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Com o dia 3 de novembro a aproximar-
-se – dia de eleições nos EUA -, surgem 
cada vez mais análises sobre o que o 
seu resultado significará para o mundo. 
A retórica produzida pela campanha, 
juntamente com a interferência dos me-
dia e as acusações de corrupção, se-
rão temas a ser avaliados nos próximos 
anos. Além da campanha nos EUA, os 
escândalos contínuos dentro do sistema 
político canadiano fazem-nos questio-
nar o que é a verdade, a mentira ou as 
meias verdades e os efeitos que terão no 
nosso futuro. 

Depois das igrejas, os governos têm o 
papel de serem os fornecedores de 
informação verídica, que nos deve-

ria providenciar um caminho a seguir de 
forma a garantir que os cidadãos adotam 
esses comportamentos, para o seu benefí-
cio e para o do país. Neste momento, devi-
do à corrupção que tem entrelaçado tanto 
as mensagens da Igreja como do Estado, 
as pessoas questionam a maioria das ações 
implementadas por aqueles que têm papéis 
de liderança. Sendo assim, o que resta ao 
cidadão comum que depende daqueles que 
são supostamente superiores intelectual-
mente e de quem se espera que protejam os 
nossos interesses? Possivelmente, a única 
coisa que resta é esperança. A esperança 
olha pelo futuro e motiva-nos hoje. O de-

sespero dos últimos meses continua a mo-
tivar as pessoas a terem esperança de que 
se avizinham dias melhores e cada vez que 
pensarmos que a esperança é vã, temos que 
acreditar que podemos fazer a diferença ao 
criar uma atitude positiva para nós e para 
os outros. 

As políticas de divisão dos partidos po-
líticos e de outros oportunistas irá mudar 
para sempre o mundo e o nosso processo 
de pensamento. Existem agendas a serem 
promovidas que irão impactar as nossas 
vidas se permitirmos que controlem a nos-
sa mentalidade. Os media têm adotado a 
mesma abordagem e tornaram-se porta-
-vozes para diferentes ideologias políticas 
que promovem como se fossem factos. Os 
media e as redes sociais estão infetadas 
com métodos ficcionais e tendenciosos de 
propagação de mensagens que são estru-
turados propositadamente para confundir 
e entranhar maliciosamente meias verda-
des nas nossas mentes. Seja sempre cético 
da narrativa que nos é dada pelas elites que 
querem que compremos a sua ideologia e o 
seu processo de pensamento. No final, deve 
perguntar-se a si mesmo, qual é a verdade 
e qual é a sua verdade. O altar de onde vem 
a verdade é-nos entregue por pessoas que 
não são mais inteligentes do que você, mas, 
como somos seguidores aceitamos as suas 
palavras criativas como se fossem factos. O 
mundo está prestes a entrar num modo de 
crise causada pela desinformação, por isso, 
em quem devemos confiar? Os Liberais Ca-
nadianos foram longe demais na sua junção 
de vitimização e justiça e não percebem o 
quão insultuosas são as suas políticas para 
aqueles que estão a prestar atenção. O Go-
verno Liberal está a pagar a um consultor 

para criar uma lista de pessoas não-bran-
cas, para orientar decisões quanto ao seu 
posicionamento em cargos governamen-
tais, independentemente das suas qualifi-
cações. Este tipo de vantagem é uma forma 
de racismo e discriminação-reversa contra 
pessoas brancas. Este é o futuro da lideran-
ça política, onde a cor importa pelas razões 
erradas e onde rege o oportunismo para ga-
nhos políticos. 

Os políticos adquiriram mentes corrup-
tas e tornaram-se vazios daquilo que é a 
verdade. 

Hoje em dia, comparado com há quatro 
anos atrás, o mundo é um sítio mais perigo-
so, caótico e imprevisível. As declarações 
políticas, que não dizem nada de novo, vo-
mitadas por Joe Biden mudam alguma coisa 
quando ele e o seu filho Hunter estão a ser 
acusados de corrupção? Nos EUA os líderes 
são acusados de corrupção e no Canadá os 
escândalos estão na ordem do dia. Procurar 
a verdade nestes líderes não é algo perce-
tível, nem fazível. Para onde olhar? Talvez 
na sua própria inteligência consiga decifrar 
o verdadeiro significado da mensagem. 

