscitan-
do palmas que não se ouviam (Covid oblige) 
e alguns solavancos do sofá, sem o esperado 
grito de Gooooolo!

No final das duas partes do jogo exibin-
do os seus craques e em que, em cada uma 
delas, as equipas se revezavam, num: “ora 
jogo eu”, “ora jogas tu”, as duas seleções 
chegaram a um empate a 0 golos, que teve 
um sabor a vitória para ambas, embora mais 
para os portugueses do que para os franceses 
(desculpem o patriotismo…).

A “bola”, esse grande aglutinador de mas-
sas que alimenta muita da auto-estima dos 
portugueses em torno da sua seleção nacio-
nal, cumpriu o seu papel. Para alguns o re-
sultado obtido foi consequência da “sorte”, 
mas para mim, que não acredito em bru-
xas, o desenlace deste encontro, por parte 
da equipa portuguesa, foi muito mérito do 
nosso treinador Fernando Santos (que já vai 
merecendo uma estátua…) da forma como 
os nossos jogadores desempenharam as suas 
instruções e talvez com a ajuda da fé que ele 
devota a Nossa Senhora, em véspera das ce-
lebrações do 13 de outubro em Fátima.

“Bola da Sorte” diria eu, glosando o tema 
num outro assunto que não merece qualquer 
humor que não seja negro, é escapar a esta 
epidemia da Covid-19.

Portugal atingiu uma média semanal de 
mais de 1.000 casos de infeção diária, sen-
do que um em cada três casos, são pessoas 
com menos de 30 anos, aumentando inter-
namentos hospitalares e conduzindo o país a 
uma provável saturação de camas, médicos, 
enfermeiros, técnicos hospitalares, auxilia-
res e outros congéneres.

Nas últimas 24 horas desta última segun-
da-feira (12) foram reportados mais 1.249 
casos, morrendo 14 pessoas e, no passado 
sábado (10), foi batido o recorde de 1646 ca-
sos de infeção, situação que nunca se tinha 
verificado no país.

Com as devidas equiparações, à escala do 
número de habitantes de cada país, toda a 
Europa vê agravar-se a situação epidémica 

em milhares de infetados e centenas de mor-
tes diárias. Países como a Espanha, o Reino 
Unido, a Itália, a França a República Checa e 
outros, multiplicam processos de contenção 
da expansão deste vírus, limitando a circula-
ção das suas populações, enfrentando o seu 
desagrado perante as medidas restritivas que  
lhes são impostas e colocando os respetivos 
governos numa posição de: “preso por ter 
cão e preso por não ter”!

Aqui há tempos, comentando o desenvol-
vimento epidémico desta doença e o reco-
nhecimento de que demoraria muito tempo 
a criar qualquer vacina eficaz, sem deixar 
de me preocupar com as possíveis mutações 
deste vírus que tornariam essa vacina obso-
leta, tive ocasião de afirmar que teríamos de 
nos habituar a viver com ele, como se fizesse 
parte da panóplia das tantas outras doenças 
que coexistem no nosso organismo.

A velocidade a que assistimos atualmen-
te com o desenvolvimento da Covid-19 e a 
disparidade das condições de higiene, pro-
teção e tratamento, que existem entre os 
países do planeta, associados à resistência 
das populações e de alguns dos seus líderes, 
em adotar medidas de proteção, como uma 
simples máscara ou a salvaguarda de algum 
distanciamento social, levam-me a um cer-
to pessimismo ao afirmar agora que temos 
de nos habituar a morrer disto! Mesmo que 
vivamos em sociedades, como as europeias 
e algumas outras, dispondo dos meios dis-
poníveis de proteção e tratamento, con-
tinuamente informados pelas autoridades 
sanitárias e cuidadosos com a nossa saúde 
e sociabilidade, não apanhar a Covid é uma 
“bola da sorte”!

O ser humano é um ser social. As nossas 
sociedades são fenómenos coletivos, aglo-
merados de seres humanos construídos ao 
longo dos séculos e desenvolvidos com base 
no seu inter-relacionamento de interesses 
mútuos, espirituais e materiais. Hipotetica-
mente extinguir esse “vespeiro” de contac-
tos é uma teoria absurda. Limitá-lo, como 
medida de autoproteção, não conseguirá 
nunca erradicar completamente o perigo de 
contágio de uma doença que se propaga de 
forma aleatória, invisível e silenciosa.

A solução fulcral também não está nas 
novas tecnologias de comunicação à distân-
cia que, embora facilitem algum controlo 
temporário da disseminação da Covid, não 
constituem o recurso absoluto para evitar a 
sua propagação. Em alguma parte do pro-
cesso produtivo das sociedades e no con-
texto da vida pessoal dos seres humanos que 
utilizam essas tecnologias, apresentam-se 
sempre brechas à intromissão deste vírus. 

No passado, a população mundial já so-
breviveu a várias epidemias e, com mais ou 
menos dificuldades e dramas humanos, há-
-de sobreviver a esta.

No presente, tal como no passado, a so-
lução está nas mãos e no conhecimento dos 
cientistas e investigadores na área da saúde. 
São eles, espalhados pelo planeta e com to-
dos os recursos necessários que as socieda-
des lhes proporcionem, que encontrarão a 
solução. 

Até que isso aconteça… que a “bola da sor-
te” vos acompanhe!

Luís Barreira
Opinião

A “bola da sorte”!
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DESCUBRA A CAPA
DESTE MÊS

REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM

Peregrinação 
de outubro

Esta semana decorreu em Fátima mais 
uma celebração de 13 de outubro, dia 
da última aparição de Nossa Senhora 
aos pastorinhos. Desta vez, em circuns-
tâncias bem diferentes - com lotação 
reduzida a 6000 fiéis e círculos no chão 
a demarcar a distância regulamentar 
de segurança a que devemos estar uns 
dos outros. O mar de gente que de len-
ço branco acenava à Virgem, e cobria 
de luzes o chão sagrado do santuário, 
deixa agora a descoberto, por via destes 
cordões sanitários, os espaços que im-
pedem a aproximação dos crentes sem 
qualquer laço de familiaridade. 

Linhas traçadas por outra conjuntu-
ra do destino ditaram que o teu ani-
versário coincidisse com esta festa 

religiosa, sem que isso alguma vez tivesse 
contribuído para despertar em ti qualquer 
interesse por práticas que determinadas 
crenças exigem. Exceção, contudo, para 
uma especial devoção à Virgem, que, no 
entanto, nunca visitavas em dia de en-
chentes. Preferias o vazio dos dias e das 
horas em que poucos lá estavam. Dizias que 
era assim que te sentias bem, abraçado pela 
espiritualidade do silêncio. Contudo, cum-
priste um ritual até poderes – o de lá ir ao 
dia primeiro de cada ano, assegurando a 
perpetuação de um tempo em que, a pedi-
do, lá levavas a tua mãe.

Voltar agora a Fátima é também para 
mim o cumprimento de um rito que, sem 
nunca mo teres exigido, celebra a liturgia 
de um luto prolongado no tempo. E, sem 
querer, dou por mim a falar contigo, a con-
tar-te novas, a dizer-te quanto tudo mu-
dou desde que partiste. Como era habitual 
fazer desde que a cadeira de rodas te negou 

a rua, e era eu quem levava a rua até ti, num 
desfiar de terços de novidades que tu gos-
tavas de saber. Coisas insignificantes, sem 
importância de maior, diria mesmo supér-
fluas, como são quase todas as coisas com 
que se tecem os fios da quietude dos dias. 
E tu, alternando reações de espanto com 
as de concordância, comentavas, davas a 
tua opinião ou simplesmente encolhias os 
ombros, que era a forma mais eloquente de 
dizeres que pouco ou nada importava, que 
não querias saber. Há pessoas que falam 
pelos cotovelos, reza a expressão popular, 
esquecendo-se que tanto podemos dizer 
com os ombros.

Passaram mais de cinco anos, mas a 
contabilidade das ausências não se mede 
pela cronologia dos anos que se baralham 
na contagem dos dias que passam ou não, 
conforme os enchemos das memórias do 
que foi vivido.

Dia 13 celebraste mais um aniversário. 
Em peregrinação, recordo de como era 
sempre um dia diferente, festejado com um 
passeio, uma ida ao restaurante, a surpresa 

de um presente, interrompidos por tele-
fonemas da família e dos amigos a desejar 
saúde e votos de que muitos mais se cum-
prissem. E tu, para os contrariar, respon-
dias: “Só peço um de cada vez!” E, já vol-
tado para mim, como quem me atira com 
a responsabilidade do que poderia advir, 
acrescentavas: “E hei-de chegar aos cem!”, 
dito com uma ingenuidade de criança que 
nunca aceitaria cortes ao normal curso dos 
seus desejos.

A vida encarregou-se de te contradizer 
e tu, resignado, foste aceitando que, entre 
os teus desígnios e os do destino, poderia 
afinal haver um desfasamento temporal 
que não te seria possível controlar. E tudo 
foi ficando mais longe, ao mesmo tempo 
que a distância do fim se foi encurtando, 
lentamente, como lentas foram as horas de 
espera na linha que marca a fronteira entre 
a vida e a morte. Que, para ti, contraria-
mente ao que hoje acontece, ainda foi dig-
na - porque acompanhado e com direito ao 
ritual da despedida. E a consciência disso 
dá-me paz, muita paz!

Agora permanecerei em silêncio, e deixarei o silêncio separar aquilo que é verdadeiro daquilo que mente. - Jalaladim Maomé Rumi, poeta persa

Aida Batista
Opinião
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Considerado um dos museus mais arrojados mundialmente, o Museu de Arte de São Paulo 
tem uma forma muito particular de exibir as suas obras de arte. Normalmente, as pin-
turas são penduradas em cavaletes de cristal, criando a ilusão de flutuação. Na galeria 
virtual do museu, apresenta exposições de arte online brasileiras e de outros países. Vale 
pena visitar em https://artsandculture.google.com/partner/masp.

Amélie Bonsart/MS

Arte sem sair de casa

Fotografia: Canadian Museum of History

Atualmente, quase tudo se encontra na ponta dos nossos dedos. A era digital tem-
-nos permitido adquirir as mais diversas informações e saberes, e os museus não 
são exceção. Alguns dos melhores museus do mundo, permitem-nos visitas virtuais 
que eram impensáveis há uns anos atrás. O Google Arte e Cultura lançou uma ini-
ciativa com mais de 500 museus e galerias por todo o mundo. Podemos pesquisar 
por localização ou por popularidade. Aqui ficam cinco sugestões.

O Canadian Museum of History explora a história do Canadá em diversas e empolgantes 
perspetivas. Neste museu, descobrem-se eventos, personalidades e correntes históricas 
que moldaram o país até à atualidade. Impulsionado por histórias, tesouros nacionais 
e design inspirado, proporciona visitas virtuais de grande diversidade e conhecimento 
da riqueza e experiência canadiana. Pode aceder-se às mais diversas exposições online 
através da página do museu em  https://www.historymuseum.ca/exhibitions/#online-
-exhibitions.

MoMA – Museum of Modern Art. Nova Iorque. Fotografia: Robert Gerhardt

MoMA – Museum of Modern Art. Nova Iorque - Um dos museus mais conhecidos no 
mundo, no qual podemos explorar cerca de 129 obras de arte da coleção através da pla-
taforma Google. A visita virtual inclui grandes obras de arte e autores mundialmente co-
nhecidos, como Vincent Van Gogh, Rousseau ou Paul Cézanne. A visita é fluída e bem 
organizada por categorias, como arte contemporânea, modernismo ou cubismo.

 MNAA - Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa  Fotografia: Luís Barra

MNAA - Museu Nacional de Arte Antiga - O museu português com mais obras de re-
ferência. Entre pintura, escultura, desenho, ourivesaria e artes decorativas europeias, 
entre arte asiática e africana, o acervo do museu tem cerca de 40 mil peças/obras entre 
o século XII e XIX, onde se destacam os Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, ou 
as Tentações de Santo Antão de Jheronymus Bosch. Para aceder às exposições virtuais 
disponíveis basta visitar a página em https://artsandculture.google.com/partner/natio-
nal-museum-of-ancient-art.

Rijksmuseum, Amsterdão. Fotografia: Kit Leong

O Rijksmuseum é a epítome de arte clássica holandesa, peças asiáticas, prata e porcelana 
do século XVII. A visita ao interior do museu é bastante interessante, mas aconselha-se 
a visita às exposições online, nomeadamente o guia interativo de Rembrandt, disponível 
na página em https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum.

MASP, São Paulo. Fotografia: DR
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O College of Carpenters and Allied Tra-
des começou a fazer rastreios à co-
vid-19 num contentor que foi adaptado 
para travar a transmissão do novo co-
ronavírus. A solução é made in Ontário 
e promete criar segurança no trabalho 
durante a pandemia.  

Mike Yorke, presidente do Carpen-
ters District Council of Ontario, em 
declarações ao Milénio Stadium 

explicou que o projeto é muito ambicioso. 
“É espetacular porque é uma solução fei-
ta em Ontário para lidar com uma grande 
crise de saúde. O nosso sindicato decidiu 
envolver-se e assim fazemos com que os 
nossos alunos do College se sintam mais se-
guros e protegidos. Todos os dias fazemos 
o rastreio aos nossos alunos, instrutores e 
qualquer pessoa do público que queira vi-
sitar o nosso centro em Vaughan”, contou.

Em média cerca de 55 pessoas são testa-
das diariamente neste centro de rastreio à 
covid-19. Para além de medir a temperatu-
ra os membros são encorajados a preencher 
um formulário sobre despiste à Covid-19. 

Para já o centro está a ser utilizado para 
rastreio, mas Yorke admite ao nosso jornal 
a possibilidade de o centro ser adaptado 
para testes à covid-19 ou eventualmen-
te uma vacina logo que esteja disponível. 
“Agora temos apenas uma janela aberta 
neste centro, mas podemos abrir mais, mas 
temos capacidade para fazer entre oito a 10 
testes por hora em cada uma das janelas”, 
garantiu.

O presidente do Carpenters District Cou-
ncil of Ontario teceu elogios à capacidade 
empreendedora da província que conse-
guiu criar uma solução inovadora em tão 
pouco tempo e não tem dúvidas de que o 
sindicato provou o seu compromisso sindi-
cal para com os membros.  

A empresa de arquitetos WZMH teve a 
ideia e a PCL Construction e a Microsoft 
decidiram entrar no projeto. O centro mó-
vel de testes demora duas semanas a ser 
construído e pode ser adaptado a qualquer 
área de atividade. Zenon Radewych, da 
WZMH, reconheceu ao Milénio Stadium 
que “a solução minimiza sem dúvida o ris-
co de transmissão” e avançou que a PCL e 

a Microsoft disponibilizaram-se desde o 
primeiro dia para colaborar.  “Eu e o Carl 
Demarco da Camillion Corp. tivemos esta 
ideia durante a pandemia e a PCL fez logo 
dois centros para Ontário e dois para Al-
berta. Estamos em negociações com clien-
tes no Chile e em África, mas podemos 
exportar para qualquer país do mundo. O 
centro pode ser adaptado a qualquer setor, 
desde escolas, universidades, minas, está-
dios, qualquer tipo de empresa”, referiu. 

O centro móvel de testes trouxe segu-
rança ao trabalho numa altura em que o 
país enfrenta a segunda vaga da pandemia 
e em que ainda não existe uma vacina no 
mercado. Horacio Leal, Business Manager 
da Carpenter’s Union Local 27, informou 
que os membros foram muito recetivos 
desde o primeiro dia de testes e disse que 
ficaram mais descansados com o novo mo-
delo de rastreio porque têm receio pela sua 
família, inclusive os familiares mais idosos. 
“A vida tem de continuar e como é óbvio 
ninguém quer ser infetado no local de tra-
balho e colocar em perigo os seus familia-
res. Nós como sindicato temos o dever de 

protegê-los e este é um bom exemplo do 
esforço que fazemos pelos nossos mem-
bros”, adiantou. 

Chiniqua Nelson quer ser um dia car-
pinteira, mas agora é a responsável pelo 
rastreio no centro móvel de testes que está 
localizado junto à entrada do College. “Na 
primeira semana foi um pouco mais difícil 
porque era algo novo a que não estáva-
mos habituados, mas agora os membros 
já perceberam que faz parte da nossa nova 
rotina. A segurança sempre foi importan-
te para nós: antes já usávamos capacetes 
de proteção, agora as máscaras e as luvas 
são obrigatórias para todos. Todos os dias 
de manhã verifico a temperatura de todos 
e depois tenho de certificar-me que todos 
preenchem um formulário sobre despiste 
de covid-19. Agora sinto-me muito mais 
segura no meu ambiente de trabalho, acho 
que o centro é uma excelente solução para 
todos”, contou.

O sindicato dos Carpenters tem entre 
cinco a seis mil membros de origem portu-
guesa. 

Joana Leal/MS

Sindicato aposta 
em unidade móvel 
de rastreio
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O Procurador-Geral Doug Downey 
anunciou a nomeação de Cidália Faria 
para o Tribunal de Justiça de Ontário
A Juíza Cidália Conceição Gouveia Faria 
integrou a Ordem dos Advogados em 1996 
e pratica o direito penal no Ministério Pú-
blico há mais de 20 anos como Advogada 
Assistente da Coroa. Processou crimes 
graves e processos especializados, além 
de uma ampla gama de crimes de conde-
nação sumária. A Juíza Faria compareceu 
perante o Ontário e os Tribunais Superio-
res de Justiça, e o Conselho de Revisão 

do Ontário (Ontario Review Board). 

A Juíza Faria formou-se na Queens 
University e obteve o Mestrado em 
Direito (LL.M.) na Escola de Direito, 

Osgoode Hall Law School, em 2001. 
É vice-presidente do Abrigo Centre, que 

apoia vítimas de violência e oferece servi-
ços comunitários para pais, jovens e idosos; 
e é membro da Associação dos Advogados 

Luso-Canadianos e secretária do Comité 
para a Diversidade e Inclusão da Associa-
ção de Advogados da Coroa do Ontário 
(Crown Attorneys Association). 

Lecionou na King’s University College 
(Western University) e formou acionistas 
legais e profissionais na Tanzânia sobre cri-
mes de violência de género.

 A Juíza-Chefe Lise Maisonneuve 
nomeou a Juíza Faria para Toronto.
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451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | torontovanity.com

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

Food for 
thought

Na quinta-feira, 15 de outubro de 2020, Cristina Da Cos-
ta preparou refeições para 25 famílias que foram distri-
buídas pelos voluntários que garantem semanalmente 
que algumas famílias recebem uma refeição quente e 
algum conforto para seus corpos. 

Obrigado Cristina pela tua gentileza e por lembrares 
que retribuir deve ser um hábito que deve ser prati-
cado por todos. 

Na segunda-feira, 12 de outubro, The Dovercourt Boys 
and Girls Club forneceu várias  caixas de alimentos para 
os nossos voluntários distribuírem a famílias carenciadas. 
Mais  uma vez este Clube, que é ele próprio uma organiza-
ção de caridade que precisa de  apoio, ajuda a comunidade 
porque eles entendem que o mundo pertence a todos nós  e 
que o seu sustento depende da sustentabilidade das pessoas 
que querem fazer a diferença. Deus abençoe todos os anjos 
que cuidam, semana após semana, dos  outros.

On Thursday, October 15th, 2020 Cristina Da Costa pre-
pared meals for 25 families which were distributed by 
the volunteers which weekly ensure that some families 
receive a warm meal and some comfort for their bodies. 

Thank you Cristina for your kindness and remembering 
that giving back should be a habit which should prac-
ticed by all. 

On Monday October 12th., The Dovercourt Boys and Girls 
Club provided several boxes of food goods to our volunteers 
for distribution to needy families. Once again, this Club who 
themselves are a charitable organization in need of sponsor-
ship once again helps the community because they unders-
tand that the world belongs to all of us and its sustenance is 
dependent on the sustainability of people who want to make 
a difference. God bless all the angels that week after week 
look after others.

 Manuel DaCosta/MS
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Foi há um ano que a triste notícia che-
gou. Com o poder das redes sociais ra-
pidamente se começou a espalhar e, em 
pouco tempo, a comunidade luso-cana-
diana se mobilizou para ajudar a peque-
na Eva – a bebé lusodescendente que 
nasceu com Atrofia Muscular Espinal. A 
doença que precisa de ser tratada com 
o medicamento mais caro do mundo (o 
Zolgensma), exigia rapidez na mobiliza-
ção de todos em torno de um objetivo 
– conseguir a verba necessária para a 
compra do medicamento, ou seja, 2,8 
milhões de dólares.

A Atrofia Muscular Espinal é uma doen-
ça degenerativa neuromuscular rara 
de origem genética, que afeta o fun-

cionamento de todo o corpo. Eva é porta-
dora da forma mais grave da doença, o tipo 
1, que pode levar à morte, uma vez que, no 
limite, o doente deixa de conseguir respirar.

O que parecia impossível transformou-
-se num exemplo extraordinário de união - 
a campanha implantou-se e teve resultados 
nunca vistos. Sucederam-se os eventos, 
jantares, leilões, venda de merchandising e 
os donativos foram sendo somados, trans-
formando-se em esperança para a Eva e os 
seus incansáveis pais, Jéssica e Ricardo.

Foi essa capacidade de unir uma comu-
nidade que tantas vezes se apresenta dis-
persa, que justificou que o Milénio Stadium 
tivesse decidido atribuir a Eva Batista o tí-
tulo de personalidade do ano (2019).

Neste caminho da ainda tão curta vida, o 
coração apertava a cada internamento da 
pequena Eva, uma verdadeira heroína que 
sempre mostrou ter a força necessária para 
suportar a espera pelo medicamento que 
lhe vai dar a possibilidade de ter uma vida 
saudável e feliz. Para tentar controlar a 
evolução da Atrofia Muscular Espinal, Eva 
foi inicialmente tratada com Spinraza, mas 
Zolgensma é o fármaco que se tem revelado 
mais eficaz no tratamento da doença, e que 
tem sido administrado em várias partes do 
mundo, incluindo em Portugal, a crianças 
com a mesma patologia.

A campanha de angariação de fundos 
corria bem até a pandemia chegar e cortar a 
possibilidade de realização de tudo o que já 
estava programado para se conseguir atin-
gir a meta. No entanto, nem nesta altura se 

baixaram os braços – a MDC Media Group 
produziu e realizou um grande espetáculo 
televisivo – Songs For Eva - que mobilizou 
artistas e figuras públicas e contribuiu, des-
se modo, para ajudar a reativar a campanha 
de angariação de fundos. Mesmo assim… 
faltava pouco, mas o pouco parecia ser 
muito nesta luta contra o tempo. 

Esta semana a notícia mais aguardada 
chegou – a Eva já tem os 2,8 milhões de 
dólares necessários para adquirir o Zol-
gensma. A alegria é imensa e todos os que 
contribuíram, de algum modo, podem ficar 
com a justa sensação de missão cumprida.

O montante que faltava foi obtido graças a 
um gesto da maior demonstração de solida-
riedade por parte dos pais de uma outra me-
nina canadiana, que tem a mesma doença 
de Eva. Essa bebé teve a sorte (que a Eva não 
teve…) de ser contemplada na lotaria pro-
movida da empresa farmacêutica produtora 
do Zolgensma (Novartis), que permitia a ad-
ministração gratuita do medicamento mais 
caro do mundo. Esses pais decidiram pres-
cindir do valor que, também eles, tinham 
conseguido angariar, distribuindo-o por 
outras crianças com a mesma doença. 

Os pais de Eva fizeram o anúncio na pá-
gina de Facebook “For Eva Strong”, que foi 
a grande âncora de toda a campanha. No 
vídeo que publicaram, onde não escondem 
a alegria imensa, explicaram como tudo 
aconteceu “Como [a outra menina] já não 
necessitou dos valores que tinha até ao mo-
mento angariado, distribuiu os mesmos pe-
las crianças com AME, sendo a Eva uma das 
contempladas com a quantia que faltava”.

Agora, segundo Ricardo e Jéssica Batista, 
a filha será tratada com o medicamento no 
hospital Sick Kids, assim que todo o pro-
cesso de aquisição do medicamento fique 
concluído e se verifique que a condição fí-
sica de Eva permite a sua administração.

No vídeo os pais de Eva expressam o seu 
sentir de um modo que poderia ser subscri-
to por todos nós, que há um ano nos emo-
cionámos e deixámos envolver pelo sorriso 
lindo da Eva - “Não há palavras que des-
crevam o que estamos a sentir. Consegui-
mos chegar ao nosso objetivo! Graças à ge-
nerosidade de todos, a nossa guerreira Eva 
vai finalmente ter acesso ao medicamento 
de que tanto necessita”.

Catarina Balça/MS

ForEva Strong
A união faz mesmo a força!
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240.000 pessoas inscrevem-se para o 
novo subsídio COVID-19 no primeiro dia
Um pouco menos de um quarto de mi-
lhão de canadianos inscreveram-se para 
o subsídio de recuperação do Canadá no 
primeiro dia de inscrições abertas, ape-
sar de algumas dificuldades técnicas. 

A Agência de Receitas do Canadá rece-
beu mais de 240.640 inscrições para 
o novo benefício na segunda-feira 

(12), informou o diretor de comunicações 
do ministro da Receita Nacional.

O novo subsídio vai pagar $500 por se-
mana durante 26 semanas e está aberto 
para aqueles que não se qualificam para o 
subsídio de desemprego porque nunca pa-
garam ou não têm horas suficientes de des-
contos. 

O novo subsídio de recuperação faz parte 
de um novo pacote de medidas federais que 

vai substituir o CERB. 
Algumas pessoas informaram que na se-

gunda-feira (12) estavam a ter problemas 
técnicos para se inscrever no novo subsí-
dio, mas a CRA garantiu que os problemas 
técnicos já tinham sido ultrapassados. 

O subsídio de recuperação do Canadá 
entra em vigor à medida que aumentam as 
preocupações sobre o aumento da perda de 
empregos, com Ontário e Quebec a impor 
restrições em restaurantes, bares e ginásios 
para controlar a transmissão da Covid-19. 

O ministério do Emprego e Desenvolvi-
mento Social do Canadá está à espera que 
890.000 trabalhadores se qualifiquem para 
receber o subsídio de recuperação do Ca-
nadá nas próximas semanas e meses.

CBC/MS

A Air Canada diz que vai prosseguir 
com o seu plano de comprar a rival 
menor, a Air Transat, mas vai pagar 
mais de 70% menos do que o combi-
nado no início do negócio. 

As duas empresas disseram em 
comunicado no fim de semana 
que a Air Canada vai comprar 

todas as ações da Air Transat por cinco 
dólares a unidade, o que significa que o 
preço total da compra será de 180 mi-
lhões de dólares. 

No final do ano passado, a Air Canada 
tinha concordado em pagar 18 dólares 

por ação, mas isso foi antes da pande-
mia de COVID-19 afetar a procura por 
viagens aéreas e provocar prejuízos 
avultados nas companhias aéreas. 

O CEO da Air Canada explicou que 
embora a COVID-19 tenha tido um 
efeito devastador na indústria global de 
companhias aéreas, a Air Canada pre-
tende concluir a compra da Air Transat 
a um preço inferior ao que tinha sido 
definido antes da pandemia.

Se o negócio for em frente, a Air Ca-
nada espera que a compra seja finaliza-
da em janeiro ou fevereiro.

CBC/MS

Air Canada ainda concorda em 
assumir a Air Transat, mas por 
um preço muito mais baixo
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Otava atinge o nível mais 
alto na escala de pandemia

Otava subiu para o nível vermelho na 
escala da pandemia, é a classificação 
mais grave numa escala de quatro cores 
usada por funcionários de saúde públi-
ca para determinar a gravidade de CO-
VID-19 na comunidade que inclui o risco 
de sobrecarregar o sistema de saúde 
local. A capital canadiana passou para 
o nível vermelho na sexta-feira passada 
(9), depois de Ontário ter anunciado que 
Otava ia voltar à segunda fase de rea-
bertura económica. 

A medida imposta pela província sig-
nifica encerrar bares, restaurantes, 
cinemas, museus, ginásios e casinos 

pelo menos durante quatro semanas. As 
autoridades de saúde pública de Otava in-
formaram que a decisão de classificar a ci-

dade de laranja para vermelho foi baseada 
num rápido aumento de novos casos, hos-
pitalizações e surtos. 

Na semana passada Otava registou mais 
de 700 novos casos numa semana, 44 hos-
pitalizações e 33 novos surtos. 

De acordo com Earl Brown, professor 
emérito de virologia da Universidade de 
Otava, o perigo real está em sobrecarregar 
o sistema de saúde local, tal como acon-
teceu em Itália e Espanha na primavera. 
A projeção de Health Canada sugere que 
Otava pode atingir entre 800 e 1.000 novos 
casos por dia até ao Natal, se a transmissão 
do vírus não for controlada. Na terça-feira 
(13) o número de hospitalizações em Ota-
va subiu de 10 para 48 quando comparado 
com a segunda-feira (12). 

CBC/MS

TDSB vai instalar 500 filtros de ar 
portáteis em salas de aula de alto risco
O Toronto District School Board (TDSB) 
vai instalar 500 novos purificadores de 
ar em escolas consideradas de alto ris-
co de COVID-19 depois de ter recebido 
uma doação do fabricante canadiano de 
eletrodomésticos Danby. 

O conselho escolar vai distribuir os 
purificadores de ar tipo torre por 37 
escolas que não têm ventilação me-

cânica. A TDSB explica que queria colocar 
mais purificadores de ar nas escolas, mas 
diz que não o fez porque o equipamento é 
caro. 

Vários especialistas referiram que um 
dos requisitos para manter as escolas se-
guras era apostar num sistema de ventila-

ção melhor porque os investigadores acre-
ditam que o risco de contrair COVID-19 
aumenta em espaços internos com pouca 
ventilação. Mas a TSDB diz que quase me-
tade das suas escolas não tem qualquer 
forma de ventilação mecânica, o que sig-
nifica que têm que abrir as janelas para 
permitir a circulação do ar. 

Keith Warriner, microbiologista da Uni-
versidade de Guelph, diz que os filtros são 
como as máscaras, não substituem um bom 
sistema de ventilação, mas são melhores 
do que nada. Os purificadores de ar que a 
Danby doou à TDSB usam um filtro de par-
tículas de ar de alta eficiência que é capaz 
de capturar o vírus.

CBC/MS

Fatura da eletricidade em Ontário 
deve aumentar quase 2%
A fatura da eletricidade para uma casa típi-
ca de Ontário vai subir cerca de 2% a partir 
do dia 1 de novembro. Segundo o Ontario 
Energy Board a tarifa para o consumidor 
residencial médio que usa 700 kWh por 
mês vai aumentar cerca de 2,24 dólares. 

O aumento ocorre oito meses depois 
da primeira vaga da pandemia e 
quando Ontário regista o número 

de casos mais elevado das últimas semanas. 
As faturas da eletricidade em Ontário fo-

ram reduzidas a partir de 1 de junho, a me-
dida tinha como objetivo apoiar famílias, 

pequenas empresas e empresas agrícolas.  
Os clientes pagavam 12,8 centavos / kWh, 
independentemente do tempo de uso. A 
partir de novembro, a província diz que os 
clientes podem escolher entre o tempo de 
uso e preços diferenciados. 
Tarifas

As tarifas para planos de tempo de uso 
vão ser de 21,7 centavos / kWh durante o 
horário de pico, 15 centavos / kWh para 
uso no meio do pico e 10,5 centavos / kWh 
para uso fora do pico.

CBC/MS
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647.274.4809
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Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

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

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

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

Inclui ainda melhorias como sistema de 
som embutido, cat 5 wiring, lareira a gás, 
balcão de quartz, tetos de 10ft no andar 
principal e de 9ft no segundo andar. 
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O Presidente da República promulgou, 
esta quinta-feira (15), o diploma do Go-
verno que altera as medidas excecionais 
e temporárias relativas à pandemia da 
covid-19.

Numa nota colocada no portal da Pre-
sidência da República na Internet 
pode ler-se que Marcelo Rebelo de 

Sousa “promulgou hoje o diploma do Go-
verno que altera as medidas excecionais e 
temporárias relativas à pandemia da doen-
ça covid-19”.

O decreto do executivo foi aprovado no 
Conselho de Ministros de quarta-feira (14) e 
prevê, entre outras medidas, a prorrogação 
até 31 de março de 2021 da “atendibilida-
de dos documentos expirados” (cartão do 

cidadão, certidões e certificados emitidos 
pelos serviços de registos e da identifica-
ção civil, carta de condução, documentos e 
vistos relativos à permanência em território 
nacional, bem como as licenças e autoriza-
ções).

A “dispensa de licenciamento prévio 
pelo IMT para os veículos de transporte de 
doentes, estando estes autorizados a cir-
cular apenas com o certificado de vistoria 
de veículo” e a “alteração do regime con-
traordenacional, no âmbito da situação de 
calamidade, contingência e alerta, clarifi-
cando os deveres e aumentando algumas 
coimas”, são outras das medidas constan-
tes do decreto-lei agora promulgado.

JN/MS

Marcelo promulga diploma que altera 
as medidas excecionais e temporárias

Covid-19

Programa SURE

Portugal recebe em breve 
5,9 mil milhões de euros
A presidente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen, destacou esta 
quinta-feira (15) que Portugal irá receber 
“em breve” 5,9 mil milhões de euros ao 
abrigo do programa europeu SURE de 
combate ao desemprego causado pela 
pandemia de covid-19.

Numa mensagem divulgada na rede 
social Twitter após o encontro com 
o primeiro-ministro, António Cos-

ta, a líder do executivo comunitário desta-
cou que Bruxelas está já “a agir para salvar 
empregos”, indo Portugal “receber breve-
mente 5,9 mil milhões de euros ao abrigo do 
SURE, para manter as pessoas no trabalho”.

Ursula von der Leyen adiantou ainda que 
Lisboa e Bruxelas vão cooperar “para fazer 
o melhor uso dos fundos Next Generation 
EU”, um fundo de recuperação temporá-

rio, dotado de um orçamento de 750 mil 
milhões de euros.

António Costa entregou esta quinta-fei-
ra (15) à presidente da Comissão Europeia, 
em Bruxelas, o primeiro esboço do Plano de 
Recuperação e Resiliência, que tem como 
prioridades a criação de respostas sociais, 
com a aposta no Serviço Nacional de Saúde 
e na habitação, e a promoção do emprego 
através de mais investimento e competên-
cias. Em julho passado, o Conselho Euro-
peu aprovou um Quadro Financeiro Plu-
rianual para 2021-2027 de 1,074 biliões de 
euros e um Fundo de Recuperação de 750 
mil milhões para fazer face à crise gerada 
pela covid-19.

Entre os dois, Portugal deverá arrecadar 
cerca de 45 mil milhões de euros em sub-
venções no período de 2021 a 2029.

JN/MS

Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, ad-
mitiu esta quinta-feira (15), em Bruxe-
las, que não gosta da solução de impor 
a utilização de máscara e da aplicação 
StayAway Covid, mas considerou que 
seria “irresponsável” assistir “impávido” 
ao aumento consistente dos casos de 
covid-19.

“Se me pergunta se é uma proposta que 
eu goste, eu não gosto. Eu não gosto 
de proibições. Agora, há uma coisa 

que eu constato: nós não podemos estar 
impávidos a assistir a um aumento cres-
cente dos números [...] e não reagir. Ora, 
não há três ou quatro formas de reagir. Há 
duas: ou parar as atividades, e isso tem um 
enorme custo social e económico, ou alte-
rar os comportamentos”, declarou. “Odeio 
ser autoritário mas temos de controlar a 
pandemia”, sublinhou.

António Costa, que se encontrava em 
Bruxelas para uma cimeira europeia, disse 
ter noção de que a proposta que o Gover-
no apresentou na véspera à Assembleia da 
República tem um cariz autoritário - “se 
eu não achasse que [as medidas] não eram 
[autoritárias], teria adotado há mais tem-
po, observou -, mas insistiu que o funda-
mental é preservar a capacidade do Serviço 
Nacional de Saúde e “assegurar a todo o 
custo que atividade letiva não sofre sobres-
saltos”, e que não é necessário adotar de 
novo medidas que agravem a crise econó-
mica e social.

“Entendemos que era necessário subme-
ter à Assembleia da República uma propos-
ta para tornar obrigatória a utilização quer 
da máscara, quer da aplicação [...] Eu acho 
que seria irresponsável da minha parte as-
sistir à evolução da pandemia e não agir”, 
declarou, acrescentando esperar agora que 
se faça agora no parlamento, que “é a enti-
dade que constitucionalmente pode tomar 
decisões sobre esta matéria”, um “debate 
de uma forma aberta e descomplexada”.

O chefe de Governo disse ter noção de que 
“há riscos que têm de ser evitados do ponto 
de vista da proteção de dados” no caso da 
utilização do StayAway Covid, é asseverou 
que “é impensável” avançar para “uma so-
lução que viole a proteção de dados”, mas 
disse não ser esse o caso “com as condições 
de anonimato que a aplicação tem”.

“Eu percebo e gostaria que ficasse claro 
que eu não estou a fazer nenhum juízo de 
censura sobre o comportamento das pes-
soas. Todos nós estamos, eu também estou, 
ao fim destes meses todos, nós vamos acu-
mulando cansaço e fadiga relativamente a 
estas medidas e restrições que existem”, 
afirmou.

Contudo, insistiu, o aumento dos casos 
deve-se ao “relaxamento do comporta-
mento das pessoas”, e para contrariá-lo 
a melhor forma é de alterar o comporta-
mento, conseguindo “recuperar o sentido 
de mobilização coletiva que o país teve em 
março e abril”, pois a alternativa é pior.

“Acho que é muito claro olhando para os 
números que eles têm vindo a crescer de 
uma forma consistente desde agosto e que 
a evolução que estamos a ter é uma evolu-
ção grave, e, portanto, isto necessita de um 
sinal, e um sinal inequívoco de que temos 
que alterar os comportamentos”, disse.

Segundo o primeiro-ministro, “há duas 
formas de controlar a pandemia”, conhe-
cendo-se já “o enorme custo” das medidas 
adotadas em março e abril, de “paralisar 
um conjunto de atividades”.

“Hoje sabemos o enorme custo social 
que isso tem. Tem para as crianças e para 
os jovens, que foram prejudicados no seu 

processo de aprendizagem. Não podemos 
aceitar voltar a ter que fechar as escolas. 
Um custo social muito grande e afetivo 
para os idosos, que estiveram vários meses 
sem poder ter visitas dos seus familiares. 
Não podemos aceitar e voltar a introduzi 
isso. Um custo brutal para o emprego e para 
a perda de rendimento, com a paralisação 
da atividade económica [...] E também de 
respeito que temos que ter pelo grande es-
forço que os profissionais de saúde estão a 
fazer”, sintetizou.

António Costa sublinhou que há que “es-
tancar neste momento” o aumento de con-
tágios, sobretudo atendendo à proximi-
dade do inverno, e disse que Portugal não 
pode correr o risco de se chegar ao natal 
com os níveis de contaminação atuais.

“O Presidente da República, por exem-
plo, já chamou a atenção, e muito bem, que 
as famílias têm de começar a pensar com 
é que se organizam para o Natal. A última 
coisa que podemos imaginar é voltar a ado-
tar no natal medidas tão drásticas e auto-
ritárias como as que adotámos na Páscoa, 
ao proibir as pessoas de se deslocar de um 
momento para o outro”, disse.

António Costa anunciou na quarta-fei-
ra novas medidas para travar o aumento 
do número de casos de covid-19, entre as 
quais a situação de calamidade para todo 
o território nacional, que se manterá pelo 
menos até final do mês.

O Governo vai ainda tentar tornar, atra-
vés de um projeto-lei, que o parlamento 
torne obrigatória em contexto laborar e es-
colar a aplicação StayAway Covid.

No texto entregue pelo Governo na As-
sembleia da República, a que a Lusa teve 
acesso, prevê-se um regime de multas en-
tre os 100 e os 500 euros para os casos de 
incumprimento da lei.

O artigo 4.º da lei define que “é obriga-
tória, no contexto laboral ou equiparado, 
escolar e académico, a utilização da aplica-
ção Stayaway Covid pelos possuidores de 
equipamento que a permita”.

E determina-se que esta obrigatoriedade 
“abrange em especial os trabalhadores em 
funções públicas, funcionários e agentes 
da Administração Pública, incluindo o se-
tor empresarial do Estado, regional e local, 
profissionais das Forças Armadas e de for-
ças de segurança”. Já sobre o uso de más-
cara nas ruas, o texto define que será obri-
gatório sempre “se mostre impraticável” 
manter a distância física entre pessoas.

A lei fixa três exceções para esta obriga-
ção, no caso de “se tratar de pessoas com 
deficiência cognitiva, do desenvolvimento 
e perturbações psíquicas”, que devem ter 
um atestado médico de incapacidade mul-
tiusos ou declaração médica.

Está igualmente prevista a exceção para 
pessoas com “condição clínica” que “não 
se coaduna com o uso de máscaras”, ates-
tada através de declaração médica.

JN/MS

“Odeio ser autoritário mas temos de 
controlar a pandemia”, diz Costa
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Programa Nacional de Apoio
ao Investimento da Diáspora
RCM nº 64/2020 de 18 de agostoPNAID

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

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

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

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

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

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

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

O PNAID é composto por:

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

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

Sistematiza os apoios simplificando as formas de adesão aos programas

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

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

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

Congrega várias áreas de governação num desígnio comum

EIXO D
Promoção mobilização e redes
4 medidas / 22 submedidas 

EIXO A
Apoios e incentivos
9 medidas / 28 submedidas 

EIXO C
Informação e divulgação
5 medidas / 16 submedidas 

EIXO B
Facilitação
5 medidas / 16 submedidas 

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

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

ou escreva-nos: investidordiaspora@mne.gov.pt
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SNS tem menos de três psicólogos 
para cada 100 mil habitantes
A Ordem dos Psicólogos alertou para 
o aumento de procura de cuidados de 
saúde psicológica e mental, lembrando 
que os cuidados primários do Serviço 
Nacional de Saúde têm menos de três 
psicólogos para cada 100 mil habitantes.

Durante as crises económicas e pan-
demias, a saúde mental e psicológica 
das pessoas é atingida, alerta o es-

tudo realizado pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses (OPP) divulgado esta quin-
ta-feira (15): “Crise económica, pobreza e 
desigualdades - Relatório sobre Impacto 
Socioeconómico e Saúde Mental”.

Os especialistas alertam para o agrava-
mento da saúde mental e psicológica dos 
portugueses durante a pandemia de co-
vid-19, e por isso defendem um reforço de 
profissionais no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS).

Existem cerca de 24 mil psicólogos no 
país e a pandemia levou à criação da Linha 
de Aconselhamento Psicológico do SNS24, 
mas o Serviço Nacional de Saúde conta 
apenas com 250 psicólogos ao nível dos 
cuidados primários.

“É um número claramente diminuto, 
que impede muitos portugueses de aceder 
a esses serviços, já que a maioria não possui 
recursos para pagar o acesso a serviços de 
saúde fora do SNS”, alerta a OPP.

Os psicólogos podem ser agentes de mu-
dança e os mobilizadores sociais capazes de 
diminuir o impacto da pandemia e da cri-
se socioeconómica na saúde psicológica e 
mental dos portugueses.

“É inevitável o aumento dos problemas 
de saúde mental provocados pela crise 
pandémica e pela crise socioeconómica, 
tornando-se expectável um aumento da 
procura dos serviços e cuidados de Saúde 
Psicológica/Mental. Adicionalmente, as 
intervenções de prevenção na área da Saú-
de Psicológica/Mental são residuais”, aler-
ta o relatório.

Entre as ações para diminuir o impacto 
da crise socioeconómica, provocada pela 
pandemia de covid-19, o relatório destaca 
a necessidade de haver maior acesso aos 
serviços e cuidados de Saúde Psicológica/
Mental.

A mudança de comportamentos, a inter-
venção no stresse laboral e riscos psicosso-
ciais, assim como a promoção da resiliência 
e investimento na promoção da saúde Psi-
cológica/Mental nas Escolas são algumas 
das propostas da OPP.

De um dia para o outro, as pessoas foram 
obrigadas a reorganizar a sua vida.

Neste processo, muitas famílias sentiram 
dificuldade em conciliar o teletrabalho com 
o cuidado e apoio aos filhos, muitos idosos 
ficaram fisicamente isolados, “muitos tra-
balhadores perderam o emprego ou fica-
ram em ‘layoff’, enquanto outros, como 
os profissionais de saúde, mantiveram-se 
a trabalhar, por vezes em situações física e 
psicologicamente muito exigentes e expos-
tos a maior risco de infeção”.

A ameaça do desemprego ou a perda de 
rendimentos, bem como o stresse e an-
siedade provocados pela deterioração das 
condições de vida passaram a estar presen-
tes no dia-a-dia de muitas famílias. Houve 
cidadãos que perderam familiares e amigos 
e não puderam cumprir os habituais rituais 
de despedida.

O excesso de informação e a incerteza 
sobre a doença vieram agravar “o medo e 
ansiedade” e foram o rastilho para desen-
cadear um aumento de doenças do foro 
mental e psicológico, acrescenta o relató-
rio.

O documento recorda que é entre as fa-
mílias mais carenciadas que há mais casos 
de desemprego e mais instabilidade labo-
ral. É também ali que o acesso à educação 
e à saúde de qualidade se torna mais difícil.

Os especialistas alertam para o facto de 
a crise económica ter impacto direto na 
saúde das pessoas e vice-versa: Existe um 
“círculo que coloca em causa a recuperação 
das pessoas e, consequentemente, a econo-
mia e o próprio país”.

A crise económica aumenta o desempre-
go, instabilidade económica, pobreza e ex-
clusão social.

“A crise socioeconómica terá, inevita-
velmente, um impacto negativo e acentua-
rá estes determinantes, produzindo conse-
quências negativas na saúde Psicológica/
Mental dos portugueses. Sendo que, por 
seu lado, os problemas de saúde Psicológi-
ca/Mental agravarão a crise socioeconómi-
ca, diminuindo a produtividade e aumen-
tando as desigualdades”.

O documento recorda ainda que “Portu-
gal é dos países desenvolvidos onde é mais 
difícil sair da situação de pobreza -- pode 
demorar até cinco gerações para que as 
crianças pertencentes a uma família que 
esteja na base da distribuição de rendimen-
tos consigam um salário médio”.

JN/MS
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Testes rápidos autorizados, mas 
com “ponderação e reserva”
Os testes rápidos à covid-19 podem ser 
aplicados de acordo com a situação clí-
nica e epidemiológica, mas devem ser 
utilizados com “ponderação e reserva”, 
segundo uma circular conjunta da Dire-
ção-Geral da Saúde, do Infarmed e do 
Instituto Ricardo Jorge.

“Os testes de diagnóstico rápido de de-
teção de antigénio devem ser utiliza-
dos de acordo com a situação clínica, 

epidemiológica e o objetivo para o qual se 
destinam: deteção de casos de forma rápi-
da, para a célere implementação de medi-
das de controlo da transmissão do SARS-
-CoV-2”, refere o documento.

O seu desempenho “depende muito do 
contexto, clínico e epidemiológico, em que 
são utilizados, sendo recomendada ponde-
ração e reserva na sua utilização em casos 
sem critérios clínicos e epidemiológicos”, 
adianta a circular informativa conjunta 
“Diagnóstico COVID-19 - Testes de pes-
quisa de antigénio”. É obtida “uma maior 
sensibilidade dos testes” quando são reali-
zados em indivíduos sintomáticos e numa 
fase inicial da infeção (casos com início dos 
sintomas inferior a cinco/sete dias), perío-
do em que a carga viral no trato respirató-
rio superior é mais elevada.

Segundo o documento, “a nova geração 
de testes rápidos de deteção de antigénio 
com características melhoradas (com sen-
sibilidade superior a 90%, de acordo com 

a informação do fabricante), coloca os 
testes 2/3 rápidos de deteção de antigénio 
como uma escolha válida para a realização 
do diagnóstico de casos suspeitos de co-
vid-19”, refere a circular.

Os testes registados em Portugal, no 
Infarmed, apresentam características de 
desempenho diversas, variando a sensibi-
lidade entre 60% e 99%, com especificida-
des “consistentemente elevadas (=98%)”, 

refere o documento assinado pela direto-
ra-geral da Saúde, Graça Freitas, e pelos 
presidentes da Autoridade Nacional do Me-
dicamento, Rui Ivo, e do Instituto Nacional 
de Saúde Ricardo Jorge (INSA), Fernando 
Almeida.

Por esta razão, “é necessária a fixação de 
características mínimas de sensibilidade e 
de especificidade dos testes, para a utiliza-
ção e realização do diagnóstico da covid-19 

através de testes rápidos de pesquisa de an-
tigénio”. Os critérios mínimos de desem-
penho para estes testes estão definidos por 
alguns países e pela Organização Mundial 
de Saúde. Em Portugal são aceites os que 
apresentem os padrões de desempenho 
com valores de sensibilidade superior ou 
igual a 90% e de especificidade superior ou 
igual a 97%.

“No contexto dos desafios próximo ou-
tono/inverno e perante a situação epide-
miológica atual, é da maior importância, 
não só o aumento do número de indivíduos 
testados, mas também a rapidez do diag-
nóstico, tendo como objetivo a deteção rá-
pida, do SARS-CoV-2 associado à infeção 
respiratória, para a implementação célere 
de medidas de isolamento que conduzam à 
contenção da transmissão do vírus”, desta-
ca o documento.

Os testes rápidos têm uma menor sen-
sibilidade que a metodologia de referência 
- os testes de biologia molecular (RT-PCR) 
- no entanto, quando corretamente reali-
zados e interpretados podem orientar as 
decisões em saúde pública e a vigilância da 
covid-19, acrescenta.

A monitorização do desempenho dos 
testes deverá ser acompanhada através da 
análise de controlos pelo Instituto Nacional 
Ricardo Jorge e a identificação de resulta-
dos “falsos positivos” ou “falsos negativos” 
deverá ser reportada ao Infarmed.

JN/MS
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Subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.

SÁBADO, 17 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista - A Welp Wear não é 
uma roupa qualquer - Vasco Ferreira 
produz a sua coleção com o lixo que 
inunda os oceanos por todo o mundo. 
Nesta edição vamos também viajar 
até à Serra da Lousã, para festejarmos 
antecipadamente o Entrudo tradicional 
com o filme de Tiago Cerveira.

 15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

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

  Timeline – a sua rede social agora na 
televisão.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 20h30 Here’s the Thing - Manuel DaCosta 
entrevista Michael Tibollo – Ministro 
Associado da Saúde Mental. A 
pandemia e os seus efeitos na saúde 
mental será o centro de toda a 
conversa. 

21h00 Wisdom of Wealth

21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 18 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal à vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 It´s Showtime

 11h00 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul - O equilíbrio do corpo 
e mente, o ambientalismo, a saúde 
e o bem-estar. Crie novos hábitos e 
deixe-se incentivar. No Body & Soul 
ajudamo-lo a cuidar do seu bem-estar, 
promovendo hábitos saudáveis e res-
peitando o ambiente que nos rodeia.      

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime - Diogo Piçarra e a sua 
Tour Abrigo. 

  Peter Serrado voltou a Portugal no 
ano passado e teve a oportunidade de 
promover a sua música e abrir o espe-
táculo da Aurea no festival da Nazaré.

  Recordamos também a conversa com 
os Dead Combo acerca do seu último 
trabalho - A Bunch Of Meninos

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Stella’s Studio 

 21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 19 DE OUTUBRO 
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Espaço Mwangolé

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé 

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Timeline

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 We Need to Talk

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 20 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

 08h30 Caminhos da Energia

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Timeline

16h30 Portugal à Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Here’s the Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé 

00h00 It´s Showtime

00h30 Timeline

01h00 Portugal À Vista

01h00 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 21 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugal à Vista

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 22 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 It’s Showtime

16h30 Here’s the Thing

17h00 Estação de Serviço 

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Mwangolé 

21h00 Caminhos da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 23 DE OUTUBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Portugal À Vista

16h30 Timeline

17h00 Espaço Mwangolé 

17h30 Body & Soul

18h00 Roundtable - Análise do editorial do 
Milénio Stadium; Ponto da situação 
da pandemia; A saúde mental em 
tempo de pandemia.   

  Apresentador: Manuel DaCosta 

  Convidados: Cristina Da Costa e Vince 
Nigro

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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CDU quer POSEI de transportes para 
uniformizar custos de produção agrícola
A CDU nos Açores quer uma “aposta 
mais decidida na diversificação e no es-
coamento local dos produtos agrícolas” 
e propõe a criação de um POSEI para os 
transportes, para mitigar as desigualda-
des nos custos de produção entre ilhas.

O coordenador regional do PCP, Mar-
co Varela, disse, em declarações 
por telefone à Lusa, que a CDU quer 

uma “aposta mais decidida na diversifica-
ção no escoamento local dos produtos agrí-
colas, na recuperação de tradições e numa 
aposta nos produtos biológicos”.

Num dia em que a comitiva da coligação 
que junta o Partido Comunista Português 
e Os Verdes contactou com a população, 
comerciantes, produtores e agricultores 
dos três concelhos da ilha do Pico (São Ro-
que do Pico, Lajes do Pico e Madalena), o 
candidato apontou para a necessidade de 
valorizar o preço do leite em toda a região 
e melhorar o “escoamento dos produtos, 
nomeadamente por via marítima”.

Na ‘ilha montanha’, o cabeça de lista 
pelos círculos do Corvo e de compensação 
lembrou que “produzir leite, no Pico e em 
algumas ilhas, é mais caro do que noutras, 
até pelos custos da ração, que é diferen-
ciado e é mais caro”. Para esse problema, 
a candidatura da CDU tem “uma propos-

ta concreta”: a “criação de um POSEI de 
transportes, para ser igual, em todas as 
ilhas, os custos de produção”.

O POSEI é um apoio comunitário para a 
agricultura destinado às nove Regiões Ul-
traperiféricas da União Europeia.

Do contacto com a população, foram-lhe 
transmitidas, “sobretudo, as questões dos 
rendimentos, as reformas baixas, salários 
baixos, a dificuldade de terem um emprego 
estável”, afirmou.

A essas pessoas, o líder comunista frisou 
a “importância de irem votar, se estão des-
contentes, se anseiam uma mudança”.

“É importante ir votar e dar mais força 
a quem tem estado do seu lado na defesa 
de rendimentos, na defesa de salários, de 
pensões, de reformas. Utilizarem esse des-
contentamento, dando força a quem tem 
estado do seu lado”, reforçou.

A campanha eleitoral para as eleições le-
gislativas dos Açores decorre entre 11 e 23 
de outubro, estando o sufrágio marcado 
para o dia 25.

Nas eleições regionais açorianas existe 
um círculo por cada uma das nove ilhas 
(São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jor-
ge, Graciosa, Santa Maria, Flores e Corvo) e 
um círculo regional de compensação, reu-
nindo os votos que não foram aproveitados 
para a eleição de parlamentares nos círcu-

los de ilha.
Ao todo, são 13 as forças políticas que se 

candidatam aos 57 lugares da Assembleia 
Legislativa Regional: PS, PSD, CDS-PP, BE, 
CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, 
Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP.

A CDU concorre a todos os círculos elei-
torais. Nas anteriores legislativas açoria-
nas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos 
votos, o que se traduziu em 30 mandatos no 
parlamento regional, contra 30,89% do se-
gundo partido mais votado, o PSD, com 19 
mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro man-
datos). O BE, com 3,6%, obteve dois man-
datos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, 
um, e o PPM, com 0,93% dos votos expres-
sos, também um. Estão inscritos para votar 
228.572 eleitores.

O PS governa a região há 24 anos, ten-
do sido antecedido pelo PSD, que liderou o 
executivo regional entre 1976 e 1996.

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e 
presidente do Governo Regional desde as 
legislativas regionais de 2012, após a saí-
da de Carlos César, que esteve 16 anos no 
poder, apresenta-se de novo a votos para 
tentar um terceiro e último mandato como 
chefe do executivo.

AO/MS

O líder do Aliança/Açores e candi-
dato às eleições legislativas regio-
nais de 25 de outubro, Paulo Silva, 
elegeu a inclusão, a educação e 
a saúde como áreas prioritárias 
para o partido.

“Inclusão, educação e saúde são 
três pilares fundamentais. Não 
podemos aceitar que no século 

XXI tenhamos uma inclusão meti-
da na gaveta. Não podemos aceitar 
que no século XXI não tenhamos em 
todas as ilhas da região um modelo 
educacional de sucesso como a Es-
cola Tomás de Borba e não podemos 
aceitar que, na região, a saúde este-
ja no estado calamitoso como está”, 
avançou.

Paulo Silva, que é cabeça de lista 
do Aliança pelo círculo eleitoral da 
ilha Terceira e pelo círculo da com-
pensação, falava, em declarações aos 
jornalistas, à margem de uma visita à 
Escola Básica e Secundária Tomás de 
Borba, em Angra do Heroísmo, que 
considerou ter um modelo de educa-
ção a seguir por outras unidades.

“Não sei o que é que os gover-
nantes precisam de perceber mais 
quando têm um exemplo de sucesso 
dentro de casa. Só falta replicá-lo 
na região toda, à dimensão de cada 
ilha”, frisou.

O modelo educacional propos-
to pelo Aliança é “focado em cada 
aluno” e defende que cada escola 
deve ter “a porta aberta para os en-
carregados de educação e para os 
docentes”. “Mais docentes nunca é 
demais”, sublinhou o candidato do 
Aliança, propondo também um pro-
grama de reformas antecipadas para 
professores e educadores, por serem 
“profissões de desgaste rápido”.

“Terceira no ranking regional”, a 
Escola Tomás de Borba é, segundo 
Paulo Silva, “uma escola integrada, 
que tem um conservatório e as artes 
no seu transversal dentro da escola” 
e um número máximo de 22 alunos 
por turma.

“Se tivesse mais quatro ou cinco 
salas de aula era possível diminuir 
esse número para o que achamos de-
sejável, até 18 alunos”, salientou.

O candidato frisou, por outro 
lado, que o partido enviou uma 
carta em braille a todos os invisuais 
da região com o programa de in-
clusão do Aliança.

“Temos um projeto diferente para 
a região e é esse projeto em que os 
açorianos têm de se rever e perce-
ber que está na altura de mudar, de 
retirar uma maioria absoluta ao PS 
e acima de tudo de dar aos partidos 
mais novos esta dinâmica que nós 
queremos implementar e imprimir 
na região”, apontou.

O Aliança concorre pela primeira 
vez às eleições regionais dos Açores, 
apresentando listas nos círculos de 
São Miguel, Terceira e compensação.

AO/MS

Aliança assume 
inclusão, 
educação e 
saúde como 
prioridades

O secretário regional da Agricultura e 
Florestas afirmou que a reabertura do 
mercado brasileiro cria “novas oportu-
nidades aos produtos lácteos açorianos, 
sobretudo aos queijos, considerando 
que o fim do embargo, que durava des-
de 2015, é uma boa notícia” para o setor 
dos laticínios nos Açores”.

Citado em nota, João Ponte, refere 
que o Governo dos Açores está “na-
turalmente satisfeito com o anúncio 

do fim do embargo aos produtos lácteos 
dos Açores no Brasil, desde logo pelo po-
tencial que esta decisão apresenta para os 
lacticínios dos Açores, por aquilo que pode 
representar em termos de novas oportuni-
dades na exportação dos produtos lácteos 
dos Açores, que, como todos sabemos, são 
de excelente qualidade”.

O governante salientou o trabalho con-
junto entre o Governo dos Açores e o Go-
verno da República, e o caminho que foi 
trilhado de diálogo e de articulação com 
o Governo do Brasil, que culminou agora 
com o anúncio do fim do embargo brasi-
leiro, a favor do setor dos lacticínios, que é 
um dos pilares fundamentais da economia 
regional.

“Pela sua dimensão, pela forte ligação 
do Estado de Santa Catarina aos Açores e 
do Brasil a Portugal, a reabertura do mer-
cado brasileiro constitui de facto uma ja-
nela de oportunidade para as indústrias de 
laticínios do Açores diversificaram os seus 
clientes”, afirmou João Ponte, manifes-
tando esperança de que este novo mercado 
possa ajudar a alavancar o crescimento das 
exportações.

AO/MS

Reabertura do mercado brasileiro cria “novas 
oportunidades para os produtos lácteos açorianos”
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O presidente executivo madeirense, 
Miguel Albuquerque, considera que a 
proposta de Orçamento do Estado para 
2021 (OE2021) revela que o Governo do 
PS está “refém” da esquerda radical e 
lamenta a falta de equidade entre as re-
giões autónomas.

“É um orçamento onde o Partido So-
cialista está refém dos dois partidos 
da esquerda radical em Portugal, que 

é o Partido Comunista, que é leninista, e o 
Bloco de Esquerda, que é trotskista”, disse 
à agência Lusa, reforçando: “É um orça-
mento de estagnação, a jogar para o lado”.

Miguel Albuquerque, que lidera o go-
verno regional de coligação PSD/CDS-PP, 
alertou, por outro lado, que a Madeira con-
tinua a ser discriminada face aos Açores 
pelo Governo da República, presidido pelo 
socialista António Costa.

“Já propusemos uma alteração Lei das 
Finanças das Regiões Autónomas para evi-
tar a situação perfeitamente absurda que 
temos, que é a Madeira estar discriminada 
relativamente aos Açores, numa situação 
de pandemia”, vincou.

A Região Autónoma da Madeira vai re-
ceber cerca de 232 milhões de euros, mais 
quatro milhões do que este ano, segundo 
a versão preliminar da proposta de Orça-
mento do Estado para 2021, apresentada na 
segunda-feira (12) na Assembleia da Repú-
blica, ao passo que os Açores contam com 
301,8 milhões de euros, o que representa 
um acréscimo de oito milhões.

“Considero que é imperativo, em termos 

de justiça e de equidade entre as regiões, 
fazer a alteração da lei das finanças regio-
nais”, declarou Miguel Albuquerque, adian-
tando que o seu executivo defende uma base 
de 35% para as transferências do Fundo de 
Coesão e não o atual cálculo em função do 
Produto Interno Bruto (PIB) regional.

De acordo com a versão preliminar do 
OE2021, o Estado vai transferir 232.260.312 
euros para a Madeira, dos quais 185.808.250 
euros serão transferidos nos termos do ar-
tigo 48.º (transferências orçamentais) da 
Lei das Finanças das Regiões das Autóno-
mas e 46.524.062 euros nos termos do ar-
tigo 49.º (fundo de coesão para as regiões 
ultraperiféricas) da mesma lei.

JM/MS

OE2021: Albuquerque diz que Governo 
está “refém” da esquerda radical 
e lamenta falta de equidade

Projeto ‘eu faço!’ Capacita população do 
Imaculado para o mercado de trabalho

Capacitar a população para a procura ati-
va de trabalho e dotá-la de competências 
de desenvolvimento pessoal são os prin-
cipais objetivos do projeto “Eu Faço!”, 
promovido pela Junta de Freguesia do 
Imaculado Coração de Maria, em parce-
ria com o Polo de Emprego da APEL.

A iniciativa teve esta terça-feira (13) 
início no espaço da Junta de Fre-
guesia na Rua Nova da Quinta Deão, 

tendo como oradores Inês Mendonça, da 
rede Eures, e Edgar Viana, do Polo de Em-
prego da APEL. Nesta primeira sessão, fo-
ram abordados o novo Europass e a rede 
europeia de mobilidade, como também a 
temática da Saúde, subordinada ao tema 
“Seja feliz e esteja preparado para a ação” 
com o contributo de Dário Ferreira.

Além disso, ao longo desta semana tive-
ram lugar novas sessões, durante as quais 
foram abordadas as temáticas do Marke-

ting Pessoal, dos Contratos de Trabalho e 
do Empreendedorismo, entre outras.

Com este projeto, que, como referido, é 
levado a efeito conjuntamente entre a Jun-
ta de Freguesia do Imaculado e o Polo de 
Emprego da APEL, pretende-se formar, 
capacitar e incentivar os fregueses do Ima-
culado ou outras pessoas interessadas, per-
mitindo-lhes, assim, a aquisição de mais 
conhecimentos e competências.

A primeira fase da iniciativa contou com 
pessoas encaminhadas da Junta de Fregue-
sia para o Polo de Emprego e outras que já 
se encontravam inscritas neste organismo.

Entretanto, a formação irá repetir-se na 
próxima semana, a partir do dia 19 de outu-
bro, sendo que as inscrições para participar 
na mesma podem ser efetuadas através do 
e-mail: geral@jfimaculado.pt ou do núme-
ro: 291 229 659.

JM/MS
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FMI melhora previsão de queda 
do PIB em África para 3%

A região deverá registar um crescimento 
negativo de 3%, melhor do que a reces-
são de 4,4% prevista em abril, e ligei-
ramente melhor que a atualização de 
junho do relatório, que apontava para 
uma quebra de 3,2% no produto interno 
bruto.

O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) melhorou esta terça-feira (13) 
a previsão de recessão na África sub-

saariana, antecipando uma quebra de 3% 
no PIB na região, mas cortou a estimativa de 
recuperação no próximo ano para 3,1%.

De acordo com os dados divulgados nas 
Perspetivas Económicas Mundiais, no âm-
bito dos Encontros Anuais, que decorrem 
em formato virtual, a região deverá regis-
tar um crescimento negativo de 3%, me-
lhor do que a recessão de 4,4% prevista em 
abril, e ligeiramente melhor que a atuali-
zação de junho do relatório, que apontava 
para uma quebra de 3,2% no PIB desta re-
gião africana.

Relativamente ao próximo ano, os ana-
listas do FMI estimam agora um crescimen-
to de 3,1%, três décimas abaixo da atualiza-

ção de junho e um ponto percentual abaixo 
da previsão feita em abril, mostrando que a 
crise económica deverá ser mais prolonga-
da do que o estimado no início da pandemia 
de covid-19.

No que diz respeito às economias lusófo-
nas, o FMI prevê uma recessão de 4% em 
Angola este ano e um crescimento de 3,2% 
no próximo ano, mantendo as previsões 
que constam da mais recente avaliação ao 
programa de ajustamento económico em 
curso no país.

Para Cabo Verde, a estimativa aponta 
para uma queda de 6,8% no PIB e um cres-
cimento positivo de 4,5% no próximo ano, 
tendência que se mantém na Guiné Equa-
torial e na Guiné-Bissau: recessão de 6% e 
2,9% este ano e crescimento de 2,2% e 3% 
em 2021, respetivamente.

Também para Moçambique as previsões 
do FMI apontam para um crescimento ne-
gativo este ano (0,5%) e uma recuperação 
em 2021, ano em que estimam uma expan-
são do PIB de 2,1%, na mesma linha de São 
Tomé e Príncipe – recessão de 6,5% este 
ano e crescimento de 3% em 2021.

JE/MS

Organizações lançam iniciativa para 
expandir investigação em África
Um grupo de organizações públicas, 
privadas e sem fins lucrativos, liderado 
pela Comissão da União Africana, lan-
çou um programa avaliado em 100 mi-
lhões de dólares (85,1 milhões de euros) 
para expandir a investigação científica 
em África.

Encabeçada pelo Centro de Preven-
ção e Controlo de Doenças da União 
Africana (África CDC), a Iniciativa 

Africa Pathogen Genomics (Africa PGI) - 
programa que resulta de uma parceria a 
quatro anos - pretende facilitar e expandir 
o acesso a ferramentas para a sequenciação 
genómica, bem como a experiência para o 
fortalecimento da observação da saúde pú-
blica no continente, refere um comunicado 
divulgado pelo África CDC.

De acordo com o documento, o África 
PGI pretende construir uma rede de labo-
ratórios e de acompanhamento de doenças 
a nível continental através da sequenciação 
genómica.

Além de se focar na identificação, na in-
vestigação e na resposta à covid-19 e outras 
ameaças epidémicas, a iniciativa pretende 
também analisar doenças endémicas do 
continente, como a sida, a tuberculose, a 

malária ou a cólera.
“África está a experienciar um pesado 

fardo e surtos regulares de doenças,”, re-
fere o diretor do África CDC, John Nkenga-
song, citado pela nota, acrescentando que 
a Estratégia Sanitária de África para 2016-
2030 pretende apoiar os Estados-membros 
da organização “nos seus esforços para 

criar sistemas de saúde mais eficientes”.
Para o diretor do África CDC, a utilização 

e integração de tecnologias mais avançadas 
nos programas de observação e de respos-
ta “facilita decisões na saúde pública para 
melhores resultados”, dando o exemplo de 
dois surtos de Ébola e o combate à pande-
mia de covid-19.

“O África PGI vai ajudar os Estados-
-membros a desenvolverem a sua capa-
cidade de operar redes laboratoriais e de 
vigilância apoiadas em tecnologias avança-
das”, pretendendo assim “reduzir o fardo 
das doenças e responder aos surtos de for-
ma rápida e eficaz”, acrescenta.

O comunicado sustenta que estas tecno-
logias para nova sequenciação de genomas 
vão permitir que “especialistas em saúde 
pública e investigadores entendam os pa-
togénicos em maior detalhe, permitindo-
-lhes uma melhor monitorização e resposta 
a infeções emergentes ou reemergentes” e 
que estas vão possibilitar a leitura do mate-
rial genético de qualquer organismo.

Entre os membros do projeto estão a em-
presa norte-americana Illumina, líder no 
segmento de descodificação de informação 
genética, assim como a Oxford Nanopore, 
que contribuirão para o treino junto das 

máquinas para a sequenciação de genomas. 
A Fundação Bill e Melinda Gates e o Cen-
tro de Controlo e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos EUA prestarão apoio financeiro 
e técnico, enquanto a gigante tecnológica 
Microsoft vai prestar um apoio técnico no 
desenvolvimento da arquitetura digital do 
África PGI.

O África CDC estima que além da atual 
pandemia de covid-19, cerca de 140 surtos 
de doenças sejam detetados todos os anos 
no continente e mostrou-se preocupado 
para a “crescente ameaça” da resistência a 
antibióticos.

Em África, há mais de 38 mil mortos con-
firmados em mais de 1,5 milhões de infe-
tados em 55 países, segundo as estatísticas 
mais recentes sobre a pandemia naquele 
continente.

África é também fortemente atingida por 
doenças endémicas, como o caso da sida 
- em que, de acordo com dados de 2011, o 
continente albergava cerca de 69% da po-
pulação mundial com VIH -, da tuberculose 
- contabilizando 24% dos casos mundiais -, 
ou do Ébola, que verifica surtos regulares 
de elevada letalidade.

NM/MS

Autoridades angolanas encerram 
mais quatro templos da IURD
O Serviço de Investigação Criminal (SIC), 
em coordenação com a Procuradoria-Ge-
ral da República angolana, encerrou na 
quarta-feira (14) mais quatro templos da 
Igreja Universal do Reino de Deus, na pro-
víncia de Malanje.

“Foram arrolados e apreendidos todos 
os bens móveis e imóveis pertencentes 
àquela denominação religiosa”, adian-

tou o SIC, numa nota, acrescentando que o 
processo de selagem está a ser realizado de 
forma gradual.

Na semana passada, o SIC e a PGR anun-
ciaram o encerramento de outros 25 edifí-
cios da IURD, no Huambo, Cabinda, Moxi-
co, Cuanza Norte, Lunda Sul e Lunda Norte, 
Bié e Bengo. A PGR angolana apreendeu, em 
agosto, sete templos da IURD em Luanda 
(Alvalade, Maculusso, Morro Bento, Patrio-
ta, Benfica, Cazenga e Viana), no âmbito de 
um processo-crime por alegadas práticas 
dos crimes de associação criminosa, fraude 
fiscal e exportação ilícita de capitais. A IURD 
tem estado envolvida em várias polémicas 
em Angola, depois de um grupo de dissiden-
tes se ter afastado da direção brasileira, em 
novembro do ano passado.

Os angolanos, liderados pelo bispo Valen-

te Bezerra, afirmam que a decisão de romper 
com a representação brasileira em Angola 
encabeçada pelo bispo Honorilton Gonçal-
ves, fiel ao fundador Edir Macedo, se deveu 
a práticas contrárias à religião, como a exi-
gência da prática da vasectomia, castração 
química, práticas de racismo, discriminação 
social, abuso de autoridade, além da evasão 
de divisas para o exterior do país. As alega-
ções são negadas pela IURD Angola que, por 
seu lado, acusa os dissidentes de “ataques 
xenófobos” e agressões a pastores e intentou 
também processos judiciais contra os dissi-
dentes.

A IURD Angola acusou anteriormente as 
autoridades judiciais angolanas de terem fei-
to apreensões ilegais e atentarem contra a li-
berdade religiosa, havendo vários processos 
judiciais nos tribunais angolanos.

O conflito deu origem à abertura de pro-
cessos-crime na PGR de Angola e subiu à es-
fera diplomática, com o Presidente brasileiro, 
Jair Bolsonaro, a pedir ao seu homólogo João 
Lourenço garantias de proteção dos pastores 
e do património da Igreja, tendo o chefe de 
Estado angolano prometido um “tratamento 
adequado” do assunto na justiça.

A21/MS
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Youtube remove vídeo do Governo 
brasileiro sobre o uso de máscaras
O Youtube removeu esta quarta-feira (14) 
da sua plataforma um vídeo da Funda-
ção Alexandre de Gusmão, órgão ligado 
ao Ministério de Relações Exteriores do 
Brasil, que defendia que o uso da más-
cara para prevenir a covid-19 é inócuo e 
nocivo à saúde.

Em comunicado, o Youtube afirmou 
que “tem políticas claras sobre o tipo 
de conteúdo que pode estar na plata-

forma e não permite vídeos que incentivam 
atividades que possam causar danos físicos 
graves ou morte” para justificar a retira-
da do vídeo, que contém informação falsa 
sobre o uso de máscaras na pandemia num 
debate chamado “A Conjuntura Interna-
cional no Pós-Coronavírus”, organizado 
pela Fundação Alexandre de Gusmão.

No evento, o palestrante Carlos Ferraz, 
identificado como professor de filosofia e 
que atualmente trabalha na Secretaria Na-
cional da Juventude do Ministério da Mu-
lher, Família e Direitos Humanos, afirmava 
que “a máscara não só é inócua no comba-
te à pandemia, mas ela é também nociva, 
causa problemas de saúde”, sem apresen-
tar provas para contrariar a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e grande parte dos 
especialistas que defendem o uso massivo 
da proteção na pandemia.

O Youtube, por sua vez, esclareceu que 
“se o proprietário de um canal achar que 
teve um conteúdo removido erroneamen-
te pela plataforma, é possível contestar a 
decisão até 30 dias após a emissão do alerta 
ou aviso”. O Brasil é o país lusófono mais 
afetado pela pandemia e um dos mais atin-
gidos no mundo, ao contabilizar o segundo 
número de mortos (mais de 5,1 milhões de 
casos e 150.998 óbitos até quarta-feira (14), 
depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou 
mais de um milhão e oitenta e sete mil 
mortos e mais de 38,2 milhões de casos de 
infeção em todo o mundo, segundo um ba-
lanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo co-
ronavírus detetado no final de dezembro, 
em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China 
como centro da pandemia em fevereiro, o 
continente americano é agora o que tem 
mais casos confirmados e mais mortes.

JN/MS

Bolsonaro diz que pandemia 
foi “superdimensionada”
O Presidente brasileiro, Jair Bolsona-
ro, classificou esta quarta-feira (14) 
de “superdimensionada” a pandemia 
de covid-19, que já matou quase 151 
mil pessoas no Brasil e infetou mais 
de cinco milhões no país sul-ameri-
cano.

“Entramos em 2020 e tivemos o 
problema da pandemia que, no 
meu entendimento, foi superdi-

mensionada. Desde o começo, falei que 
nós tínhamos dois problemas pela fren-
te: a questão do vírus e o desemprego, 
e que eles deveriam ser tratados com a 
mesma responsabilidade simultanea-
mente”, disse Bolsonaro, citado pelo 
jornal O Globo, durante um evento da 
Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan).

“Se nós, e parte do empresariado, ti-
véssemos embarcado na onda do ‘fique 
em casa, que a questão da economia 
vemos depois’, com toda a certeza es-
taríamos numa situação bastante com-
plicada no momento”, acrescentou o 
mandatário, que desde o inicio da pan-
demia se mostrou um dos chefes de Es-
tado mais céticos em todo o mundo em 
relação à gravidade da covid-19.

No total, o país sul-americano con-
centrava, até quinta-feira (15), 150.998 
vítimas mortais e 5.113.628 casos de 
infeção pelo novo coronavírus desde o 
início da pandemia, que foi registada 
oficialmente no Brasil em 26 de feve-
reiro.

Assim, o Brasil é o país lusófono mais 
afetado pela pandemia e um dos mais 
atingidos no mundo, ocupando a se-
gunda posição mundial na lista de na-
ções com maior número total de mor-

tes e a terceira na dos países com mais 
infeções.

Desde a chegada da pandemia ao 
Brasil, Bolsonaro causou polémica ao 
provocar aglomerações, defender a 
reabertura económica, não usar más-
cara em locais públicos e criticar go-
vernadores e prefeitos que decretaram 
medidas de isolamento social em vários 
estados do país.

No evento da Firjan, o Presidente do 
Brasil elogiou ainda o atual ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, que, segundo 
Bolsonaro, foi nomeado não por ser um 
general, mas por ser, “em especial, um 
grande gestor”.

“Na questão da saúde também ti-
vemos algum sucesso em relação ao 
resto do mundo, em especial quando 
colocamos um general no Ministério 
da Saúde. Não por ser general, mas por 
ser, em especial, um grande gestor, que 
está fazendo um trabalho excecional 
nessa área”, disse o chefe de Estado, 
referindo-se a Pazuello, o seu terceiro 
ministro da Saúde.

General do Exército, Pazuello as-
sumiu em abril a função de secretário 
executivo da Saúde, segundo cargo 
mais alto da hierarquia ministerial, 
após o oncologista Nelson Teich assu-
mir o Ministério, em substituição de 
Luiz Henrique Mandetta, exonerado 
após ter discordado publicamente de 
Bolsonaro na condução das medidas de 
combate ao novo coronavírus.

Contudo, poucas semanas depois, 
Teich pediu demissão, tendo Pazuello 
assumido interinamente a liderança do 
Ministério da Saúde, situação bastante 
criticada no país, devido à falta de es-
pecialização do militar em questões de 
saúde. Em 16 de setembro, Eduardo 
Pazuello tomou posse como ministro 
da Saúde do Brasil, após quatro meses a 
liderar interinamente a tutela durante a 
pandemia da covid-19 no país.

Sob a gestão do general, o Ministério 
da Saúde mudou as diretrizes, para que 
a população procurasse a rede de saúde 
quando sentisse qualquer sintoma da 
doença, mesmo que fosse ligeiro.

Pazuello é o nono ministro que saiu 
das fileiras militares no Governo de 
Bolsonaro.

JN/MS

BRASIL

Vice-líder do Governo brasileiro escondeu 
dinheiro nas nádegas para escapar à polícia
A Polícia Federal do Brasil encontrou 
30 mil reais (quase cinco mil euros) es-
condidos entre as nádegas do senador 
Chico Rodrigues numa operação que 
investiga desvios de dinheiro público 
destinado ao combate da pandemia de 
covid-19.

Chico Rodrigues é vice-líder do Go-
verno do Presidente brasileiro, Jair 
Bolsonaro, na câmara alta do Con-

gresso.
A apreensão do dinheiro escondido entre 

as nádegas do senador foi revelada pela re-
vista Crusoé na noite de quarta-feira (14).

Chico Rodrigues foi um dos alvos da 
operação “Operação Desvid-19” realizada 
a pedido da Controladoria Geral da União 
(CGU), órgão de fiscalização, no estado de 
Roraima. 

Nesta operação, os agentes da polícia in-
vestigam um alegado esquema criminoso 
para desviar recursos públicos através do 
encaminhamento de licitações na Secre-
taria de Saúde de Roraima, que envolveria 
aproximadamente 20 milhões de reais (três 
milhões de euros) que deveriam ser utiliza-

dos no combate à covid-19.
A CGU informou num comunicado que 

identificou diversos indícios da prática de 
preços inflacionados em contratações rea-
lizadas pela Secretaria de Saúde de Roraima 
para aquisição de equipamentos de prote-
ção para profissionais de saúde de médicos 

e enfermeiros e testes rápidos para deteção 
da covid-19, entre outros itens.

“O inquérito policial apontou que os 
recursos eram direcionados, por meio de 
processos licitatórios fraudulentos, para 
empresas específicas, que então eram con-
tratadas pela Secretaria”, destacou um co-
municado emitido pela CGU sobre a Ope-
ração Desvid-19. 

O estado de Roraima recebeu cerca de 171 
milhões de reais (26 milhões de euros) do 
Governo central através do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) em 2020.

Desse valor total, 55 milhões de reais (8,3 
milhões de euros) foram transferidos espe-
cificamente para combate à covid-19.

A “Operação Desvid-19” cumpriu sete 
mandados de busca e apreensão na cidade 
de Boa Vista, capital de Roraima.

JN/MS
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Arrastada pela segunda vaga, Europa 
endurece medidas contra o vírus
A segunda vaga de covid-19 está a ser 
mais forte que a primeira, em todo a Eu-
ropa. Para proteger vidas, são vários os 
governos que apertam nas restrições à 
circulação de pessoas, para tentar tra-
var o vírus.

Portugal entrou, esta quinta-feira (15), 
em estado de calamidade, o segundo 
mais grave previsto na Lei da Prote-

ção Civil. Com a segunda vaga em força, 
a República portuguesa segue o exemplo 
de outros países europeus, que apertam as 
restrições, que chegam ao recolher obriga-

tório, em França, e ao fecho de escolas na 
Irlanda do Norte, por exemplo.

As medidas, desenhadas para evitar o co-
lapso dos sistemas de saúde, estão a preo-
cupar as bolsas. Os investidores temem 
que as novas restrições de mobilidade em 
algumas zonas como na Alemanha, Paris e 
outras cidades de França, ou Espanha atin-
jam ainda mais a situação económica da 
Europa, que se esforça por conter os efeitos 
da segunda vaga da covid-19, que está a ser 
mais forte que a primeira. Por toda a Euro-
pa, aperta-se o cerco.

JN/MS

TAP disponibiliza seguro 
covid-19 para passageiros
A TAP está a oferecer aos passageiros 
um seguro covid-19 gratuito. O produto, 
lançado a 29 de setembro, em parceria 
com a CHUBB, oferece aos clientes da 
companhia aérea portuguesa um novo 
seguro que ajuda a cobrir despesas de 
saúde e alojamento imprevistas relacio-
nadas com a covid-19.

Segundo refere a TAP, na sua pági-
na oficial, “este novo seguro dará ao 
cliente a proteção necessária para co-

brir incidentes relacionados com a doença 
covid-19, que surjam no decurso da via-
gem” e que incluem “extensão de viagem 
obrigatória, hospitalização ou internamen-
to em Unidades de Cuidados Intensivos”.

Em caso de quarentena ou extensão obri-
gatória da viagem, o seguro garante até 500 
euros de reembolso de despesas. Até ao 
mesmo valor podem ir as coberturas para 
os casos que requeiram hospitalização por 
covid-19 durante a viagem.

JN/MS

Facebook fecha página 
de partido neozelandês 
dois dias antes de eleições
O Facebook anunciou, esta quin-
ta-feira (15), que encerrou a página 
do partido neozelandês AdvanceNZ, 
dois dias antes das eleições gerais 
naquele país, acusando a formação 
partidária, que difundiu teorias da 
conspiração, de promover a desin-
formação sobre a pandemia.

“Não permitimos que ninguém 
partilhe na nossa plataforma de-
sinformação sobre a covid-19, o 

que seria suscetível de causar danos 
físicos de forma iminente”, disse um 
porta-voz daquela rede social à agência 
de notícias France-Presse (AFP).

“Fechámos a página do Facebook 
‘Advance New Zealand/New Zealand 
Public Party’ por repetidas violações 
desta política”, acrescentou a mesma 
fonte. A decisão foi condenada pelo 
fundador do partido, Billy Te Kahika, 
que acusou o Facebook de interferir no 
processo eleitoral.

Antigo guitarrista de ‘blues’, Billy 
TK, como também é conhecido, foi 
uma das surpresas da campanha eleito-
ral, destacando-se por propagar teorias 
da conspiração, incluindo a alegação de 
que a crise sanitária foi fabricada pelos 
governos para assumirem o controlo da 
população. O líder do partido populis-
ta acusou a primeira-ministra da Nova 
Zelândia, Jacinda Ardern, de estar por 
detrás da decisão da rede social.

“Não estamos na Coreia do Norte 
nem na China, mas essa é a impressão 
que a atitude do Governo dá”, disse 
Billy Te Kahika, num vídeo divulgado 
na sua página pessoal do Facebook.

Agendadas inicialmente para 19 de 
setembro, as eleições gerais na Nova 
Zelândia acabariam por serem adiadas 
para 17 de outubro, devido ao ressur-
gimento em agosto da pandemia de 
covid-19 no país, anunciou então a pri-
meira-ministra, Jacinda Ardern.

JN/MS

Primeira-ministra finlandesa gera 
polémica com decote em foto de revista
Tem 35 anos, é a primeira-ministra mais 
jovem do mundo, e está agora no centro 
de uma luta contra a misoginia e o sexis-
mo na política.

À margem de uma entrevista a revista 
feminina, foi fotografada na varanda 
da residência, num blazer rigoroso 

mas decotado, com um colar original. Sor-
ri. A imagem tem mais de 20 mil reações na 
página de Instagram da “Trendi”.

Sanna Marín, ecologista, feminista, mãe 
e recém-casada, conta agora com uma le-
gião de seguidores, mulheres e homens, a 
publicar autorretratos decotados e a mul-
tiplicar a hashtag #Imwithsanna (#estou-
comsanna), para responder a quem a acusa 
de brincar às modelos em plena pandemia 
e clama “indecência”.

Entre as apoiantes, a primeira-ministra - 
a quem não reprovam a gestão da segunda 
vaga da pandemia, apenas a roupa - conta 

com a antiga presidente finlandesa Tarja 
Halonen, que põe o dedo na ferida: os ho-
mens podem fotografar-se em tronco nu, 
“mesmo que o seu corpo não o permita”, 
mas uma mulher política não tem direito 
a ter físico. A bicada era direcionadíssima: 
Teuvo Hakkarinen, eurodeputado do par-
tido de extrema-direita Verdadeiros Fin-
landeses, publicou há dias uma foto sua em 
calção de banho azul e vermelho e um boné 
onde se lia: “Make America great again” 
(“Tornar a América novamente grande”, 
da campanha do Presidente dos EUA, Do-
nald Trump). Ninguém o pôs em causa 
como puseram em causa o profissionalismo 
de Sanna Marín, mulher e social-democra-
ta. “Pensava que tudo era possível porque 
a minha mãe dizia-me que podia ser aquilo 
que quisesse”, reagiu a governante. “Te-
mos de encorajar as raparigas, porque elas 
mudam o Mundo”.

JN/MS
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Desvio de meios para Covid-19 ameaça 
combate à tuberculose, alerta OMS
A interrupção dos cuidados de saúde para 
dar prioridade à pandemia está a pôr em 
risco o combate à tuberculose, que em 
2019 matou cerca de 1,4 milhões de pes-
soas, alertou esta quarta-feira (14) a Orga-
nização Mundial de Saúde.

No seu relatório anual sobre a tuber-
culose, a OMS salienta que muitos 
países estavam a conseguir reduzir a 

incidência daquela doença infecciosa, mas 
que “recursos humanos e financeiros foram 
deslocados da tuberculose para a resposta à 
covid-19”. “O número global de mortes por 
tuberculose pode aumentar em 200 mil a 400 
mil só este ano”, alerta a organização, bas-
tando que haja uma queda de 25% a 30% no 
número de pessoas tratadas e diagnosticadas 
durante um período de três meses, o que já 
acontece em alguns dos países mais afetados 
em todo o mundo.

“Continua a ser um desafio o acesso equi-
tativo a diagnósticos atempados e de quali-
dade, à prevenção, tratamento e cuidado”, 
afirmou o secretário-geral daquela agência 
das Nações Unidas, Tedros Ghebreyesus.

“Cerca de 1,4 milhões de pessoas morre-
ram de doença relacionada com a tuberculo-
se em 2019”, aponta a OMS, que estima que 
três milhões dos 10 milhões de novos casos 
não tenham sido diagnosticados.

Antes da pandemia, havia “progresso sus-
tentado” no combate à tuberculose, indica a 
organização: entre 2015 e 2019 conseguiu-se 
reduzir a incidência da doença em 09 por 
cento e o número de mortes diminuiu 14%. 
No entanto, agora verifica-se que “as metas 

globais de prevenção e tratamento ficarão 
provavelmente por cumprir se não houver 
investimentos e ações urgentes”. A última 
meta é acabar com a doença a nível global em 
2030. Este ano, “o investimento em preven-
ção, diagnóstico e tratamento atingiu 6,5 mil 
milhões de dólares, apenas metade dos 13 mil 

milhões acordados pelos líderes mundiais na 
declaração política da ONU sobre tuberculo-
se”, aponta a organização.

Um dos efeitos mais negativos foi no com-
bate à tuberculose resistente à medicação, 
com “465 mil novos diagnósticos em 2019, 
menos de 40% dos quais com acesso a trata-

mento”, indica a OMS. Os 14 milhões de pes-
soas que receberam tratamento entre 2018 e 
2019 são apenas um terço da meta de 40 mi-
lhões definida até 2022.

Por outro lado, as 6,3 milhões de pessoas 
que começaram a ser tratadas entre 2018 e 
2019 são apenas um quinto da meta quinque-
nal de 30 milhões. Em três dos países com 
mais incidência de tuberculose - Índia, In-
donésia, Filipinas -, no primeiro semestre do 
ano houve uma redução de 25 a 30% no nú-
mero de casos reportados, o que indicia um 
impacto nos sistemas de recolha de informa-
ção. A OMS considera que “a expansão do uso 
de tecnologias digitais” no aconselhamento 
e apoio aos doentes é uma medida positiva 
para mitigar as dificuldades. “Para reduzir a 
necessidade de deslocações a estabelecimen-
tos de saúde, muitos países estão a encorajar 
tratamentos domiciliários, assentes em me-
dicação oral, tratamentos preventivos e a 
garantir o fornecimento adequado de medi-
camentos para a tuberculose”, indica. 

A tuberculose é uma das 10 principais cau-
sas de morte em todo o mundo e é a princi-
pal doença mortal provocada por um agente 
infeccioso único. No entanto, 85% dos casos 
são tratáveis com um programa de medica-
ção distribuída ao longo de seis meses.  Esti-
ma-se que 1/4 da população mundial esteja 
infetada com o bacilo que provoca a doença, 
que afeta principalmente os pulmões mas 
pode atacar outros órgãos. Cerca de 90% dos 
novos casos anuais concentram-se em 30 
países de alta incidência, entre os quais An-
gola e Moçambique.

JN/MS
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OFFER AVAILABLE BETWEEN SEPTEMBER 1-30, 2020.

REPRESENTATIVE FINANCE EXAMPLE BASED ON A NEW 2020 ROGUE S FWD. SELLING PRICE IS $29,458 FINANCED AT 0% APR EQUALS 84 MONTHLY PAYMENTS OF $351 MONTHLY FOR A 84 MONTH TERM. $0 
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LEASE OR FINANCE SUBVENTED RATES OR ANY OTHER OFFER. NO CASH SURRENDER OR OTHER VALUE. CANNOT BE APPLIED TO PAST TRANSACTION. CERTAIN CONDITIONS APPLY. MODELS SHOWN 
$36,178/$39,958/$48,458/$26,058 SELLING PRICE FOR A NEW 2020 QASHQAI SL PLATINUM/2020 ROGUE SL/2020 MURANO PLATINUM/2020 KICKS SR. ALL PRICING INCLUDES FREIGHT AND PDE CHARGES 
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CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
Real Estate Broker

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

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

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

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers

SOLD
SOLD

Com o capitão da seleção portuguesa 
afastado da partida frente à congéne-

re sueca por ter testado positivo à Co-
vid-19 - de relembrar que CR7 apontou 
sete golos nos últimos quatro confron-
tos com os escandinavos -, Diogo Jota 
assumiu o “leme” e conduziu Portugal 
à vitória na quarta jornada da Liga das 
Nações. Bernardo Silva, assistido pelo 
jogador do Liverpool, também marcou.

A partida aconteceu em Alvalade e con-
tou com 5000 espectadores nas ban-
cadas, tornando-se assim no jogo de 

futebol com mais adeptos desde o início da 
pandemia em Portugal.

A seleção lusa procurava não só regres-
sar às vitórias nesta competição como tam-
bém isolar-se na liderança do Grupo 3 - era 
preciso, no entanto, que a seleção france-
sa, com a qual tinham empatado a zero em 
Saint-Denis, França, na jornada anterior, 
não vencesse frente à Croácia.

Os suecos, apesar de não terem conquis-
tado qualquer ponto nesta fase, não eram de 
todo vistos como um adversário fácil: das 
nove ocasiões que se deslocou a Portugal, 
esta seleção só saiu derrotada por uma vez.

Ainda assim, grupo comandado por Fer-
nando Santos colocou o pé no acelerador e 
entrou a toda a velocidade em campo, tendo 
tido inclusive a oportunidade de se colocar 
em vantagem bem cedo: primeiro foi Dio-
go Jota que, numa saída rápida no contra-
-ataque, atirou e falhou por pouco as redes 
suecas. Depois disso, aos quatro minutos, 
João Cancelo levantou o esférico, William 
Carvalho, sozinho, cabeceou mas a bola foi 
ao ferro.

A Suécia não deixou a seleção adversária 
sem resposta e, aos 12 minutos, após Kulu-
sevski cobrar um canto, Pepe aliviou mal a 
bola, que ficou à mercê de Lustig. No entan-
to, este falhou o alvo, atirando por cima, e os 
portugueses suspiraram de alívio.

Finalmente, aos 21’, gritou-se golo no 
Estádio José Alvalade: Bruno Fernandes 
recuperou a bola, entregou-a a Diogo Jota 
que por sua vez serviu, na entrada da área, 
Bernardo Silva: o médio do Manchester City 
só teve que atirar para o fundo das redes de 
Olsen. Uma grande jogada coletiva!

O tento parece ter dado ânimo aos suecos, 
que correram atrás do prejuízo e até tive-
ram uma boa oportunidade, aos 35’, quando 
Berg remata ao poste da baliza portuguesa.

Quatro minutos depois, nova ameaça dos 
visitantes - no entanto, Danilo surgiu, le-
vando a melhor sobre Kulusevski.

Antes do intervalo - e numa altura em que 
Portugal não deslumbrava - ainda houve 
tempo para ampliar a vantagem: João Can-
celo, com um passe genial, virou o flanco, 
isolou Diogo Jota, o extremo dominou e ati-
rou de pé direito para o segundo das Quinas.

No reatamento a Suécia, começou me-
lhor: aos 49’, Rui Patrício teve que ganhar 
asas para travar um cabeceamento perigo-
so de Berg.

Patrício, que chegou às 90 internacio-
nalizações nesta partida, viria ainda a as-
sumir funções de homem-elástico aos 56’, 
ao defender um potente remate rasteiro de 
Claesson.

Ocasião soberana desperdiçada por João 
Félix onde, numa jogada de contra-ataque, 
fugiu à marcação da dupla de centrais sue-
cos, entrou na área, mas rematou por cima 
da baliza.

Eis que é chegada a hora do espetáculo do 
mágico Diogo Jota: William Carvalho esme-
rou-se no passe, Jota acelerou e, sem tirar os 
olhos do alvo, deslocou-se para a zona cen-
tro do terreno e fuzilou Olsen. Estava feito 
o 3-0 pelo internacional português que em 
quatro jogos nesta Liga das Nações já assinou 
três tentos.

Mais do que a seleção portuguesa ter 
ganho três importantes pontos na Liga 
das Nações, Diogo Jota ganhou aquilo que 
qualquer jogador almeja: atenção e oportu-
nidade.

Inês Barbosa
Opinião

Jota na pele 
de Ronaldo
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Presidente e jogador do Vitória testam positivo à covid-19

Luís Filipe Vieira suspende todas as ações de campanha eleitoral

Morreu aos 73 anos antigo internacional Augusto Matine

O clube vitoriano comunicou, esta quar-
ta-feira (14), que o presidente Miguel 
Pinto Lisboa e o jogador Mensah testa-
ram positivo à covid-19.

Numa nota, o Vitória de Guimarães 
informou que o presidente está “as-
sintomático” e que a deteção dos 

casos “não têm qualquer implicação com 
o normal curso dos trabalhos”. Já Mensah, 
que esteve ausente do país para representar 
o Gana, testou positivo nos exames efetua-
dos à chegada e não teve qualquer contacto 
com os outros elementos do plantel. O de-
fesa também está assintomático.

“O Vitória Sport Clube informa que o 
Presidente da Direção, Miguel Pinto Lis-
boa, testou positivo a SARS-CoV-2, encon-

trando-se assintomático e em isolamen-
to, cumprindo o estabelecido no Plano de 
Contingência. A deteção deste caso não 
tem qualquer implicação com o normal 
curso dos trabalhos da equipa principal de 
futebol. Informa-se também que o jogador 
Gideon Mensah testou positivo a SARS-
-CoV-2 nos exames efetuados à chegada a 
Guimarães após ter estado ausente do País 
em representação da seleção do Gana, não 
tendo tido qualquer contacto com o grupo 
de trabalho”, pode ler-se.

Em setembro, o extremo angolano Nél-
son da Luz, um dos 17 reforços vitorianos 
para a época em curso, também acusou po-
sitivo à covid-19, estando já recuperado.

JN/MS

A candidatura de Luís Filipe Vieira à pre-
sidência do Benfica suspendeu, esta 
quarta-feira (14), as iniciativas de cam-
panha agendadas para as próximas 
duas semanas, face ao estado de cala-
midade decretado pelo Governo, devido 
à pandemia de covid-19.

“Em função do reforço das medidas de-
cretadas pelo Governo no combate à 
covid-19, que entram em vigor à meia 

noite de hoje, e face ao aumento de casos 
registados nas últimas 24 horas, a candi-
datura de Luís Filipe Vieira, dando cum-
primento às novas diretivas decretadas, 
decidiu suspender todas as iniciativas de 
campanha agendadas”, informou a candi-
datura do atual presidente benfiquista.

Tendo em conta “o elevado número de 
sócios” que têm participado nas ações de 
campanha e “os muitos que já se inscreve-
ram em iniciativas futuras”, a candidatura 

de Vieira considera não existirem con-
dições para manter os eventos previstos 
“sem colocar em causa as medidas impos-
tas pelo executivo”.

“Nesse sentido, todas as ações da candi-
datura de Luís Filipe Vieira agendadas para 
as próximas duas semanas serão repensa-
das e reprogramadas, nomeadamente pri-
vilegiando a utilização de ferramentas digi-
tais no contacto com os associados do Sport 
Lisboa e Benfica”, adiantou.

As eleições para os órgãos sociais do 
Benfica para o quadriénio 2020-2024 estão 
agendadas para 30 de outubro.

Além do atual presidente, Luís Filipe 
Vieira, concorrem ao escrutínio João No-
ronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Bruno 
Costa Carvalho.

Vieira foi eleito presidente do Benfica em 
2003, sucedendo a Manuel Vilarinho.

JN/MS

O ex-futebolista internacional português 
Augusto Matine, que jogou no Benfica e 
Vitória de Setúbal, nas décadas de 60 e 
70, morreu esta terça-feira (13), aos 73 
anos, informou a Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF).

Matine representou o Benfica entre 
1967 e 1973, com uma passagem 
pelo Vitória de Setúbal pelo meio. 

Entre 1973 e 1976, voltou a jogar pela equi-

pa sadina, antes de envergar igualmente 
as camisolas de Portimonense, Lusitano 
de Évora, Desportivo das Aves, Estrela da 
Amadora e Torralta.

Mais tarde, enveredaria pela carreira de 
treinador, orientando o Estrela da Amado-
ra, a seleção de Moçambique, o Ferroviário 
de Maputo e Desportivo de Maputo.

O Benfica, através do site oficial, lamen-
tou a morte do antigo médio, “expressando 
as mais sentidas condolências à sua famí-

lia e amigos”, e recordando “um jogador 
de meio-campo de enorme talento”, que 
conquistou dois campeonatos nacionais, 
uma Taça de Portugal e uma Taça de Honra 
pelas águias.

Também o Estrela da Amadora recordou 
Matine, endereçando condolências a fami-
liares e amigos, e assegurando que o antigo 
futebolista e treinador “jamais será esque-
cido” pelo clube da Reboleira.

Augusto Matine nasceu em Lourenço 
Marques (atual Maputo), em Moçambique, 
tendo representando a seleção portuguesa 
de futebol em nove ocasiões.

Numa nota de pesar publicada no site 
oficial, a Federação Portuguesa de Fute-
bol (FPF), através do presidente Fernando 
Gomes salientou o contributo do antigo 
futebolista: “Matine foi um jogador im-
portante no futebol português, para além 
do contributo que deu à Seleção Nacional. 
Quero manifestar o meu reconhecimento e 
gratidão por tudo o que deu ao futebol por-
tuguês. À sua família deixo as minhas mais 
sinceras condolências”.

Por seu lado, o selecionador Fernando 
Santos também manifestou o pesar. “Tive 
conhecimento agora, através do seu filho 
Mauro, da triste notícia do falecimento de 
Augusto Matine, grande amigo de há mui-
tos anos. Já tive a oportunidade de trans-
mitir o meu profundo pesar a toda a sua 
família, mas não queria deixar de home-
nagear publicamente o grande homem, o 
excelente jogador e o amigo de eleição que 
foi. Que a sua alma descanse em paz”, refe-
riu em declarações ao site da FPF.

JN/MS

Miguel Pinto Lisboa. Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. Foto: Nuno 
Brites / Global Imagens

João Henriques assinou 
até ao fim da época com 
mais um ano de opção
O sucessor de Tiago Mendes no co-
mando técnico do Vitória Sport Clu-
be está “amarrado”. Conforme o JN 
já tinha dado conta, João Henriques 
foi o treinador escolhido pelo presi-
dente Miguel Pinto Lisboa para lide-
rar o clube e, segundo foi possível 
apurar, o escolhido assinou contrato 
até ao final da presente época com 
mais uma de opção.

As negociações entre a SAD mi-
nhota e João Henriques foram 
intermediadas pelo empresário 

Daniel Lorenz e chegaram a bom por-
to ao fim da noite do passado domingo 
(11).

João Henriques já dirigiu o treino 
da tarde desta segunda-feira (12). O 
Vitória de Guimarães volta a jogar na 
próxima segunda-feira (19), no Bessa, 
frente ao Boavista, em partida refe-
rente à quarta jornada do campeona-
to, pelo que o novo treinador tem uma 
semana para dar o seu cunho à equipa 
minhota.

O novo treinador, de 47 anos, abra-
ça um dos projetos mais exigentes da 
carreira. João Henriques estava sem 
treinar desde que deixou o Santa Cla-
ra, no final da pretérita temporada, 
depois de dois anos de visível sucesso 
no clube açoriano..

JN/MS

Bicampeão Ângelo Martins 
morre aos 90 anos
O ex-futebolista internacional por-
tuguês Ângelo Martins, bicampeão 
europeu pelo Benfica, morreu no 
passado domingo (11) aos 90 anos.

“É com profundo pesar que toda a 
família benfiquista vive este mo-
mento de dor, luto e de eterna 

saudade perante a partida de Ângelo 
Martins. Credor da nossa mais justa 
homenagem, que descanse em paz!”, 
referiu o presidente do clube, Luís Fi-
lipe Vieira em comunicado,

Ângelo Martins é considerado um 
dos “símbolos” da história do Benfi-
ca, clube que representou entre 1952 e 
1965 e pelo qual conquistou duas Ta-
ças dos Campeões Europeus, utilizado 
nas finais de 1961 com Barcelona (3-
2), e 1962 com Real Madrid (5-3).

O defesa conquistou ainda pelas 
águias sete títulos de campeão na-
cional (1954/55, 1956/57, 1959/60, 
1960/61, 1962/63, 1963/64, 1964/65) 
e cinco taças de Portugal (1952/53, 
1954/55, 1956/57, 1961/62, 1963/64), 
num percurso que levou a ser interna-
cional pela seleção portuguesa, com 
20 presenças.

JN/MS
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Se há uma coisa certa no que à covid-19 
diz respeito é que qualquer pessoa pode 
ser infetada e são já vários os casos de 
desportistas que foram diagnosticados 
com o novo coronavírus SARS-CoV-2.

Um dos primeiros casos de despor-
tistas contaminados foi o do fute-
bolista argentino Paulo Dybala, da 

Juventus, que logo no início da pandemia 
esteve de quarentena. Mas o avançado não 
foi caso único.

Nas principais ligas europeias de futebol 
- Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e 
Itália - somaram-se os casos positivos à co-
vid-19 nos plantéis ou no staff que trabalha 
diretamente com os jogadores.

E nem a Liga portuguesa escapou ao ví-
rus, quer após a retoma das competições, 
quer já na nova época, com o Gil Vicente-
-Sporting, da primeira jornada, a ser adia-

do devido a vários positivos nos dois plan-
téis e nos treinadores principais.

O francês Mbappé, o brasileiro Neymar e 
o argentino Di María, todos do PSG tiveram 
testes positivos, assim como o sueco Zlatan 
Ibrahimovic, do AC Milan.

O central Umtiti, do Barcelona, também 
teve covid-19, assim como o avançado do 
Real Madrid Mariano Díaz.

Mas não foi só no desporto-rei que se su-
cederam testes positivos. No ténis, no bas-
quetebol, no voleibol e andebol.

O sérvio Novak Djokovic foi contami-
nado depois de ter organizado um torneio 
de ténis, que contagiou mais alguns parti-
cipantes.

A equipa de basquetebol do Benfica este-
ve de quarentena devido a testes positivos 
de alguns jogadores, assim como a de vo-
leibol do Sporting.

JN/MS

Clássico entre Sporting e F. C. Porto 
já tem data

Morreu Vasily Kulkov, ex-futebolista 
campeão pelo Benfica e F. C. Porto

O clássico entre Sporting e F. C. Porto, 
da quarta jornada da I Liga, disputa-se 
no sábado, 17 de outubro, a partir das 
20.30 horas de Portugal, no Estádio 
José Alvalade, informou a Liga Portu-
guesa de Futebol Profissional (LPFP).

O organismo deu a conhecer as al-
terações aos jogos da quarta à 
nona jornada da I Liga, a primeira 

das quais está agendada para o período 
entre 17 e 19 de outubro, na retoma do 
campeonato, após a paragem para os jo-
gos das seleções.

Na quarta jornada, além do jogo entre 
o Sporting e o campeão nacional, desta-
ca-se ainda a visita no domingo, 18 de 
outubro, do líder Benfica ao Rio Ave, em 
jogo marcado para as 20 horas de Portu-
gal, numa ronda que encerra na segun-
da-feira (19), com o Boavista-Vitória de 
Guimarães.

O Sporting de Braga disputa a quarta 
jornada também no sábado, 17 de outu-
bro, em casa, com o Nacional, antes do 
compromisso europeu na Liga Europa, 
em 22, com o AEK Atenas, tal como o 

Benfica, com o Lech, enquanto o F. C. 
Porto joga no dia anterior, para a Liga dos 
Campeões, com o Manchester City.

Os jogos europeus implicam ajustes no 
calendário da I Liga e no programa de-
finido, entre a quarta e nona jornada, o 
F. C. Porto tem um jogo antecipado para 
sexta-feira, o Benfica tem três a uma se-
gunda-feira, dia em que o Braga também 
joga uma vez.

Na sexta jornada, os ‘dragões’ visitam 
Paços de Ferreira na sexta-feira, 30 de 
outubro, enquanto o Benfica joga a uma 
segunda-feira na quinta jornada (com o 
Belenenses, em 26 de outubro), na sexta 
(com o Boavista, em 2 de novembro) e na 
oitava (com o Marítimo, em 30).

Com o clássico entre Sporting e F. C. 
Porto a ser o ‘jogo de cartaz’ destas pró-
ximas jornadas, a receção do Benfica ao 
Sporting de Braga, terceiro classificado 
na última época, é também um dos pon-
tos altos, na sétima jornada, marcada 
para domingo, 08 de novembro.

JN/MS

O antigo futebolista russo Vasily Kul-
kov, que representou Benfica e F. C. 
Porto, morreu no passado sábado (10).

Kulkov sofria de um cancro no esó-
fago e sucumbiu à doença, aos 54 
anos. O óbito foi anunciado pela 

mulher do antigo médio, Elena Mahara-
dze.

O antigo jogador evidenciou-se nos 
russos do Spartak Moscovo e transfe-
riu-se depois para Portugal, para o Ben-
fica, que representou entre 1991 e 1994, 
seguindo-se a ida para os rivais do F. C. 
Porto na temporada seguinte.

Na sua passagem por Portugal, Kul-
kov sagrou-se campeão pelo Benfica, em 
1993/94, e pelo F. C. Porto, em 1994/95, 
tendo mais tarde regressado a Portugal 
e terminado a carreira de futebolista no 
Alverca, na temporada de 1999/2000.

Além dos dois títulos nacionais em 
Portugal, Kulkov conquistou uma Taça 
de Portugal pelo Benfica (1992/93) e sa-
grou-se campeão na ex-União Sovié-
tica pelo Spartak Moscovo, em 1989, e 
já como Rússia em 1997, também pelo 
Spartak Moscovo.

Kulkov representou a seleção russa em 
42 ocasiões, incluindo os jogos efetuados 
pela antiga União Soviética.

JN/MS

Gustavo Assunção
renova contrato com o Famalicão

O Famalicão renovou o contrato por 
mais um ano com o médio defen-
sivo e capitão Gustavo Assunção, 

avançou o clube minhoto.

“Este é um dia muito importante para 
o Famalicão. Renovar com o Gustavo 
Assunção atesta a confiança que te-

mos nele e que o próprio tem em nós. Tem 
apenas 20 anos, mas já soma 40 jogos com a 
camisola do Famalicão. O Gustavo Assun-
ção personifica a nossa ambição, que passa 
por valorizar jogadores jovens, com quali-
dade e com um grande futuro”, observou 
Miguel Ribeiro, presidente da SAD.

O jogador tinha sido contratado na tem-
porada passada ao Atlético de Madrid, ten-
do na altura assinado um compromisso até 
2024. Agora, o filho de Paulo Assunção, ex-
-jogador do F. C. Porto, fica vinculado aos 
minhotos até 2025.

“A qualidade de jogo e a forma como en-
cara diariamente o trabalho e os próprios jo-
gos fizeram com que ele fosse eleito capitão 
de equipa. Sê-lo, aos 20 anos, revela o que 
ele é para nós, mas também para o futebol 
português e mundial”, acrescentou.

Já Gustavo Assunção afirmou estar muito 
feliz: “É um momento de muita felicidade 
para mim. Devo muito ao clube, presidente 
e ‘mister’, por aquilo que me tornei enquan-
to jogador. É uma grande honra ser capitão 
de equipa. Vou ajudar os meus companhei-
ros dentro de campo e isso representa uma 
enorme alegria”, sublinhou.

“Ser considerado um jogador à Famali-
cão, ou seja, com raça e vontade de vencer 
é muito gratificante”, terminou.

JN/MS
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Avançado sueco do AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Foto Epa

Vários desportistas já tiveram covid-19
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LIGA DAS NAÇÕES

Espanha perde dois anos depois

A seleção espanhola perdeu, esta terça-
-feira (13), na Ucrânia, por 1-0, em jogo 
do Grupo A da Liga A da Liga das Nações, 
após dois anos sem sofrer derrotas.

Numa partida em que a La Roja teve 
várias situações para marcar, mas 
pecou na finalização, o golo de Viktor 

Tsigankov, aos 76 minutos, acabou por ditar 
o desfecho favorável ao conjunto de Leste.

No outro encontro do Grupo, a Suíça foi 
à Alemanha impor uma igualdade a três 
golos, um deles apontado pelo benfiquis-
ta Seferovic.

Mario Gavranovic (5 minutos) e Remo 
Freuler (26), assistido pelo avançado das 
águias, adiantaram os helvéticos no marca-
dor, mas Timo Werner reduziu pouco depois 
(28). Logo no recomeço Kai Havertz (55), fez 
o empate, mas Mario Gavranovic colocou 
novamente a Suíça em vantagem, no entanto 

a festa durou apenas cinco minutos, por Ser-
ge Gnabry fez o 3-3 para os germânicos.

Face a estes desfechos, a Espanha conti-
nua a liderar, com sete pontos, mais um do 
que a Alemanha e Ucrânia. A Suíça é quarta, 
com dois pontos.

No Grupo 1 da Liga C, a seleção de Mon-
tenegro derrotou o Luxemburgo, por 2-1, 
e colou-se na liderança ao adversário, com 
nove pontos. No outro encontro, o Azer-
baijão cedeu uma igualdade sem golos, em 
casa, frente ao último classificado, o Chipre.

No Grupo 1 da LIga D, a Letónia perdeu 
em casa com Malta, por 1-0, enquanto as 
Ilhas Faroé venceram Andorra, por 2-0, e 
continuam firme no comando.

No Grupo 2, liderado por Gibraltar, o 
Liechtenstein e San Marino empataram a 
zero.

JN/MS
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Portugal vence Suécia em Alvalade 
com Diogo Jota em destaque

CRISTIANO RONALDO

Ronaldo pode falhar reencontro 
com Messi na Champions

A seleção nacional segurou, esta quar-
ta-feira (14), a liderança do Grupo 3 da 
Liga A da Liga das Nações, ao vencer 
(3-0) em Alvalade a Suécia, na noite de 
Diogo Jota, o substituto de Cristiano 
Ronaldo.

O avançado do Liverpool, chama-
do ao onze face ao teste positivo 
à covid-19 do capitão, fez a as-

sistência para Bernardo Silva marcar o 
primeiro golo, aos 21 minutos, e apontou 

os outros, aos 44 e 72, na segunda vitória 
lusa em 10 receções aos suecos.

Na classificação do agrupamento, e 
após quatro jogos, Portugal manteve-se 
no primeiro posto, com os mesmos 10 
pontos da França, vencedora na Croácia 
por 2-1, com tentos de Antoine Griez-
mann e Kylian Mbappé. Os croatas so-
mam três pontos e os suecos zero.

JN/MS

Está fora de questão a presença de 
Cristiano Ronaldo na estreia da Ju-
ventus na Liga dos Campeões de 
2020/2021, frente ao Dínamo de Kiev, 
na Ucrânia, no dia 21 de outubro, mas 
CR7 corre o risco de falhar também o 
reencontro com Messi, na Liga Milio-
nária.

Obrigado a observar 14 dias de 
quarentena, após teste positivo 
à covid-19, Cristiano Ronaldo só 

fica “livre”, e isto se testar negativo até 
então, na véspera da receção da Juve ao 
Barcelona, referente à segunda jornada 
do Grupo G, marcada para o dia 28.

Além do confronto europeu com o Dí-
namo Kiev, CR7 falhará ainda os jogos 
com o Crotone, o próximo, e o Verona, 
ambos para a Série A italiana.

JN/MS

Cristiano Ronaldo tem covid-19
Cristiano Ronaldo foi dispensado dos 
trabalhos da Seleção Nacional após tes-
te positivo para a covid-19, informou a 
Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de, na semana passada, o cen-
tral do Lille José Fonte e o guarda-
-redes do Lyon Anthony Lopes te-

rem testado positivo à covid-19 durante o 
estágio da seleção - e terem sido dispensa-
dos -, foi agora a vez de Cristiano Ronaldo, 
confirmou a Federação Portuguesa de Fu-
tebol (FPF).

O capitão da seleção foi dispensado, ape-
sar de se encontrar “bem, sem sintomas” e 

já “em isolamento”, segundo nota publica-
da pelo site oficial da FPF.

Como tal, o mais internacional de sempre 
por Portugal falhou o jogo de quarta-feira 
(14) com a Suécia, da Liga das Nações.

“Na sequência do caso positivo os restan-
tes jogadores realizaram novos testes esta 
terça-feira de manhã, todos com resultado 
negativo”, acrescenta a FPF.

Curiosamente, na segunda-feira (12) à 
noite Cristiano Ronaldo publicou uma foto 
nas redes sociais, durante um jantar com 
todo o grupo de trabalho.

JN/MS
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Teenager Caden Clark continued the tor-
rid start to his MLS career, scoring his 
second goal in as many games to lift the 
New York Red Bulls into a 1-1 tie with To-
ronto FC on Wednesday (14) night.

Clark, who turned 17 in May, marked 
his debut with a spectacular volley 
off a corner against Atlanta. He did it 

again in the 77th minute Wednesday (14), 
finding the top corner with his a left-footed 
rocket from outside the penalty box.

The late goal ended Toronto’s win streak 
at five games, one short of matching the 
club record.

Introduced in the 59th minute, Clark 
added immediate punch to the New York 
offence. The Minnesota native was riding a 
high after becoming the fifth-youngest MLS 
player to score on debut.

Toronto (11-2-5) is still undefeated in 
eight games (6-0-2), a run that also includ-
ed victories over Montreal, New York City 
FC, Columbus Crew SC, the Philadelphia 
Union, New England Revolution and FC 
Cincinnati.

The Red Bulls (7-8-3) were coming off 
a 1-0 win Saturday (10) in Atlanta that 
snapped a two-game losing streak.

Toronto’s Alejandro Pozuelo opened the 
scoring from the penalty spot in the 23rd 
minute after Ayo Akinola’s rising shot off a 
corner hit Dru Yearwood’s arm. It was the 
eighth goal of the season for Pozuelo.

Goalkeeper Ryan Meara stood rooted to 
the spot as Pozuelo, who upped his career 
MLS penalty success rate to 10-of-11, rolled 
the ball into the corner of goal.

The Spaniard missed one-of-two spot 
kicks in a 1-1 tie against NYCFC at Yankee 
Stadium last September. A failed attempt to 
pass the ball from the penalty spot to team-

mate Pablo Piatti in a 1-0 loss to Montreal 
earlier this season apparently is not con-
sidered an attempt.

Yearwood appeared to have redeemed 
himself in the 32nd minute with a shot 
through traffic that went in from a corner. 
But a Red Bull player was ruled to be offside 
and interfering with goalkeeper Quentin 
Westberg.

Pozuelo had chances for more goals at 
Pratt and Whitney Stadium at Rentschler 
Field but his shots hit bodies, went wide or 
were saved.

TFC has lost just two of 28 regular-season 
games (16-2-10) since a 2-0 defeat at the 
Red Bulls on Aug. 3, 2019. A 3-1 loss to NYC-
FC on July 26 in round-of-16 play at the MLS 
is Back Tournament doesn’t count because 
the knockout rounds of the competition did 
not factor into the standings.

Wednesday’s (14) game was the fourth in 
12 days for Toronto, which faces Atlanta on 
Sunday (18).

Greg Vanney made four changes from 
his weekend lineup in Cincinnati, bringing 
back Chris Mavinga, Nick DeLeon, Piatti 
and Akinola.

Newly signed homegrown player Ralph 
Priso made the bench. The 18-year-old 
midfielder from Toronto, a Canada under-17 
youth international who joined the Toronto 
academy in January 2017, wore No. 97. He 
is the 25th player to sign for the first team 
from the academy.

Pozuelo had a pair of early chances for 
Toronto. Meara made the save to deny the 
Spaniard in the eighth minute off a nice 
give-and-go with DeLeon. Pozuelo then 
shot wide off the ensuing corner.

Jonathan Osorio split the defence and 
found Akinola in the 17th minute but the 
striker could not get the shot away. Three 

minutes later, Meara parried Piatti’s swerv-
ing shot from just outside the penalty box.

Westberg made a diving one-handed 
save to deflect a Florian Valot shot in the 
29th minute of a first half that saw 63 per 
cent possession for Toronto despite the Red 
Bulls’ trademark high press.

Pozuelo had another chance in the 53rd 
minute but his weak shot was easily saved. 
Westberg then stopped Tom Barlow from 
close range after defender Omar Gonzalez’s 
header didn’t reach his goalkeeper.

Pozuelo found Akinola with a through 
ball but his shot deflected off a defender. 
Another Pozuelo chance bounced off a Red 
Bulls body in front of goal in the 74rd.

Former Whitecap defender Tim Par-
ker captained the Red Bulls with skipper 
Sean Davis, who returned to action on the 
weekend from a knee injury, starting on the 
bench. Austrian attacking midfielder Daniel 
Royer, who leads the team with four goals, 
came off the bench in the second half.

The two teams will meet again in the 
regular-season finale Nov. 8 at Red Bull 
Arena.
Impact edged by Revs

Kekuta Manneh and Teal Bunbury scored 
early goals, Adam Buska had a goal and an 
assist, and the New England Revolution beat 
the Montreal Impact 3-2 on Wednesday (14) 
night at Red Bulls Stadium.

Manneh opened the scoring with his 
first goal of the season in the 13th minute, 
side-footing a one-touch shot into an empty 
net. Buska ran onto a loose ball before tap-
ping it to Manneh for the finish from point-
blank range.

Alexander Buttner chipped a high entry to 
the centre of the box where Bunbury scored 
on a header to make it 2-0 in the 20th.

New England (7-4-7) has won consecu-
tive games and has one loss in its last seven 
matches.

Amar Sejdic tapped in a roller from the 
top of the six-yard box in the 27th minute 
for the Impact. Buska beat a pair of defend-
ers before his shot was stopped by goal-
keeper James Pantemis. Buska then put 
the rebound into an empty net in the 52nd 
minute to make it 3-1.

Ballou Tabla’s goal — the 21-year-old’s 
first since 2017 — in stoppage capped the 
scoring.

Montreal (6-10-2) has lost six of its last 
eight games.

The Impact are playing their remaining 
home games in the United States due to 
travel restrictions regarding COVID-19 put 
in place by the Canadian government.
Whitecaps edge LAFC

Lucas Cavallini scored twice and the Van-
couver Whitecaps took a 2-1 victory over 
Los Angeles FC on Wednesday (14).

Cristian Dajome and Fredy Montero as-
sisted on both goals for the `Caps (7-11-0).

Eduard Atuesta tallied the lone goal for 
L.A. (7-7-2), converting a penalty kick in 
the 83rd minute.

Evan Bush did not register a save but 
collected his second straight win for the 
Whitecaps. LAFC `keeper Pablo Sisniega 
stopped two shots.

L.A. was without several of its top play-
ers Wednesday (14), including Diego Rossi, 
who’s away with the Uruguayan national 
team, and midfielder Mark-Anthony Kaye, 
who is out with an ankle injury.

The result comes three weeks after LAFC 
shellacked Vancouver 6-0 in California, 
igniting a four-game losing skid.

CBC/MS

Toronto FC win streak snapped at 5 games 
after settling for draw with Red Bulls
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O avançado Neymar conduziu na terça-
-feira (13) o Brasil ao triunfo no Peru, por 
4-2, num embate das eliminatórias sul-
-americanas para o Mundial de futebol 
de 2022 em que logrou um “hat-trick” e 
ultrapassou Ronaldo, o “fenómeno”.

Num embate em que os peruanos 
estiveram duas vezes em vanta-
gem, por 1-0 e 2-1, o jogador do 

Paris Saint-Germain, de 28 anos, mar-
cou três golos, dois dos quais de grande 
penalidade, e apontou ainda o canto que 
esteve na origem do outro.

Desta forma, e ao 103.º jogo pela “ca-
narinha”, Neymar passou a contar 64 
golos, isolando-se no segundo lugar dos 
marcadores, à frente de Ronaldo Nazário 
de Lima (62, em 98 encontros) e apenas 
atrás do “rei” Pelé (77, em 92).

Os brasileiros acabaram a festejar, 
mas o Peru começou, praticamente a ga-
nhar, com um golaço de André Carrillo, 
o terceiro em dois jogos do ex-jogador de 
Sporting e Benfica, logo aos seis minutos.

O intervalo chegou, no entanto, com 
uma igualdade, já que, aos 28 minutos, 
Neymar empatou de penálti, rasteiro, 
ainda a raspar no poste direito, depois 
de Yotún lhe agarrar a camisola.

Na segunda parte, o Peru voltou a adian-
tar-se, mas com felicidade, já que o rema-
te de Renato Tapia, aos 59 minutos, só en-
trou porque desviou em Rodrigo Caio.

A formação “canarinha” voltou a rea-
gir e alcançou novo empate aos 64 mi-
nutos, por Richarlison, que se limitou a 
encostar, sobre a linha, depois de Firmi-
no cabecear, ao segundo poste, um canto 
marcado na esquerda por Neymar.

Aos 70 minutos, Tite, a cumprir o 50.º 
jogo pelo Brasil - somou a 36.ª vitória e 
conta 12 triunfos e dois empates em 14 
jogos nas eliminatórias para o Mundial - 

lançou o benfiquista Everton, que esteve 
na origem dos últimos dois golos.

Depois de uma arrancada pela direita, 
centrou para Neymar, que foi carregado 

em falta e marcou o terceiro de penálti, 
aos 83 minutos, e, já nos descontos, aos 
90+4, isolou Éverton Ribeiro, que ati-
rou ao poste direito, para, na recarga, 
Neymar empurrar para o “hat-trick”.

Desta forma, o Brasil igualou os seis 
pontos da Argentina, que venceu na Bo-
lívia por 2-1, nos 3.640 metros de altitu-
de de La Paz, onde não triunfava desde 
2005.

Por seu lado, e ao contrário do que o 
4-2 pode indicar, o Equador dominou 
a receção ao Uruguai, chegando a 4-0, 
com golos de Moisés Caicedo, aos 15 mi-
nutos, Michael Estrada, aos 45+4 e 52, e 
do suplente sportinguista Gonzalo Plata, 
aos 75.

Os tentos dos uruguaios, que na pri-
meira ronda tinham batido em casa o 
Chile por 2-1, foram apontados na parte 
final por Luis Suárez, ambos de grande 
penalidade, aos 84 e 90+5 minutos, para 
um total de 62 pela seleção ‘celeste’, em 
115 jogos.

Nos locais, Plata entrou aos 69 minu-
tos e Campana, avançado do Famalicão, 
aos 85, enquanto, nos forasteiros, o ben-
fiquista Darwin Núñez foi lançado ao in-
tervalo.

Por seu lado, a Venezuela, do treina-
dor português José Peseiro, perdeu por 
1-0 na receção ao Paraguai, culpa de um 
tento de Gastón Giménez, aos 85 minu-
tos, de um penálti falhado por Yangel 
Herrera, e defendido por Antony Silva, 
aos 90+5.

O avançado Jhon Murillo, jogador do 
Tondela, foi lançado por Peseiro apenas 
aos 84 minutos, ainda com 0-0.

JN/MS

O avançado português Fábio Silva, 
transferido do F. C. Porto para o Wol-
verhampton por 40 milhões de euros, 
integra o grupo de 20 finalistas ao pré-
mio Golden Boy, que distingue o melhor 
futebolista abaixo dos 21 anos.

O jogador, de 18 anos, é o único por-
tuguês que resiste na pré-seleção 
ao prémio de 2020, atribuído pelo 

jornal Tuttosport, após as saídas de Rafael 
Camacho (Sporting), Tomás Esteves (F. 
C. Porto) e Tomás Tavares (Alavés, Espa-
nha), que estavam entre os 40 candidatos.

Fábio Silva, que assinou em setembro 
pelo Wolverhampton, por cinco épocas, 
concorre ao prémio com alguns nomes de 
peso, numa lista já final, que começou com 
100 ‘promessas’, e cujo vencedor será dis-
tinguido numa gala em 14 de dezembro.

Na lista final, que merecerá o voto de 
40 jornalistas, além de Fábio Silva, estão 
Jadon Sancho e Erling Haaland (Borussia 
Dortmund), Ansu Fati e Sergino Dest (FC 

Barcelona), Phil Foden e Ferran Torres 
(Manchester City), Rodrygo e Vinicius Jú-
nior (Real Madrid), Mitchell Bakker (Paris 
Saint-Germain), Camavinga (Rennes), Jo-
nathan David (Lille), Alphonso Davies (Ba-
yern Munique), Ryan Gravenberch (Ajax), 
John Greenwood (Manchester United), 
Hudson-Odoi (Chelsea), Dejan Kulusevski 
(Juventus), Bukayo Saca (Arsenal), Domi-
nik Szoboslai (Salzburgo) e Sandro Tonali 
(AC Milan).

Na história do Golden Boy prémio en-
tregue desde 2003, João Félix venceu no 
último ano, no mesmo em que foi transfe-
rido do Benfica para o Atlético Madrid por 
120 milhões de euros, e Renato Sanches em 
2016.

Cristiano Ronaldo, considerado várias 
vezes o melhor jogador do mundo da FIFA 
e também vencedor da Bola de Ouro da 
France Football, foi terceiro em 2003 no 
prémio Golden Boy e segundo em 2004.

JN/MS

GOLDEN BOY

Fábio Silva único resistente nos prémios Golden Boy
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“Hat-trick” de Neymar vale ao Brasil triunfo no Peru
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A Juventus informou esta quinta-feira 
(15) ter registado perdas financeiras 
na ordem dos 89,7 milhões de euros 
no exercício da época anterior, fecha-
do em 30 de junho.

Apesar de nove conquistas con-
secutivas do “scudetto”, a Liga 
italiana, desde 2011/12, e com 36 

títulos na história da Série A, o clube já ti-
nha registado perdas de 39,9 milhões de 
euros no exercício anterior, o de 2018/19.

Também esta quinta-feira (15), o clube 
comunicou uma mudança na estrutura, 
com a chegada de Federico Cherubini 
como novo diretor para o futebol, con-
centrando duas áreas macro, do futebol 
e empresarial.

“Federico Cherubini assume o cargo 
de diretor para o futebol, reportando di-
retamente a Fábio Paratici, que mantém 

a responsabilidade de direção na equipa 
principal”, especificou a ‘Juve’.

Cristiano Ronaldo, que assinou pela 
Juventus em 2018/19, cumprindo a ter-
ceira época na “vecchia signora”, é se-
gundo a Gazzetta dello Sport o jogador 
mais bem pago na Série A italiana, com 
31 milhões de euros anuais, à frente do 
colega de equipa Matthijs de Ligt, o se-
gundo com salário mais elevado (12 ME), 
e de Alexis Sánchez, o terceiro, do Inter 
de Milão (10 ME).

O internacional português regressou 
na quarta-feira (14) a Turim, falhando a 
receção de Portugal à Suécia na Liga das 
Nações (3-0), depois de testar positivo ao 
novo coronavírus.

JN/MS

O ex-futebolista internacional checo An-
tonín Panenka, internado na última se-
mana numa unidade de cuidados inten-
sivos perto de Praga, devido à covid-19, 
teve alta hospitalar, informou o Bohe-
mians 1905.

“Fui buscar o meu pai ao hospital às 
11 horas de hoje, e levei-o para casa. 
Felizmente teve testes negativos à 

covid-19, mas ainda tem pneumonia. Os 
médicos entendem que não precisa de es-
tar no hospital e vai continuar o tratamen-
to em casa”, disse o filho do antigo jogador, 
citado pelo clube checo.

Panenka, de 71 anos, que deu nome a um 
tipo de marcação de grandes penalidades, 
quando, no desempate por penáltis no Eu-
ropeu de 1976, diante da antiga Alemanha 
Ocidental (RFA), levantou a bola, subtil-
mente, sobre o guarda-redes alemão, es-
teve internado num hospital de Bennes e, 
depois, foi transferido para Praga.

Na passada sexta-feira (9), o antigo mé-
dio, que chegou a apresentar um quadro 
grave, com pneumonia bilateral, registou 
progressos significativos no estado de saú-
de, com um quadro “estável”, mas na al-
tura ainda com respiração assistida.

JN/MS

BRASIL
Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama

Weston McKennie é mais um caso 
positivo na Juventus

O treinador português vai voltar ao ativo 
e orientar o clube que ocupa o 10.º lugar 
do Brasileirão.

Depois da saída do comando técnico do 
Braga em dezembro do ano passado, 
Ricardo Sá Pinto está de regresso ao 

trabalho. O treinador português volta a ter 
uma experiência internacional, desta vez no 
Brasil, ao serviço do Vasco da Gama.

O clube que ocupa o 10.º lugar do Brasi-
leirão oficializou, esta quarta-feira (14), a 

chegada do técnico luso e informou que, 
apesar de Sá Pinto viajar esta semana para 
o Rio de Janeiro, ainda não estará disponí-
vel para o confronto de domingo (18), com 
o Internacional.

Sá Pinto assinou contrato até ao final da 
temporada e, com ele, viajam também o 
adjunto Rui Mota, o preparador-físico João 
Moreira e ainda o analista Igor Dias.

JN/MS

O clube italiano revelou, esta quarta-feira 
(14), um novo caso de covid-19 no grupo 
de trabalho, o do médio norte-america-
no Weston McKennie, um dia depois de 
Cristiano Ronaldo também ter testado 
positivo na seleção de Portugal.

“A Juventus anuncia que, durante os 
testes previstos no protocolo em vi-
gor, surgiu o caso positivo para a co-

vid-19 do jogador Weston McKennie. Em 
conformidade com os regulamentos e o 
protocolo, o grupo de trabalho entra em 
isolamento esta noite”, informou a vecchia 
signora.

De acordo com os regulamentos e proto-
colos da liga italiana, a equipa vai continuar 
a trabalhar, mas entrou em isolamento, 
impedida de contactos com elementos ex-
teriores ao grupo.

Weston McKennie, que está cedido aos 
transalpinos pelo Schalke 04, vai cumprir 

quarentena, tal como Cristiano Ronaldo, 
que hoje regressou a Turim.

Ronaldo foi o terceiro caso nos últimos 
dias a testar positivo na seleção portugue-
sa, depois de José Fonte e Anthony Lopes.

A Juventus informa que está em “con-
tacto permanente” com as autoridades de 
saúde locais.

JN/MS
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ITÁLIA

Juventus com perdas de quase 
90 milhões de euros

REPÚBLICA CHECA

Panenka teve alta hospitalar e 
prossegue tratamento em casa
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I promised to get back on track this past 
weekend after going 4-8-1 in week four. I 
delivered a decent weekend of predicting 
games, going 10-3 against the spread. 
The irony is I still picked Dallas and Atlan-
ta again to cover the spread. I know, will 
I ever learn? Truth be told, I am not sure 
what I was doing picking Dallas as almost 
10-point favorites in a divisional game. 
The Giants might be currently 0-5, but they 
have still played competitive football. 11-2 
would have been something special. Oh 
well, week six, here we come. Guess what? 
Dallas and Atlanta picked again; both are 
underdogs this week. So maybe they will 
play competitive ball for 60 minutes. I can 
dream, can’t I? Over in Los Angeles, Jus-
tin Herbert is the real deal; thrown into the 
spotlight in week two, he almost in his first 
start beat Patrick Mahomes. He has since 
had to play Tom Brady and Drew Brees, 
ultimately losing to all three-future hall of 
fame QBs. But in all three of those games 
was leading in the 4th quarter. Keep your 
eye on this kid, especially the fantasy play-
ers out there; I think he will be special. You 
will see his stats down below in Players of 
the Week.

The league desperately needs the fu-
ture Manning vs. Brady rivalry. The 
media is trying to fabricate, one be-

tween Mahomes and Jackson. The real-

ity is it just isn’t there. Imagine having an 
intense rivalry where both players are in 
the same division? Herbert vs. Mahomes! I 
cant wait to see game two on January 3rd.  
Herbert has nine touchdowns, three inter-
ceptions, and has thrown for 1200 yards in 
four games. Keep a close eye on the game 
between the Packers and the Buccaneers 
this week; it has substantial playoff impli-
cations already here in week six, as does the 
Steelers and Browns game. When was the 
last time that was a relevant game? Who 
also wouldn’t want to see two of the great-
est go head to head for maybe a final time: 
Aaron Rodgers vs. Tom Brady.  Tampa will 
be in tough at home against an undefeated 
Green Bay team. As for undefeated teams, 
after six weeks, there are four left. Seattle, 
Tennessee, and Pittsburgh are the other 
three; while all have played quality foot-
ball, the wins all these teams have amassed 
are nothing special save for Tennessee run-
ning roughshod over Buffalo last week and 
Green Bay dismantling New Orleans two 
weeks earlier. Other than that, all inflat-
ed victories against mostly listless teams. 
There will be no team flirting with perfec-
tion this year. As the season progresses into 
the second half, the pretenders will be-
come evident; cough cough Seattle, cough 
cough Buffalo. Through the first six weeks 
or 150 games, Green Bay remains the most 
impressive team, which is why everyone 
should be watching them in Tampa this 
weekend.

Players of the Week
Justin Herbert, QB, Los Angeles 

4 TD’S, 272 YDS, 0 INT                                    
Ezekiel Elliott, RB, Dallas 
2 TD’S, 103 YDS                                                       
Chase Claypool, WR, Pittsburgh 
4 TD’S, 116 YDS
Why Are You Still In The NFL?

After calling out the Atlanta Falcons 
Head coach on more than one occasion 
this season, I finally got my wish. He was 
fired Monday morning after another hum-
bling loss this season.  A few people can be 
called out this week; as usual, it’s most-
ly head coaches. I am still not impressed 
with Mike McCarthy or Adam Gase. Gase 
is ruining an already bad Jets team. Dan 
Patricia clearly shouldn’t be a head coach 
in Detroit. The Lions were better before he 
arrived. I predict Gase and Patricia are out 
before the season ends unless they turn it 
around starting right now, but that is no 
small task.

Focus for a minute, if you will, on the 
game between the Seattle Seahawks at 
home playing the Minnesota Vikings. The 
Seahawks had an inflated record due to 
luck and led their division at 4-0. The Vi-
kings were 1 and three, very much need-
ing a win to keep any playoff chances they 
had alive, with the Packers and Chicago 
well out in front of that division. It is no 
small task to go into Seattle and win, but 
with 2:35 left in the 4th quarter Minnesota 
was up 26 – 21, and they had the ball 3rd 
and 4 at the Seahawks nine-yard line. Ob-
taining only three yards brought up 4th and 
1 with just over two minutes to go. Instead 
of kicking a gimme field goal, Head coach 
Mike Zimmer elects to go for it on 4th down. 

Until that moment, Minnesota had a 95% of 
winning the game. I understand his illogic-
al point of view. If they get one more yard, 
they win the game, able to run out the final 
two minutes. But what a gamble, with your 
season on the line, you will give the ball 
back to a competent quarterback Russel 
Wilson to march down the field if you fail 
to get that yard. The last yard is always the 
hardest one to get. If Minnesota had kicked 
the field goal, they would have been up 29 
to 21 with exactly 1:57 to go. Wilson would 
have needed to score a touchdown and 
a two point conversion to tie the game. If 
you are four and 0 go for it on 4th down. If 
you are one and three, with no chance of 
making the playoffs, if you lose, kick the 
field goal. Seattle stopped Minnesota on 
4th down, marched up the field, and got 
a touchdown but missed their two point 
conversion. Seattle won 27-26. Mike Zim-
mer then did not take responsibility for the 
call; he doubled down, and basically said 
he’d do it again. If I am the owner of the 
Vikings, he’s fired the next day.
Team of the Week

A big shout out to the Las Vegas Raiders; 
they went on the road into Arrowhead Sta-
dium in Kansas City and gave the defending 
Superbowl champions a beatdown. Kansas 
City has not impressed me much this year, 
save for their win against Baltimore; they 
struggled with Los Angeles and a short-
handed New England team. That said, they 
are still the champs, and Vegas handled 
them, putting up 40 points and handing 
star quarterback Patrick Mahomes his first 
career loss by more than seven points.  

Report – Week 5 

Adam Care
Opinião

Atlanta Falcons @ Minnesota Vikings 
Atlanta +4.0

Baltimore Ravens @ Philadelphia Eagles 
Philadelphia +7.5

Chicago Bears @ Carolina Panthers 
Carolina -2.0

Cincinnati Bengals @ Indianapolis Colts 
Cincinnati +7.5

Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers 
Pittsburgh -3.0

Denver Broncos @ New England Patriots 
New England -10.0

Detroit Lions @ Jacksonville Jaguars 
Detroit -3.0

Houston Texans @Tennessee Titans 
Houston +3.0

Washington Football Team @ New York Giants 
Washington +3.0

New York Jets @ Miami Dolphins 
New York +9.5

Green Bay Packers @Tampa Bay Buccaneers 
Tampa Bay +1.0

Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers 
Los Angeles -3.5

Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills 
Kansas City -3.5

Arizona Cardinals @ Dallas Cowboys 
Dallas +1.5

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

O nadador japonês Daiya Seto, recor-
dista mundial dos 200 metros mariposa 
e dos 400 metros estilos, foi suspenso 
até ao final do ano de treinar e competir 
oficialmente, após ter sido revelado um 
relacionamento extraconjugal.

Daiya Seto, de 26 anos, grande espe-
rança nipónica às medalhas nos Jo-
gos Olímpicos Tóquio2020, a reali-

zar em 2021, aceitou a sanção imposta pela 

federação japonesa de natação e, num co-
municado, pediu desculpa pelo seu “com-
portamento irresponsável”.

Na cultura japonesa, assim como as ce-
lebridades locais da indústria do entreteni-
mento (como a música, cinema e televisão), 
também os atletas se devem comportar de 
maneira exemplar e qualquer desvio à nor-
ma é severamente sancionado.

Seto, que foi “apanhado” num vídeo a 
entrar num hotel com a amante, pode-

rá continuar a treinar em privado para os 
Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 
decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto de 
2021, devido à pandemia de covid-19.

O multimedalhado nadador japonês é 
ainda o atual campeão mundial dos 400 
metros estilos, título que defendeu com su-
cesso em 2015, em Kazan, na Rússia. Seto 
conquistou ainda o bronze na mesma pro-
va nos Jogos Olímpicos Rio2016, no Brasil.

JN/MS

NATAÇÃO

Nadador Daiya Seto suspenso pela federação 
por adultério
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Os Los Angeles Lakers conquistaram 
o seu 17.º título de campeões da Liga 
norte-americana de basquetebol (NBA), 
igualando o recorde dos Boston Celtics, 
ao baterem os Miami Heat por 106-93, 
no sexto jogo da final.

Os Los Angeles Lakers selaram do-
mingo (11) a conquista do 17.º título 
de campeões da Liga norte-ameri-

cana de basquetebol (NBA), ao baterem os 
Miami Heat por 106-93, num sexto jogo da 
final que resolveram na primeira parte.

No segundo ‘match point’, depois da 
derrota por 111-108 no quinto jogo, os La-
kers só precisaram de metade do jogo para 
‘dizimarem’ uns irreconhecíveis Heat, ao 
chegarem ao intervalo com ‘imensos’ 28 
pontos à maior (64-36).

Com a segunda maior diferença ao inter-
valo de um jogo da história das ‘finals’, os 
Lakers já não ‘poderiam’ perder mais esta 
oportunidade e não perderam, igualando o 
recorde dos Boston Celtics no ano da trági-
ca morte do seu ‘eterno’ Kobe Bryant.

A etapa inicial tudo decidiu, num misto 
de mérito dos Lakers, com Rajon Rondo (13 
pontos) e Kentavious Caldwell-Pope (15) 
em ‘grande’, e demérito dos Heat, com mí-
seros 34 pontos, culpa de 34,3% nos ‘tiros’ 
de campo (13 de 38), inacreditáveis 41,7% 
nos lances livres (cinco em 12) e nove ‘tur-
novers’.

Depois, com tudo resolvido, a segunda 
parte foi uma mera formalidade, com Le-
Bron James a aproveitar para somar novo 
‘triplo duplo’ (28 pontos, 14 ressaltos e 10 
assistências) e Anthony Davis um ‘duplo 
duplo’ (19 pontos e 15 ressaltos).

James, de 35 anos, somou o quinto título, 
em 10 finais, enquanto Davis, de 27, cole-

cionou o primeiro, na primeira presença.
Nos Heat, Bam Adebayo somou 25 pontos 

e 10 ressaltos, mas só apareceu com o jogo 
decidido, enquanto Jimmy Butler esteve 
muito longe das duas jornadas de sonho 
que protagonizou na final, ficando-se por 
12 pontos, oito assistências e sete ressaltos.

Com Alex Caruso no ‘cinco’ dos Lakers, 
em vez de Dwight Howard, o jogo começou 
equilibrado, com várias igualdades, mas 
com os californianos a fecharem melhor o 
primeiro período, oito pontos à maior (28-
20), apesar do regresso de Goran Dragic 
nos Heat.

O base esloveno, ausente desde o pri-
meiro embate, voltou, mas não conseguiu 
contrariar a tendência que o jogo começava 
a ganhar e se traduziu, no marcador, numa 
primeira vantagem superior a 10 pontos 
(35-23, com dois minutos jogados no se-
gundo período).

Com Rondo em ‘grande’, o avanço cres-
ceu para 15 pontos (42-27), depois apa-
receu Davis a colocá-lo em 20 (54-34) e, 
sobre o final da primeira parte, com Kenta-
vious Caldwell-Pope imparável, a diferen-
ça ‘cresceu’ para impensáveis 28 (64-36).

A segunda parte, até porque os Heat 
reentraram com a mesma desinspiração, 
não teve história, com o jogo a ‘arrastar-
-se’, mais do que decidido, até ao final, 
com a vantagem a chegar a ‘escandalosos’ 
34 pontos (82-48).

Nos instantes finais, o conjunto de Erik 
Spoelstra conseguiu reduzir a desvantagem 
para 12 pontos, muito ‘enganadores’, tal foi 
a superioridade dos Lakers. O jogo há mui-
to tinha terminado.

JN/MS

LeBron James foi galardoado pela quarta 
vez, no terceiro emblema diferente, como 
o “Jogador Mais Valioso” (MVP) da final 
da Liga norte-americana de basquetebol 
(NBA), isolando-se no segundo lugar do 
ranking, apenas atrás de Michael Jordan.

James contribuiu com médias de 29,8 
pontos, 11,9 ressaltos e 8,5 assistências 
para o triunfo por 4-2 dos Los Angeles 

Lakers sobre os Miami Heat, repetindo o 
conseguira precisamente pela equipa da 
Florida (2012 e 2013) e os Cleveland Cava-
liers (2016).

Na hierarquia de títulos de MVP das ‘fi-
nals’, que só começaram a ser atribuídos 
a partir de 1969, o ‘23’ dos Lakers deixou 
para trás Magic Johnson (1980, 1982, 1987), 
Shaquille O’Neal (2000, 2001, 2002) e Tim 
Duncan (1999, 2003, 2005).

À sua frente está agora apenas Michael 
Jordan, que venceu o prémio por seis ve-
zes, no mesmo número de presenças na 
final, sempre pelos Chicago Bulls, que aju-
dou, e de que maneira, a vencer as finais de 
1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998.

Com 35 anos, o jogador dos Lakers ainda 
pode sonhar em igualar o registo de Jordan, 
mas existe uma grande diferença entre am-
bos, pois se o ex-jogador dos Bulls logrou o 
pleno em finais (seis em seis), LeBron so-
mou quatro títulos de MVP em 10 presen-
ças.

Os títulos individuais do atual basquete-
bolista dos Los Angeles Lakers, que acabou 
de cumprir a sua 17.ª temporada na NBA, 
correspondem aos coletivos, pois perdeu as 
restantes seis finais disputadas.

Na primeira passagem pelos ‘Cavs’, per-
deu com os San Antonio Spurs (0-4 em 
2007), e, com os Miami Heat, perdeu com 
os Dallas Mavericks (2-4 em 2011), bateu os 
Oklahoma City Thunder (4-1 em 2012) e os 
Spurs (4-3 em 2013) e perdeu com os Spurs 
(1-4 em 2014).

De regresso a Cleveland, jogou mais qua-
tro finais, todas com os Golden State War-
riors: ganhou em 2016, por 4-3, depois de 
estar a perder por 3-1, mas perdeu as res-
tantes, por 2-4 em 2015, 1-4 em 2017 e 0-4 
em 2018.

Agora, na segunda época em Los Ange-
les, e após falhar os ‘play-offs’ na primeira, 
logrou o título para os Lakers, um cetro es-
pecial, por igualar os 17 dos Boston Celtics 
e, sobretudo, por ter acontecido no ano da 
trágica morte de Kobe Bryant, que perdeu a 
vida, com a filha Gianna, num acidente de 
helicóptero.

JN/MS

BASQUETEBOL
LA Lakers conquistam 17.º título da NBA

LeBron James MVP das finais 
da NBA pela quarta vez
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2ª TEMPORADA

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

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM



O Conselho Mundial da Federação In-
ternacional do Automóvel (FIA) apro-
vou alguns dos calendários desporti-
vos para 2021, incluindo quatro provas 
em território nacional, o Rali de Portu-
gal, a Baja de Portalegre e as rampas 
de Boticas e Falperra.

O Rali de Portugal será a quarta 
de 12 provas do Campeonato do 
Mundo da especialidade e decor-

rerá de 20 a 23 de maio de 2021.
Já a Baja de Portalegre, mantém-se na 

Taça do Mundo de Bajas, estando previs-
ta para os dias 28 a 30 de outubro, sendo 
a nona e última prova do calendário.

Já a Rampa de Boticas, de 7 a 9 de maio, 
será a terceira prova do Europeu de Mon-
tanha enquanto a Rampa da Falperra 
constituirá a única jornada dos Masters 
de Montanha da FIA.

Entre as decisões anunciadas estão, 
ainda, medidas para a redução de custos 

na Fórmula E, campeonato conquistado 
este ano pelo português António Félix da 
Costa e que a partir de 2021 passará a ter o 
estatuto de Campeonato do Mundo.

As medidas passam pela redução de 
tempo em pista na qualificação (de seis 
para quatro minutos), a redução da aqui-
sição de peças e de utilização de sensores 
nos monolugares.

O calendário do Mundial de Resistência, 
com seis corridas, também foi aprovado.

Terá início em Sebring (EUA), a 19 de 
março. Seguem-se as 6 Horas de Spa-
-Francorchamps, na Bélgica (1 de maio), 
as 24 Horas de Le Mans (12 e 13 de junho), 
as 6 Horas de Monza, em Itália (18 de ju-
lho), as 6 Horas de Fuji, no Japão (26 de 
setembro) e as 8 Horas do Bahrain (20 de 
novembro).

Também foi aprovado o novo Pacto de 
Concórdia da Fórmula 1.

JN/MS

Os portugueses Rui Costa e Ivo Olivei-
ra vão alinhar na 75.ª edição da Volta 
a Espanha em bicicleta, que vai ser 
disputada entre terça-feira (20) e 08 
de novembro, anunciou a equipa UAE 
Emirates.

Rui Costa, de 34 anos, vai disputar 
pela segunda vez a Vuelta, depois 
do 43.º lugar em 2017, naquela que 

será a sua 12.ª grande volta - conta nove 
presenças no Tour e uma no Giro.

Já Ivo Oliveira, campeão nacional de 
contrarrelógio, vai estrear-se em corri-
das de três semanas, aos 24 anos, ao inte-
grar o lote de oito corredores escolhidos 
da equipa, que aposta no espanhol David 
De La Cruz e no italiano Davide Formolo 
para o topo da classificação geral.

Para a Vuelta de 2020, que inicialmen-
te estava marcada para o período entre 14 
de agosto e 6 de setembro, deveria partir 
dos Países Baixos e passar por Portugal, 
a UAE Emirates vai contar ainda com o 
italiano Alessandro Covi, o colombiano 
Sergio Henao, o belga Jasper Philipsen e 
o bielorrusso Aleksandr Riabushenko.

A Vuelta vai ser disputada em 18 tira-
das - em vez das 21 habituais - entre Irún, 
no País Basco, e Madrid.

“Na definição da nossa equipa, tivemos 
em conta que, com 18 etapas, a corrida 
vai ser intensa desde o primeiro dia”, 
afirmou o diretor desportivo da UAE 
Emirates, Matxin Fernández, assegu-
rando ter feito “uma seleção equilibrada 
entre jovens e atletas mais experientes”.

De La Cruz vai ter “a oportunidade de 
mostrar o seu esforço nas estradas do seu 
próprio país, depois dos desempenhos 
consistentes no Tour”, segundo Ma-
txin Fernández, realçando que Formolo 
“chega cheio de energia, depois de ter 
abandonado a ‘Grande Boucle’, devido a 
uma queda”.

“O Rui Costa e o Sergio Henao são os 
nossos ciclistas mais experientes e vão 
saber valorizar a presença”, sublinhou o 
responsável da equipa, apontando a es-
treia de Ivo Oliveira e dos outros três jo-
vens como integrante da filosofia da UAE 
Emirates.

JN/MS

AUTOMOBILISMO
Filipe Albuquerque vence
European Le Mans Series 

O português Filipe Albuquerque (Oreca) 
sagrou-se vencedor das European Le 
Mans Series, o mais importante cam-
peonato europeu de resistência, na ca-
tegoria LMP2, depois de vencer as 4 Ho-
ras de Monza, em Itália.

“Estou muito feliz. Terceira vitória 
consecutiva e pole position. Era a vi-
tória que me faltava. Não esperava 

ganhar tudo este ano”, frisou o piloto de 
Coimbra, no final da prova.

O piloto da United Autosports já tinha 
vencido, este ano, as 24 Horas de Le Mans 
na classe LMP2 e é virtual campeão do 
mundo de resistência na mesma categoria.
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Portugal acolhe quatro provas 
internacionais de automobilismo em 2021

CICLISMO
Rui Costa e Ivo Oliveira entre os escolhidos 
da UAE Emirates para a Volta a Espanha

Rali de Portugal é uma das quatro provas internacionais que se vão realizar em Portugal em 2021
Foto: Adelino Meireles / Global Imagens

Quem é Ruben Guerreiro,
o ciclista que festeja como Ronaldo

O ciclista da Education First tinha como 
objetivo ganhar pelo menos uma etapa 
na Volta a Itália. Esse dia chegou. Aos 
26 anos, Rúben Guerreiro venceu a nona 
etapa e ajudou a que o ciclismo portu-
guês tivesse um dia de ouro.

Natural de Pegões Velhos, concelho 
do Montijo, Rúben Guerreiro gos-
tava de desporto e começou, como 

tantos jovens, por jogar futebol. Mas tinha 
uma paixão maior: o ciclismo. Uma paixão 
que nasceu cedo, graças à Volta a França. 
Desde novo que o agora ciclista da Educa-
tion First colava-se à televisão e não perdia 
uma etapa, sonhando um dia estar no lugar 
daqueles que admirava.

O pai foi o grande impulsionador para 
que o sonho do filho se realizasse. Aos sete 
anos, Rúben iniciou-se no BTT e, até aos 15, 
fez maratonas aos fins de semana. Depois, 
recebeu uma bicicleta de estrada e, com 
17 anos, integrou a equipa do Matos Chei-
rinhos. Aí, começou a competição a sério.

O português, que tem Lance Armstrong 
e Alberto Contador como ídolos, gosta de 

ganhar e o palmarés corresponde bem a 
esse espírito. Como melhores resultados 
tem um campeonato nacional de estrada 
em 2017, título que também conquistou na 
categoria de sub-23 e em júnior. Ainda em 
sub-23, venceu o GP Palio del Recioto, em 
Itália. Conseguiu um sexto lugar no World 
Tour numa clássica em França, a Bretagne 
Classic e um 9.º na geral na Volta à Bélgi-
ca. Em 2019, na estreia em grandes Voltas, 
conseguiu um 17.º lugar na Volta a Espanha. 
Fã de comida mexicana e amigo do amigo, 
se não fosse ciclista seria piloto, dada a pai-
xão pelos carros.

No passado domingo (11), na Volta a Itá-
lia, Rúben Guerreiro contribuiu para que 
o ciclismo português tivesse um dia de 
sonho: cumpriu os 208 quilómetros entre 
San Salvo e Roccaraso em 5:41.20 horas e 
venceu, isolado, a nona etapa, com João 
Almeida a manter a camisola rosa. 

Ao chegar à meta, após uma espetacular 
ultrapassagem na reta final, Guerreiro não 
escondeu a felicidade e imitou, até, o gesto 
de Cristiano Ronaldo.
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Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

   

 

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

and try out with no commitment.

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

Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

O tenista espanhol derrotou, o sérvio 
Novak Djokovic, número um mundial, 
e conquistou o 13.º título de Roland 
Garros, igualando o recorde de 20 
triunfos do suíço Roger Federer no 
Grand Slam.

Naquela que foi a 13.ª final dispu-
tada no court Philippe-Chatrier, 
o esquerdino de Manacor levou 

a melhor diante o líder do ranking ATP, 
que procurava o segundo título em Paris, 

depois da vitória em 2016, em três sets, 
pelos parciais de 6-0, 6-2 e 7-5, ao cabo 
de duas horas e 41 minutos.

Graças ao triunfo no terceiro Grand 
Slam da temporada, Rafael Nadal conse-
guiu igualar o recorde de Roger Federer, 
número quatro mundial, que detém 20 
títulos do Grand Slam, enquanto Novak 
Djokovic mantém-se em terceiro nesta 
estatística, com 17 majors.

JN/MS

TÉNIS

Roger Federer parabeniza Nadal 
por igualar recorde de 20 títulos do 
Grand Slam

O tenista suíço deu os parabéns ao es-
panhol Rafael Nadal pelo 13.º triunfo em 
Roland Garros, terceiro major da tem-
porada, e por ter conseguido igualar o 
seu recorde de 20 títulos em provas do 
Grand Slam.

“Só espero que o número 20 seja apenas 
mais um passo nesta nossa jornada 
contínua. Muito bem, Rafa. Tu mere-

ces”, escreveu no Twitter o helvético, au-
sente da competição até ao final da época, 
por estar a recuperar de uma intervenção 
cirúrgica.

Depois do esquerdino, de 34 anos, supe-
rar o sérvio e número um mundial, Novak 
Djokovic, em três sets, pelos parciais de 
6-0, 6-2 e 7-5, Federer, que apenas venceu 
uma vez em Paris, quando derrotou o sueco 

Robin Soderling na final de 2009, fez ques-
tão de destacar a rivalidade entre os dois, 
que, na sua opinião, terá contribuído para a 
evolução de ambos.

“Sempre tive o maior respeito pelo meu 
amigo ‘Rafa’ como pessoa e campeão. 
Como meu maior rival ao longo de tantos 
anos, acredito que puxámos um pelo outro 
para sermos melhores jogadores. Por isso, é 
uma verdadeira honra, para mim, dar-lhe 
os parabéns pela sua 20 vitória no ‘Grand 
Slam’. É especialmente fantástico que ele 
tenha vencido Roland Garros 13 vezes, o 
que é um dos feitos mais incríveis do des-
porto”, acrescentou Federer, felicitando 
ainda a equipa de Nadal, “porque ninguém 
consegue fazer isto só”.

JN/MS
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Nadal vence Djokovic
e conquista Roland Garros
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‘Long road to recovery remains’: 
No change to construction employment in September
Two consecutive months of little change 
in the construction labour market means 
a “long road to recovery remains” for the 
industry, Statistics Canada said Oct. 9.

Construction escaped layoffs in the 
early weeks of the COVID-19 pan-
demic, but was hard-hit by job los-

ses in April, during which it shed more 
than 300,000 jobs, or about 20 per cent 
of its workforce. Many workers retur-
ned to job sites through the summer, but 
rehiring slowed in August and flatlined 
through September, the latest Labour 
Force Survey shows.

The industry added just 600 jobs during 
the month, a statistically insignificant chan-
ge, even as the overall Canadian economy 
saw a 2.1 per cent gain in employment.

Staffing levels during September rea-
ched 1.369 million for construction, down 
109,000 workers, or 7.4 per cent, compa-
red to the same period last year. Statistics 
Canada pointed to British Columbia and 
Ontario as the hardest hit. The construc-
tion workforce was down 16.3 and 9.5 per 
cent, respectively, in each province, com-
pared to their pre-pandemic highs.

Nor have the job losses been limited to 
one area. Employment has fallen in building 
construction, heavy civil and specialty con-
tracting, the federal agency noted.

Sentiment in the industry remains fairly 
somber, but is not wholly negative.

In a separate study released Oct. 5, the 
Ontario Construction Secretariat, found 
the ICI (industrial, commericial and ins-
titutional) segment of the industry has 
begun to stabilize, but anxiety is building 
over COVID-19’s second wave.

Of the 300 Ontario contractors surve-
yed, 19 per cent expect to take on more 
work this fall than they did last year, while 
51 per cent anticipate less activity between 
September and December. For the year, 
two-thirds of contractors expect to earn 
less revenue in 2020 than in 2019.

The survey is the fourth conducted by 
the OCS since the start of the pandemic, 
and the top concerns among contractors 
remain little changed. Supply chain dis-
ruptions, the availability of skilled labour 
and health and safety have remained con-
sistently top-of-mind.
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Canadian homebuilding remains strong despite 
20 per cent drop in September, say economists
Canada’s homebuilding activity remai-
ned historically strong last month even 
though the annual pace of starts plun-
ged 20 per cent from August, econo-
mists said Thursday.

Canada Mortgage and Housing Corp. 
said the seasonally adjusted annual 
rate of housing starts was 208,980 

units in September, down from 261,547 
units in August but in line with average 
readings in 2019.

Economists had expected an annual rate 
of 240,000 starts in September, according 
to financial markets data firm Refinitiv.

The decrease was driven by weakness 
in Ontario and British Columbia and lower 
starts in condos.

However, the six-month moving ave-
rage of the monthly seasonally adjusted 
annual rates of housing starts rose slightly 

to 214,647 in September, up from 212,609 
in August. “The national trend in housing 
starts was largely unchanged in Septem-
ber,” said Bob Dugan, CMHC’s chief eco-
nomist.

COVID-19 has resulted in volatility in 
multi-family starts, especially in Toronto.

“We expect national starts to trend lo-
wer by the end of 2020 as a result of the 
negative impact of COVID-19 on economic 
and housing indicators,” he said in a news 
release. Broader demand trends remain 
resilient in the near-term with the level of 
starts remaining strong by historical stan-
dards, said RBC economist Claire Fan.

“Average starts from January to Sep-
tember were one per cent above the same 
period in 2019 — despite COVID-19 con-
tainment measures that shut down wide 
swaths of the economy in the spring,” she 
wrote in a report.

“And in Quebec and Ontario, average 
starts continued to outpace the national 
comparable while the others, most notably 
BC, lagged.”

Fan noted that the issuance of permits 
has remained strong, “suggesting still-so-
lid momentum for housing starts in the 
near-term.”

Housing starts averaged 237,300 units 
in the third quarter, up 22.2 per cent from 
194,100 units in the second quarter.

“Moving forward, past pre-construction 
sales gains and low rates should ensure that 
starts remain elevated through next year,” 
TD economist Rishi Sondhi wrote.

“Afterwards, some slowing may take 
place as softer population growth brought 
upon by the pandemic weighs on housing 
demand, and ultimately, homebuilding.”

The annual pace of urban starts fell 21.1 
per cent in September to 195,909 with 

starts down in eight of 10 provinces:
Housing starts in Ontario fell by nearly 

37,000 units to 78,700 while activity in 
B.C. fell by 10,900 units to 30,700 units.

Homebuilding activity in Quebec dro-
pped by 7,500 to 48,000 units.

Alberta drove higher starts in the Prai-
rie region where urban starts climbed by 
5,700 to 24,800 units, offsetting losses in 
Saskatchewan and Manitoba. Starts in 
Atlantic Canada slipped with declines in 
every province but Nova Scotia.

The pace of urban starts of apartments, 
condos and other types of multiple-unit 
housing projects decreased 27 per cent to 
146,005 units, while single-detached ur-
ban starts increased 3.4 per cent to 49,904.

Rural starts were estimated at a seaso-
nally adjusted annual rate of 13,071 units.

TheStar
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O ruído que produzimos com as tecnolo-
gias de comunicação e outras, tornam-
-nos surdos perante o cosmos. 

As ondas rádio estão por todo o lado 
- na realidade são ondas eletro-
magnéticas que se propagam à ve-

locidade da luz e existiram desde sempre, 
naturalmente no universo. O Homem per-
cebeu a sua existência e depressa aprovei-
tou as potencialidades da sua utilização. O 
matemático Clerk Maxwell, em 1864, foi 
o primeiro a prevê-las, posteriormente 
Heinrich Hertz, em 1887, comprovou de-
finitivamente a sua existência. A partir de 
então, neste ápice temporal de cerca de 150 
anos, produzimos uma imensa variedade 
de objetos que nos permitem comunicar 

à distância, inicialmente usando apenas 
som, depois imagem, depois dados infor-
máticos, etc., etc. 

É imensa a utilização de ondas eletro-
magnéticas: telemóveis, televisões, emis-
sões wireless, radiotelescópios, radares, 
sonares, simples comandos de televisão ou 
de portões, fornos micro-ondas, espanta-
dores de animais, fornos industriais, sis-
temas de segurança nas lojas, e mais uma 
miríade de equipamentos médicos, milita-
res, etc. 

O ruído que provocamos com toda a nos-
sa parafernália tecnológica é incomensu-
rável. Não ouvimos esse caos barulhento, 
mas existem animais que ouvem - baleias, 
golfinhos e aves que se desorientam por 
afetação dos seus sentidos e sensores e que 
dão às praias e que se perdem nas suas mi-
grações. Existe também influência no fun-
cionamento dos nossos corpos, dos nossos 
cérebros, e dependendo das exposições, 
poderão ser nocivos à saúde.

No site da Direção-Geral de Saúde (por-
tuguesa), pode ler-se: “A Comissão Inter-
nacional para a Proteção contra as Radia-

ções Não Ionizantes (ICNIRP) definiu um 
conjunto de limites básicos de exposição 
aos campos eletromagnéticos, tanto para a 
população em geral como para os trabalha-
dores. Os níveis de exposição são baseados 
em valores a partir dos quais se verifica a 
ocorrência de efeitos adversos na saúde.
(…) Com base nessas normas, o Conselho 
da União Europeia (UE) elaborou a Reco-
mendação n.º 1999/519/ CE, de 12 de Julho, 
relativa à limitação da exposição da popu-
lação aos campos eletromagnéticos (0 Hz – 
300 GHz) para a população em geral, a qual 
foi incluída no âmbito do quadro das ativi-
dades de saúde pública, através da Decisão 
n.º 1786/2002/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 23 de Setembro. 

Esta Recomendação do Conselho apre-
senta um conjunto de restrições básicas e 
níveis de referência que deverão ser cum-
pridos, tendo em vista a proteção da popu-
lação. Nesse documento, foi recomendado 
aos países da União Europeia que: 
1. adotassem um quadro de limites de ex-

posição, tomando como base os valores 
indicados na Recomendação;

2. reduzissem a exposição das populações 
às ondas eletromagnéticas; 

3. disponibilizassem a máxima informação 
possível à população acerca dos efeitos 
dos campos eletromagnéticos sobre a 
saúde, assim como das medidas adotadas 
para lhes fazer face; 

4. desenvolvessem programas de investi-
gação sobre os efeitos dos campos eletro-
magnéticos na saúde e acompanhassem 
a evolução científica na matéria.”
Existem zonas no nosso planeta que são 

obrigatoriamente Radio Quiet Zones, não 
por questões ambientais ou de saúde pú-
blica, mas porque nesses locais existem 
radiotelescópios que não poderiam ouvir 
o Universo no meio de todo o ruído que 
produzimos com as nossas tecnologias. Nos 
E.U.A, a National Radio Quiet Zone (NRQZ) 
é uma grande área onde são restringidas por 
lei emissões rádio, abarcando partes dos es-
tados de Mariland, Virginia e West-Virginia. 
Na Europa existem diversas Radio Quiet Zo-
nes na Itália, França, Suécia, Finlândia, Ir-
landa, Ucrânia e Espanha. Noutros locais do 
mundo como a Austrália ou a África do Sul 
também existem áreas de silêncio rádio.

Incrivelmente, ou não, em algumas lo-
calidades integrantes ou próximas das zo-
nas que referi, os animais parecem ter um 
comportamento mais sereno, e existem re-
latos de pessoas que ao visitarem esses locais 
sentiram mudanças positivas no seu com-
portamento e mesmo em questões de saú-
de, como é o caso de diversos testemunhos 
sobre o desaparecimento de enxaquecas 
crónicas, diminuição de irritabilidade e di-
minuição de ânsia e stress. Existem mesmo 
pessoas que resolveram mudar as suas resi-
dências e viver permanente em localidades 
dentro de Radio Quiet Zones por acharem 
que têm uma melhor qualidade de vida nes-
ses locais.

Além de termos de calar para ouvir o Uni-
verso, parece que o silêncio por vezes tam-
bém nos faz bem a nós e à mãe Terra.

AMBIENTE

Terra Viva
Radio Quiet Zones
Para ouvir é preciso calar
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Organização e disciplina são essen-
ciais para quem deseja conquistar 
algo. Mas, antes desses dois fatores, 
tem algo muito importante que real-
mente impulsiona e mantém o foco no 
objetivo. Trata-se do “querer”. Quando 
dizemos “eu gostaria” ou “eu desejo” 
alguma coisa, é bem diferente quando 

se diz “ eu quero!”. Parece que gostar 
ou desejar não nos dão a certeza de 
que seremos capazes de abdicar das 
nossas comodidades e/ou preguiça em 
prol do “sonho”.

Já o verbo “querer” quando dito em pri-
meira pessoa, de nós para nós mesmos 
- “eu quero!” -, traduz um prenúncio 

de luta. Envolve aí o conhecimento de que 
você vai ter que enfrentar, a preguiça, co-
modismo e hábitos arraigados. Significa 
que haverá momentos do seu dia dedi-
cados a alguma coisa que não seja assistir 

séries na Netflix ou deixar sua cama quen-
tinha para suar a camisa em nome da saú-
de e bem-estar. Talvez, em nome de um 
“sonho”, você terá que ter enfrentamen-
tos profundos com os seus traumas, me-
dos e sensações que o(a) tirarão da zona 
de conforto. Será preciso muita paciência 
e controle da ansiedade pois querer algo 
exige uma caminhada que, muitas vezes, 
pode ser longa. Se ficarmos com o pensa-
mento fixo na linha de chegada, corremos 
o risco de perder o aprendizado do traje-
to. É necessário apreciar o caminho, cada 
etapa, obstáculo, dor, alegrias, pequenas 
conquistas, lindas paisagens, enfim, ca-
minhar pelo caminho integralmente. Só 
assim chegaremos à reta final e só assim a 
conquista será duradoura.

O “querer” com consciência de tudo 
isso é, de fato, o combustível para man-
termos a disciplina e a organização. Sem 
isso, nós podemos até começar alguma 
coisa com a energia lá em cima mas, com 
o tempo, e geralmente de forma rápida, 
a empolgação acaba. É exatamente isso: 
a empolgação é um boost temporário e 
ilusório.

Vamos aos exemplos. Dias atrás, re-
solvi fazer uma dieta. Por conta da qua-
rentena, muitas pessoas ganharam uns 
bons quilinhos e eu não escapei desse 
efeito. Isso começou a me incomodar não 

apenas esteticamente. O meu dia-a-dia 
estava cada vez mais difícil. Para cami-
nhar, para levantar, dores nas costas e 
imunidade baixa. Por isso, resolvi perder 
peso. Eu, que já fiz diversos tipos de die-
ta, principalmente de emergência, aque-
las em que a gente perde muitos quilos 
em pouco tempo (não aconselhável para 
ninguém),  hoje me vi diante da possibi-
lidade de fazer essa “caminhada” de uma 
forma mais leve, porém consistente, me 
percebendo, me organizando, sentindo 
as dificuldades, com muito mais auto-
consciência e menos ansiedade. Estou 
emagrecendo bem aos pouquinhos mas, 
sentindo um outro approach para esse 
objetivo, um mindset diferente.

Desta vez, eu adicionei ao meu objetivo 
a compreensão realística daquilo que vou 
enfrentar do que devo abdicar e de coisas 
que não tenho o costume de fazer e farei. 
Desta vez entendendo que tudo isso faz 
parte do processo e garante a vitória.

Portanto, antes de sair por aí na em-
polgação da realização de um sonho, é 
bom saber que há obstáculos a serem 
transpostos, etapas a serem vencidas du-
rante todo o processo. E, mais do que o 
foco no objetivo final, vale a pena olhar e 
perceber a importância do trajeto.

Qual é o objetivo que vale a pena a sua 
caminhada?

Adriana Marques
Opinião

A trajetória também deve ser prazerosa

SAÚDE & BEM-ESTAR

Entrámos na estação onde as árvores 
se despem, deixando cair as suas folhas 
antigas, e que é vista por muitos como 
uma época de libertação e renovação. 

Mas para além disto há também os 
sabores tão característicos deste 
período do ano: alguns que nos 

trazem à lembrança bons momentos vi-
vidos na nossa infância, outros que ainda 
não conhecemos ou que, simplesmente, 
não temos por hábito utilizar na nossa ali-
mentação diária - mas devíamos! 

Uvas

As uvas são uma fruta muito fácil de co-
mer, o que faz delas um ótimo snack. 

Mas sabiam que também as podem adi-
cionar a uma refrescante salada? Juntem 
duas chávenas de uvas brancas e pretas 
cortadas em quartos, meia chávena de alho 
francês picado, meia chávena de pimen-
tos frescos picados, duas colheres de sopa 

de manjericão, duas colheres de sopa de 
vinagre balsâmico, um dente de alho pica-
do, uma pitada de sal e de molho tabasco, 
misturem bem e deixem repousar cerca 
de uma hora antes de servir. As uvas são 
capazes, entre outras coisas, de melhorar 
a nossa saúde ocular e cardíaca, ajudar no 
controlo da pressão arterial e do equilíbrio 
da glicose no sangue, diminuir o risco de 
desenvolvimento de cancro e promove a 
saúde do nosso sistema digestivo!

Abóbora

A rainha do Halloween é também a ra-
inha das dietas! Com valores baixos de hi-
dratos de carbono e poucas calorias, este 
legume é uma ótima aposta se estão em 
processo de emagrecimento ou de contro-
lo de peso já que também promove uma 
maior sensação de saciedade. 

Pode ser incluída em saladas, sopas, pu-
rés, doces, bolos, tortas e biscoitos. Haja 
imaginação!

Castanhas

Ah, o cheirinho de castanhas assadas na 
rua! Haverá algo que grite mais “outono” 
que isto? Elas são um verdadeiro “must 
eat” desta estação, seja assadas ou cozi-
das. São um ótimo acompanhamento, pe-
tisco ou até sobremesa! Ricas em hidratos 
de carbono complexos, fibra, vitaminas A, 
C e E, potássio e ácido fólico, contribuem 
para a prevenção da obstipação, são sa-
ciantes e ainda reforçam o nosso sistema 
imunitário.

Romã

A romã é uma verdadeira preciosidade 
da natureza: não é por acaso que tem, na 
sua casca, algo que se assemelha a uma co-
roa. Já tinham reparado neste pormenor? 
Rica em vitaminas A e C, cálcio  e ferro, 
este fruto contém ainda substâncias an-
tioxidantes e um elevado teor de fibra e de 
polifenóis, ajudando a “limpar” os vasos 

sanguíneos, a diminuir o stress oxidativo, 
a combater a disfunção erétil, a prevenir 
alguns tipos de cancro, como por exemplo 
da próstata e mama, diminui a destruição 
das articulações e reduz a inflamação as-
sociada à artrite reumatoide. Podem in-
troduzi-la nas vossas refeições em saladas, 
sobremesas e snacks, por exemplo.

Marmelo

Um fruto associado, com certeza, a me-
mórias de infância de muitos de nós. Mar-
melada caseira, feita pela mãe, pela avó ou 
pela tia… Hmm, deixa água na boca e um 
sorriso no rosto!

Fonte de vitamina C, potássio e cobre e 
taninos com propriedades anti-inflama-
tórias, o marmelo funciona como laxante 
natural e pode ainda contrariar situações 
de fadiga mental e física.

Para além da marmelada podem ainda 
experimentar marmelo assado com canela 
e anis ou cozido com um pau de canela e 
erva-doce. É delicioso!

Inês Barbosa/MS

Sabores de outono
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00
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Discover the highlights of 
northern Portugal on foot

The north of Portugal is a truly beauti-
ful and varied destination that never fails 
to enchant its visitors. If you’re looking 
for somewhere that combines beaches, 
vineyards and mountains with ancient 
villages and historical towns that are full 
of tradition and regional flavours, this is 
it. And perhaps the best way to feel into 
the region’s unique charms is to explore 
on foot.

Walking holidays are an amazing 
way to really get to know a new 
place and you could easily spend 

a week or more hiking in each of the dis-
tinctly different parts of Northern Portugal. 
However, if you’re short on time and want 
to get a taste of the richness and variety 
that this region has to offer, it’s possible to 
spend a few days exploring each of these on 
a combined Highlights of Northern Portu-
gal programme.

Walking the vineyards and valleys of the 
Douro

The Alto Douro is not your average wine 
region; not only does it produce world class 
port, muscatel, sparkling and still wines as 
well as flavoursome olive oil, honey and 
almonds, it also happens to be one of the 
most beautiful wine regions in the world.

And that’s not all!
The unique terroir of the Alto Douro 

wine region, mostly composed of steeply-
-terraced vineyards in schistose soil, relies 

on manual labour to produce and harvest 
grapes. Its combination of natural and 
manmade landscapes and the wine-ma-
king traditions and history that date back 
to Roman times have earned it classifica-
tion as a UNESCO World Heritage cultural 
landscape.

The best way to get a sense of how di-
verse the microclimates and landscapes 
within the Douro wine region are is to hike 
from Alijó, a town on the outer perimeter 
that’s surrounded by rugged mountains, 
and along a ridge that offers spectacular 
views of the Pinhão and Tua Valleys to 
reach one of the world’s most magnificent 
viewpoints, according to the BBC. When 
you see for yourself the extensive views 
across the Douro River and the endless ter-
raced hillsides, dotted with wine estates 
and small villages, you’ll understand the 
claim.

After walking down through the vine-
yards to the Douro River, you could take 
some time to visit a winery or two and 
sample the fine wines of the region. We 
also recommend taking a trip upstream on 
a traditional wooden boat which was ori-
ginally used to transport barrels of wine to 
the port wine cellars in Vila Nova de Gaia, 
just across the river from the city of Porto.

Remote mountain villages in Pene-
da-Gerês National Park

The wild, rugged mountains that surrou-
nd the ancient villages of Lindoso and Soa-
jo stand in stark contrast to the intricately 
patterned, undulating slopes of the Douro 
Valley. You’ll see them from various pers-
pectives as you explore the forests around 
Lindoso and on your hike to Soajo.

On these walks, take time to peer over 
the edge of an impressive feat of enginee-
ring that has created a source of electricity 

for the region, namely the Lindoso Dam, 
and over the battlements of the 13th cen-
tury Lindoso Castle.

The way of life and small-scale agricul-
tural practices in these remote settlements 
remains unchanged in many ways. As you 
explore the Peneda-Gerês mountain villa-
ges on foot, you’ll see the former commu-
nal watermills, ancient stone shepherds’ 
shelters, community bread ovens and the 
laundry tanks where women would ex-
change stories as they washed the family’s 
clothes and linens.

You may even meet some long-horned 
Cachena cows grazing freely during the 
day before returning to their barns in the 
villages at night.

There is something special, almost ma-
gical in certain lights, about the clusters 
of granite corn stores in both Lindoso and 
Soajo. In both villages, they are scattered 
around a smooth rock surface that is still 
used to dry and thresh crops.

By eating local produce in your lodgings, 
packed lunches and at village restaurants, 
you’ll have plenty of opportunities to en-
joy the delicious sheep and goats’ chee-
ses, smoked meats, home-made jams and 
hearty traditional dishes. Meat-eaters 
should try the quality meat from those 
free-ranging grass-fed Cachena cows.

Coastal towns, fishing communities and 
pristine beaches

As well as an abundance of mountains, 
vineyards and rivers, Northern Portugal 
is home to some of the country’s best uns-
poilt beaches, known as the Costa Verde, 
which means Green Coast. After exploring 
the delightful historical centre of Caminha, 
a pretty town that sits at the mouth of the 
Minho River with views of Spain across the 
water, you’ll begin to understand how the 

Costa Verde got its name.
The beaches along this stretch of the 

Atlantic Ocean are naturally beautiful and 
there are no flashy resorts or high-rises 
to block the views of the nearby verdant 
mountains. At Vila Praia de Âncora, the 
Âncora River runs right across the vast 
expanse of golden sand and in most of the 
beaches you’ll encounter between Cami-
nha and Afife, greenery backs onto the du-
nes.

The local fishing communities are still 
going strong in Caminha, Vila Praia de 
Âncora and Viana do Castelo so you’ll be 
able to tuck into the freshest of grilled fish 
and lovingly-prepared seafood. You’ll see 
plenty of colourful fishing boats bobbing in 
the water or on the harbour ramps and you 
might even catch the fish market in Vila 
Praia de Âncora.

As evidence of a turbulent past, there’s 
no shortage of fortresses along this stretch 
of coastline – one was even built on an is-
land to protect Caminha and the mouth of 
the River Minho. Windmills are another 
common feature as you make your way 
south to the beautiful small city of Viana do 
Castelo.

Viana de Castelo is an ideal place to end 
a walking holiday in the beautiful country-
side of Northern Portugal. It’s big enough 
to be interesting yet small enough to easily 
explore on foot without feeling overwhel-
med, although you may wish to take the 
funicular to the hilltop Santa Luzia basilica!

There are several other interesting 
sights, including the Gil Eanes Hospital 
Ship and the Costume Museum where you 
can see many examples of the colourful 
embroidered clothes and the gold jewel-
lery that the city is famous for.

In Douro Valley, Peneda-Gerês National Park, Walking & Hiking
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OLHAR COM OLHOS DE VER

Country roads in autumn. Créditos: Manuel DaCosta 

“Pés para que vos quero, se tenho asas para voar” // Bloor Street & Dufferin. Créditos: Inês Carpinteiro

O Programa Alimentar Mundial (PAM) ganhou o Prémio Nobel da Paz. Esta casa doa pratos de 
comida a pessoas com idade entre os 13 e os 25 anos. //Hamilton.  Créditos: Fabiane Azevedo
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A cor retratada num poste de barbeiro 
está relacionada diretamente ao derrame 
de sangue - a remoção de sangue tenta-
va prevenir ou curar doenças. O vermelho 
representa o sangue e o branco as liga-
duras utilizadas para parar o derrame. O 
poste é uma figura representante do pau 
redondo que o paciente ia apertar, com o 
intuito de fazer as veias saltarem fora dos 
seus braços, tornando o procedimento 
mais eficiente. A origem dos postes de 
barbeiros data da longínqua Idade Média, 
onde os barbeiros também eram cirur-
giões e dentistas. Os barbeiros ofereciam 
os serviços à classe baixa, pois estes não 
conseguiam pagar a um profissional.

Barbeiros cirurgiões identificavam os 
seus serviços com os postes insta-
lados no exterior, publicitando que 

estavam abertos. Alguns historiadores 
acreditam que a linha azul do poste foi adi-
cionada posteriormente nos Estados Uni-
dos para representar respeito pela bandeira 
americana. Na Europa, a linha azul servia 
para diferenciar os barbeiros de médicos.

Os barbeiros cirurgiões faziam uma lis-
ta variada de tarefas. Eles limpavam e re-

moviam dentes, limpavam o intestino de 
pacientes, curavam fraturas, marcavam 
escravos com ferro quente, criavam ta-
tuagens, cortavam unhas, removiam pe-
dras da vesícula e lancetavam abcessos. 
Os barbeiros cirurgiões eram bastante 
práticos e com mãos ao trabalho, para se 
dizer o mínimo. Os cirurgiões estudariam 
as estrelas no sistema solar e analisariam a 
urina dos pacientes para talvez revelar um 
diagnóstico, mas não os barbeiros cirur-
giões, pois estavam literalmente no meio 
das coisas. Eventualmente os barbeiros 
cirurgiões deixaram de existir, passando 
apenas a ser um deles e não os dois. Co-
meçando em 1743 na França e em 1745 na 
Inglaterra, os barbeiros cirurgiões eram 
apenas permitidos para cortar cabelo e as 
cirurgias não eram mais permitidas. Em 
Inglaterra, a Universidade de Cirurgiões 
foi fundada em 1800 e o último barbeiro 
cirurgião faleceu em 1821. Odontologia era 
outra função dos barbeiros cirurgiões, que 
acabou por ser considerada especialidade. 
Cirurgiões dentistas deixaram de praticar 
esta atividade em 1830 em Inglaterra.

Para terminar, toalhas eram usadas para 
parar o derrame causado pela remoção de 
sangue. As toalhas eram lavadas e pendu-
radas no exterior para secar. Mesmo após 
as lavagens, as toalhas por várias vezes fi-
cavam manchadas de sangue e enquanto 
se secavam, enroscavam-se em si mesmas 
devido ao vento, criando assim a emulação 
dos modernos postes de barbeiro.

Muitos dos profissionais modernos, tal 
como dentistas, tatuadores, doutores, ca-
beleireiros, diretores funerários e muitos 
outros têm raízes nos originais barbeiros 
cirurgiões.

Na minha coleção tenho três exemplares 
de postes de barbeiro.
1. Poste de barbeiro de carvalho de 52” 

com topo  e base em florão redondo. 
Pintado de vermelho e branco apenas, 
com perda de pintura mínima e suporte 
original de topo e base. Construção sóli-
da sem vestígios de apodrecimento.

2. William Marvy, Modelo 88, poste de 
barbeiro giratório, feito na América, 
com suporte de parede, cerca dos anos 
de 1950 com vidro original cilíndrico 
e selante de massa. Está equipado com 
motor sem revisão, mede 33” de altura, 
10.5” de largura e 20” no seu visor e face 
de parede com um diâmetro cilíndrico 
de 8”.

3. William Marvy, Modelo 405, poste de 
barbeiro giratório, feito na América, 
com suporte de parede, cerca dos anos 
de 1950 com vidro original cilíndrico 
e selante de massa e topo original com 
suporte leve e globo. Feito com motor 
sem revisão, mede 24” de altura, 6” de 
largura e 16” no seu visor e é projetado a 
8” da face de parede com um diâmetro 
cilíndrico de 4”.

The colour depicted in a barber pole is 
directly related to bloodletting, the re-
moval of blood from a patient to prevent-
or cure disease. The red represents the 
blood, and the white depicts the banda-
ges utilized to stem bleeding. The pole 
is a figural representation of the round 
stick the patient would squeeze, there-
by making the veins “pop” out in his or 
her arm, making the procedure more 
efficient. The origins of the barber pole 
date back to the middle ages, where bar-
bers were also surgeons and dentists. 
They would often provide services to the 
lower class as they were most likely not 
able to afford the services of a physician. 
Barbers surgeons would identify their 
practice by installing a barber pole on 
the exterior, advising they were open for 
services. Some historians believe that 
the “blue” stripe was later added to bar-
ber poles only in the U.S.A., perhaps as a 
salute to the American flag. ln European 
countries, the blue stripe was to differ-
entiate doctors and barbers.

Barber surgeons performed a differ-
ent array of tasks. They cleaned and 
extracted teeth, performed enemas, 

set fractures, branded slaves with hot 

irons, created tattoos, cut hangnails, cut 
gall stones, and lanced abscesses. Barber 
surgeons were very practical and hands 
on to say the least. Surgeons would study 
the stars in the solar system and analyze 
patients’ urine to perhaps reveal a diagno-
sis but not barber surgeons as they were 
right in the middle of things, literally. 
Eventually, the barber surgeon ceased to 
exist, and one was either or, not both.

Beginning in 1743 in France and 1745 
in England, barber surgeons were only 
permitted to cut hair and surgery was no 
longer permissible. ln England, the Col-
lege of Surgery was founded in 1800 and 
the last remaining barber surgeon passed 
away in 1821. Dentistry was another duty

of previous barber surgeons, that even-
tually was set up as its own specialty. Sur-
geon dentists were not allowed to practice 
after 1830 in England.

ln closing, white towels were used to 
stop the bleeding caused by bloodletting. 
The towels would then be washed and 
hung outside to air dry. Even after being 
washed, some towels would remain part-
ly blood stained, and while drying, would 
sometimes swirl in the wind, thus creat-
ing the swirling emulated by the modem 
barber pole. Many of modem professions, 

such as dentists, tattooists, doctors, hair-
dressers, funeral directors, manicurists, 
and several others all have roots to the 
original barber surgeon.

ln my collection, I have three different 
examples of Barber Poles.
1. Oak 52” Barber pole with top and bot-

tom round finial. Painted red and white 
only, minimal paint loss and original up-
per and lower mounting bracket. Solid 
construction with no wood rot detected.

2. William Marvy Model 88, American 
made wall mounted revolving barber 
pole, circa 1950’s with original glass 
cylinder and putty sealant. It is equipped 
with a maintenance free motor, meas-
ures 33” in height, 10.5” width, 20” 
sight glass and wall face, and cylinder 
diameter of 8”.

3. William Marvy Model 405, American 
made wall mounted revolving barber 
pole, circa 1950’s, with original glass 
cylinder, putty sealant, and original 
top light mount and globe. Fitted with 
maintenance free motor, measures 24” 
in height, 6” in width, 16” sight glass 
and projects 8” from wall face, and 
cylinder diameter of 4”.

A BLAST FROM THE PAST

Postes de Barbeiros!
Porque é que são vermelhos, brancos e azuis?

Barber Poles! 
Why are they red, white and blue?

Armando Terra
Opinião
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3



16 a 22 de outubro de 202058 mileniostadium.comMILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

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

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

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Temos o nosso pátio aberto!

O Close-Up Photographer of the Year (CUPOTY) é uma celebração que premeia 
fotos macro, micro e em “close up”, recebendo mais de seis mil inscrições de 52 
países no mundo inteiro este ano. É composta por sete categorias: animais, inse-
tos, plantas e fungos, paisagem, mundo feito pelo Homem, jovem (para menores de 
17 anos) e fotografias tiradas com um microscópio.

Esta semana, foram anunciados os finalistas e os 100 vencedores da edição de 2020, 
com o francês Galice Hoarau a receber o prémio de vencedor geral e o primeiro lugar 
na categoria de animais com a sua imagem de uma larva de enguia, capturada na ilha 
de Lembeh, na Indonésia.
Hoje partilho algumas imagens vencedoras convosco.
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CLOSE-UP PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
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Débora Monteiro não esperava que uma publicação feita no 
Instagram tivesse uma repercussão tão negativa. Como tal, de-
cidiu tomar uma atitude.
A atriz não gostou que uma fotografia partilhada nessa rede so-
cial na qual surgia com outros apresentadores de “Domingão”, 
programa da SIC, fosse alvo de tantos comentários negativos 
relativos a uma das pessoas presentes na imagem. A solução foi 
apagar a publicação de vez.
“Bom dia☀  Ontem publiquei uma foto, e com pena minha 
acabei por a retirar. Éramos quatro apresentadores, felizes, de 
sorriso no rosto e algumas pessoas só conseguiram ser mal for-
madas e muito desagradáveis. Isto dá-me que pensar… Um dia 
elogiamos a mulher e temos de ser unidas e não importa se és 
gorda, magra, alta, baixa… No dia seguinte é tudo a atacar. Não 
foi comigo, mas fez com que me sentisse culpada por publicar 
a foto e de alguma forma haver a possibilidade de com isso ma-
goar alguém. Sejam felizes, respeitem os outros, parem de pro-
curar o lado menos bom. Agora vou seguir o meu dia, porque o 
que importa mesmo é o amor ❤ ”, explicou Débora.

Vera Kolodzig surpreendeu ao partilhar nas redes sociais uma 
fotografia em que surge com um visual renovado. A atriz fez 
uma mudança radical e, além de cortar um pouco o cabelo, 
redefinindo o corte, ainda adotou uma nova cor para os fios. 
Agora, Vera Kolodzig é ruiva, com os cabelos pintados num 
tom de cobre muito vistoso e brilhante.
“Cores de Outono 🍂”, escreveu a atriz na legenda da imagem 
em que mostra o novo look, fazendo ligação entre o visual e a 
estação do ano em que estamos. 
Os elogios de amigos, fãs e seguidores não se fez esperar, 
como muitos a aplaudirem a ousadia necessária para esta 
transformação.

Recentemente, Dominic West, de 50 anos, e Lily James, de 31, foram fotografados aos bei-
jos em Roma, Itália. Imagens surpreendentes, captadas pelo Mail Online, e que mostram 
os dois atores em clima de grande romance durante um passeio descontraído de trotinete 
elétrica e numa esplanada da cidade.
Amigos próximos da mulher do ator, Catherine FitzGerald, 49, garantem à imprensa bri-
tânica que esta se sentiu humilhada ao deparar-se com as imagens. “Ela ficou de coração 
partido“, dizem. Ainda assim, Catherine e Dominic decidiram provar que não se separa-
ram.
Como tal, os dois posaram na manhã desta terça-feira, dia 13, para a imprensa britânica à 
porta de casa. Os dois surgiram abraçados e trocaram um beijo. “O nosso casamento está 
forte e nós estamos e vamos continuar juntos”, estava escrito numa folha à porta de casa 
do casal, juntamente com a assinatura de ambos. 
Desta forma, Dominic dá a entender que o que aconteceu com Lily James em Roma não 
significa o fim do casamento com Catherine FitzGerald.
Lilly James e Dominic West ter-se-ão conhecido na peça Othello, em junho de 2011. Atual-
mente estão a filmar a minissérie The Pursuit of Love.
Segundo a imprensa internacional, tanto Lily James como Dominic West são representados 
pelo mesmo agente. Este não quis reagir às notícias do romance entre os dois agenciados. 
De lembrar que Dominic West e Catherine FitzGerald conheceram-se durante a faculdade. 
Reencontraram-se mais tarde e iniciaram uma relação. O casamento aconteceu em junho 
de 2010, na Irlanda.

TENSÃO 
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Brad Pitt e Angelina Jolie formaram um dos casais mais queridos de Hollywood 
durante mais de 10 anos, tendo-se separado em 2016, apenas dois anos após 
terem contraído matrimónio. Esta semana começou o processo que deverá co-
locar um ponto final definitivo na separação dos dois atores, e que se prende 
com a guarda dos filhos.
O ex-casal tem seis filhos em comum, Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, 
de 15, Shiloh, de 14 e os gémeos Knox e Vivienne, de 12. O filho mais velho, 
Maddox, fica de fora de qualquer decisão do tribunal no que respeita à guarda 
dos irmãos, por ser já maior de idade, estando atualmente a viver com a mãe. 
Sobre este tema parece que só um dos atores pode sair plenamente satisfeito, 
já que Brad Pitt exige a guarda partilhada dos filhos (50% do tempo para cada 
um), enquanto Angelina Jolie pede a guarda total, alegando, entre outros moti-
vos, os problemas de Pitt com o álcool.
No passado mês de junho, Angelina Jolie afirmou ter-se separado de Brad Pitt 
pelo “bem-estar” dos seus filhos, que afirmou serem “muito valentes e muito 
fortes”, tendo acrescentado que aquela “foi a decisão correta”. Para este último 
capítulo sobre a separação dos atores, os advogados de ambos convocaram mais 
de 30 testemunhas, entre as quais se encontram especialistas em violência do-
méstica, médicos, psicólogos, guarda-costas, amigos, ex-colegas de profissão 
e familiares. Há apenas um ponto em que ambos estão de acordo: nenhum dos 
dois quer que os filhos sejam chamados a testemunhar durante o processo.
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João Paulo Rodrigues é o intérprete de 
Castelo de Cartas, música da banda sono-
ra de Golpe de Sorte. O intérprete do tema 
– lançado durante a quarentena – perma-
neceu anónimo e muitos se questionaram 
sobre quem dava voz a esta música. Trata-
va-se na verdade do músico, ator e apre-
sentador, que agora dá um novo passo na 
sua carreira, com a gravação, em estúdio, 
do seu primeiro álbum de originais, cujo 
primeiro single será lançado muito em 
breve.  

Cauã Reymond e a mulher, Mariana Gold-
fard, tiveram diagnósticos positivos para a 
covid-19. Ambos estiveram em quarentena 
e já se encontram recuperados. O ator brasi-
leiro de 40 anos deu uma entrevista à Globo 
News para falar sobre como foi enfrentar a 
doença e admitiu que, durante esse período, 
chegou mesmo a desenvolver uma pneu-
monia.
“A minha esposa teve sintomas super leves, 
um pouco de dor de cabeça e febre bem bai-
xa. Em quatro dias, ela estava 100%. Eu tive 
febre alta no início e depois de um tempo, 
voltei a fazer exercícios e desenvolvi uma 
pequena pneumonia. Fiquei mais tempo 
com os sintomas”, explicou, assegurando 
que, apesar de tudo, não precisou de ser 
hospitalizado.
Cauã recebeu o diagnóstico depois de ter 
feito um teste para poder participar num 
programa de televisão. Significa isto que 
não apresentou sintomas. Com o resultado 
positivo, teve de se resguardar em casa até 
estar recuperado.

Jessica Athayde tem um novo animal de es-
timação. A atriz usou as redes sociais para 
apresentar ao mundo o novo hóspede lá de 
casa: um porquinho bebé. “Apresento-vos o 
Tomás Athayde ❤”, escreveu. 
As reações de espanto não se fizeram espe-
rar. Tais como as de ternura. É que já é co-
nhecida a paixão de Jessica por animais, mas 
ninguém esperava que a atriz fosse adotar 
um porquinho. Certo é que este será mais 
um amiguinho de Oliver, o filho da atriz que 
tem um ano. 
Esta adoção acontece pouco depois de Jes-
sica Athayde ter sofrido uma grande perda. 
Em setembro, a atriz teve de se despedir de 
Júlio, o cão que a acompanhou durante mui-
tos anos. 
O porquinho Tomás vem juntar-se à 
chihuahua Bali.

SURPRESA! 

COVID-19 

TOMÁS ATHAYDE 
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MILÉNIO |  PASSATEMPOS
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 M A R G U E R I T A B V K O O
 C A L A B R E S A H M A S W Q
 B R I G A D E I R O D W C K Z
 P R E S T I G I O Q V S T O X
 B Q B L C C A T U P I R Y Z N
 W A N A P O L I T A N A N F V
 N N I J X M T O S C A N A P I
 Q T U A R P O R T U G U E S A
 R F T U N W U R T T L O M B O
 V E G E T A R I A N A W A E E
 P A L M I T O Z R N X X P M H
 S A L A M E H W D A G F W U C
 P E P P E R O N E E R O L T I
 C H O C O L A T E K I K L A L
 M U Ç A R E L A I Z W Q V O A

LOMBO
VEGETARIANA
CATUPIRY
MARGUERITA
NAPOLITANA
PRESTIGIO
MORANGO
BACON
ATUM
SALAME
PEPPERONE
CHOCOLATE
ALICHE
MUÇARELA
PALMITO
CALABRESA
BRIGADEIRO
PORTUGUESA
TOSCANA
BAIANA

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros de 1 a 9 em cada 
um dos quadrados 
vazios numa grade 
de 9×9, constituída 
por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O 
quebra-cabeça con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

 1.  De pequena estatura; de pouca extensão 
vertical

 2. Sem confiança em si mesmo; instável, 
incerto

 3. Aquele que ensina, ministra aulas; mestre
 4. Objeto simples ou constituído por várias 

peças, que serve para executar um trabalho
 5. Peça contendo elementos letras, nú-

meros ou figuras em relevo, usada para 
marcar ou autenticar documentos

 6. Que preza a liberdade de opinião e de 
ação; que mantém o espírito aberto, to-
lerante

 7. Trajeto de certa extensão percorrido 
como exercício ou lazer

 8. Elevar-se do chão por impulso dos pés e 
das pernas

 9. Recipiente geralmente cilíndrico, usado 
para beber

 10. De altura superior à média; de grande 
dimensão vertical

 11. Aquele que tem dignidade; honrado, 
digno

 12. Utensílio de mesa, de três ou quatro 
dentes em uma das extremidades

 13. Aquele que se exprime sem intenção de 
disfarçar seu pensamento; verdadeiro, 
leal

14. Veículo que se locomove sobre rodas, 
para transporte de passageiros ou de 
cargas

15. Canto solene em honra da pátria e/ou de 
seus defensores

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

3 ovos
500 gr de abóbora descascada
1 embalagem de massa folhada
400 gr de açúcar
50 gr de amido de milho

100 gr de miolo de noz picada 
Casca de laranja
1 pau de canela
Açúcar em pó

Cortar a abóbora em cubos e colocar num tacho com o açúcar, o pau de canela e a casca 
de laranja.
Deixar cozinhar lentamente até a abóbora se desfazer. Retirar do lume e deixar arrefecer.
Forrar o fundo de uma tarteira com a massa folhada.
Retirar o pau de canela e a casca de laranja, colocar a abóbora no liquidificador, juntar os 
ovos e o amido e liquidificar.
Verter a massa na forma e espalhar as nozes por cima.  Levar ao forno a 200º durante 
cerca de 30 minutos.
Deixar arrefecer e polvilhar com o açúcar em pó.
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Tarte de abóbora e noz
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO

Shop online at
donvalleyhealthfood.ca

We offer an extensive variety of 

quality supplements, loose herbs & teas, 

as well as personalized consultations

that include Iridology.
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

A influência de Mercúrio poderá 
complicar a sua vida financeira-

mente… Evite assinar qualquer contrato 
antes de ler bem as condições do mesmo.

Sentir-se-á tenso/a e deverá evitar a todo 
o custo reagir de cabeça quente. Pense 
bem naquilo que irá fazer antes de tomar 
qualquer decisão.

LEÃO 22/07 A 22/08 

A influência de Mercúrio Retrógrado 
fará com que possa passar por alguns 

processos administrativos duvidosos. Deverá 
também ter cuidado com possíveis desloca-
ções que possam surgir. Apesar de se poder 
sentir nervoso/a manter-se-á animado/a 
graças às pessoas que tem na sua vida. Conte 
com elas porque o seu apoio será importante 
quando passar por momentos mais difíceis.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Poderá sentir alguma bipolaridade 
nas suas ações… Ou age sem pen-

sar, ou pensa demasiado na atitude correta a 
tomar. Recorra aos conselhos de alguém em 
quem confia para não perder uma oportu-
nidade. A influência de Vénus fará com que 
deixe de expressar a sua opinião para não 
magoar algumas pessoas mas, com o decor-
rer da semana, verá que todos nutrem um 
grande carinho por si.

TOURO 21/04 A 20/05

Poderá sentir algum nervosismo à 
medida que a semana avança. Ten-

te manter a calma e descanse o máximo que 
conseguir.
Os seus relacionamentos serão vividos com 
serenidade mas, com o avançar da semana, 
a influência de Mercúrio Retrógrado poderá 
despontar alguns mal-entendidos.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Devido à influência de Mercúrio 
Retrógrado, deverá ter cuidado 

com alguma dificuldade inesperada que 
possa surgir… Apesar de ser possível que al-
gum dos seus objetivos sofra algum atraso, 
não entre em pânico!

Se estiver solteiro/a, saiba que o Cupido es-
tará do seu lado. O momento será propício a 
uniões ou mudança de objetivos.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Mercúrio fará com 
que sinta necessidade de rever e/ou 
modificar os seus planos… Só assim 

conseguirá atingir os seus objetivos com su-
cesso.

Poderá sentir-se mais sensível face às difi-
culdades que algumas pessoas estão a pas-
sar. Ajudar o próximo deixá-lo/a-á bem 
consigo mesmo/a. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência de Marte e Mercúrio 
poderá desestabilizar a sua vida. 

Tente não correr riscos desnecessários sejam 
eles profissionais ou financeiros.

O seu círculo de amigos ou familiar não lhe 
dará tempo para se sentir entediado/a… Ape-
sar disso, e com o decorrer da semana, sen-
tirá que não terá tanto tempo para os outros 
como gostaria.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Apesar de ser uma pessoa natural-
mente calma, poderá passar por 

algumas situações que o/a obrigarão a ex-
pressar o desconforto, impaciência e desa-
provação que sente.

Sentir-se-á com menos vontade para as-
sumir certas responsabilidades… Aposte 
no fim de semana e tente recuperar as suas 
forças.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Mercúrio e Úrano 
fará com que sinta alguma tensão, 

pois acentuará as suas dificuldades. Leve 
os problemas com paciência e tente agir da 
forma mais justa possível.

Deverá confiar em si e cuidar da sua alma… 
Precisa de ver tudo com mais clareza e pro-
vavelmente fazer uma “seleção” dos seus  
amigos.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

A influência de Marte Retrógrado 
fará com que reflita sobre alguns 

setores da sua vida, nomeadamente o pro-
fissional. Poderá chegar mesmo a pensar se-
riamente em mudar de trabalho.

Tente ser o mais claro/a possível ao expor as 
suas ideias. Mal-entendidos poderão surgir 
e, por isso, não deverá deixar nada por di-
zer.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Poderá sentir que tudo lhe está a 
acontecer de uma forma descon-

trolada e nem sempre positiva.. Tudo isto 
graças à influência de Mercúrio Retrógrado. 
Tenha paciência e não entre em pânico.

Tente esclarecer os mal-entendidos que o/a 
preocupam cara a cara. Esta será a única 
forma de resolver as coisas de forma rápida, 
clara e eficaz!

PEIXES 20/02 A 20/03

Mantenha-se atento/a porque não 
será o momento de tomar deci-

sões arriscadas… Poderão aparecer algu-
mas complicações de última hora. Esteja 
preparado/a para tudo.

A influência de Júpiter e Mercúrio fará 
com que esteja solidário/a com os que o/a 
rodeiam mesmo que eles não precisem da 
sua ajuda. Tenha orgulho em si!

6116 a 22 de outubro de 2020mileniostadium.com



AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

Classificados

Profissionais de Televisão 

Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos 416-821-2698

Tavora Foods

Procuramos empregados para full-time. 
Precisamos de pessoas para trabalhar no 
talho, na caixa, condutores, ajuda no servi-
ço regular do supermercado e de expedição 
de produtos
We are looking to fill various full-time pos-
itions. We require butchers, cashiers, driv-
ers, shipping & regular store service help.
416-656-1592  stclair@tavora.ca
1625 St Clair Ave, Toronto

Procurando emprego?

Empresa de limpeza tem várias posições 
permanentes full-time e part-time de 
Cleaner para começo imediato.  Interes-
sado? Ligue para 416-850-9676 ou envie 
seu currículo para needcleanersontario@
gmail.com 

Procurando emprego?

Restaurante português localizado no 920A 
Dundas Street West em Mississauga procu-
ra empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant locat-
ed at 920A Dundas Street West in Missis-
sauga is looking for experienced waiters 
& waitresses.
Julio Santos 905-566-5326

New Jack’s Bakery

352 oakwood avenue, toronto

Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na 
caixa e ajuda de servicos 

We are looking to fill various full time 
positions for both cashier and customer 
service 

Contact: Jason Carvalho 416-651-1780 

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

16 a 22 de outubro de 202062 mileniostadium.comMILÉNIO |  INFORMAÇÃO



Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
soldbygil.com
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate all year access, road with an oasis 
of green space. Many possibilities of use, 
build cottage, retirement or dream home!. 
Road yearly fee of $300 for maintenance 
and snow removal. Copy of a survey 
available upon request.

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

Asking $788,000. 20 Snowood Court. 
Nested on a quiet street. Great oppor-
tunity to live in and rent lower apartment! 
House features 3 bedrooms on main 
level with laminate thru-out spacious 
living / dining with pot lights, updated 
kitchen with s/s appliances and granite 
counters. Both levels have ensuite laun-
dry. Lower level has separate entrance 
with over-sized family room, high ceilings 
and 2 bedroom with laminate throughout. 

Extras: All existing electrical light fi xtures, 
window coverings, 2 fridges, 2 stoves, 
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in 
backyard, home inspection, report avail-
able upon request, furnace, air condition-
er and water tank owned. 

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Eglinton & Dufferin Weston & Blackcreek

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

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

Preço:  $779,000 
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2 
quartos, Open Concept, perfeito para 
entretenimento, com um apartamento 
no basement para um rendimento ex-
tra. Garagem para um carro único e dri-
veway privado para 5 carros. Lavanda-
ria com acesso para as duas unidades. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

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

Scarlett & Eglinton

 Preço: $649,900 
Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito 
como alternativa a um apartamento. Sem 
estacionamento. Próximo do Stockyards 
Village e das paragens de TTC Bus. 

Weston & Rogers

Preço: $1,165,000
Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-de-
-banho. Bungalow separado, com gara-
gem para dois carros e apartamento no 
basement. 

Jane & 401
(Rustic Area)

Dufferin Grove
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fi replace in living room, 
fi nish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fi xtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

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

Casa em Woodbridge

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

Pedem $2100

Apartamento para aluguer

7 Apartamentos – todos alugados. Per-
to do subway. Bom rendimento. Gas e 
electricidade separados.

Propriedade de investimento

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

Casa em Mississauga

SOLD

$62,000 above asking

SOLD IN 1 DAY

$57,000 above asking



especiais
desta semana
bifes de vaca 
$4,99 lb.

vaca para assar sem osso
$4,99 lb.

vaca para guisar  
$4,99 lb.

carne moída magra
$4,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

12/10/2020 a 18/10/2020