É lamentável que o estado de Verdade e 
Mentiras se tenha entrelaçado e atingido 
um ponto que poderá colapsar a moralida-
de pela qual todos temos de viver. Se su-
postamente a verdade o pode salvar, então 
certamente que a maioria de nós acabará 
no inferno se acreditarmos em tudo o que 
ouvimos. 

Cuidado com aqueles que lhe vendem 
dor disfarçada de conforto.
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With two federal by-elections now in the 
books and electing two Liberals by a slim 
margin, with still election wins by the Lib-
erals…the question in my mind is…

Can the Liberals do no good?
When you see these election wins 

when in fact the Liberals should have 
been dumped big time and no change, you 
start to wonder about where politics and 
politicians are in this era.

In fact, you start to wonder where the 
general population is when it comes to be-
ing informed and can we make an educated 
decision on who could run this country and 
alternatively our provinces and cities.

For me and many folks that l know these 
days, when it comes to politics and the pro-
cess…I have no confidence or trust in our 
system and those that are elected to run it. 

For decades, scholarly inquiry into pol-
itical trust has been motivated by concerns 
about declining levels of public trust in pol-
itics. Because political trust is considered 
a necessary precondition for democratic 

rule, a decline in trust is thought to fun-
damentally challenge the quality of repre-
sentative democracy.

Fundamentally, political trust can be 
understood as citizens support for polit-
ical institutions such as government and 
parliament in the face of uncertainty about 
or vulnerability to the actions of these in-
stitutions. While political trust is conven-
tionally treated as a pro-democratic value, 
its absence is not evidently detrimental to 
democracy. Rather, skepticism stimulates 
political engagement and signals a willing-
ness to judge political institutions by their 
own merits.

In cross-national comparisons political 
trust is consistently highest in countries 
that are not considered liberal democra-
cies. Within the set of liberal democracies, 
the Nordic countries tend to have the high-
est trust rates, while the former commun-
ist countries in Central and Eastern Europe 
have the lowest. Despite evidence that pol-
itical trust declines in many longstanding 
democracies in the 1960s and 1070s, the last 
few decades are characterized by trendless 
fluctuations in most countries.

While many scholars have made great 
headway in understanding the sources of 
political trust-most notably corruption, pro-
cedural fairness, economic performance, in-
clusive institutions, and socialization seem to 
be behind not trusting our politicians.

Does political trust matter?
Our politics are polarizing, and divisive, 

negative partisanship is on the rise, and 
people seem to be gradually retreating into 
their own information bubbles, only con-
suming information that reinforces their 
point of view. We are witnessing a global 
rise in populism and the reputation of liberal 
democracy has taken a hit. And attempts to 
reduce polarization, carried out most prom-
inently by people like Obama with George 
Soros supporting the cause financially.

These mixed signals that keep going out 
to the public are very confusing and have 
many people turned off by the process. This 
style of governance is one of the major rea-
sons why people are turned off with politics 
and the political process. The average per-
son is so busy just trying to make a living 
and trying to keep some sort of normalcy 
going in their lives, that all these political 
shenanigans are a turn off and interest gets 
lost in voting and thus the governments in 
power keep getting re-elected.

When you have a decline in trust with 
our politicians and the system, it leads to 
lower rates of compliance with rules and 
regulations. Trust in government by cit-
izens and businesses is essential for the 
effective and efficient policy making both 
in good times and bad. Investing in trust 
should be considered as a new and central 
approach to restoring economic growth 

and reinforcing social cohesion, as well as 
a sign that governments are learning the 
lessons of the crisis. Trust is the crucial 
trait in the system and our elected official, 
and if you don’t have that you lose interest 
and that leads to the population not voting. 
This ultimately hurts all of us and the con-
trolled radicals win out.

Trust in government represents confi-
dence of citizens in the actions of a govern-
ment to do what is right and perceived is fair. 
Voters are key to their trust in government, 
and as citizens become more educated, their 
expectations of government performances 
rise. If voters’ expectations rise faster than 
the actual performance of government, trust 
and satisfaction could decline. These chan-
ges in expectations may explain more of the 
erosion of political support.

The percentage of Canadians who trust 
the current election system to adequately 
represent the voters is dropping like a lead 
balloon. Canadians believe their elected 
representatives are not accountable and 
don’t pay attention to what they think.

Better government is what we want.
The current process is unethical, dishon-

est and secretive, which means politicians 
are more likely to make decisions that are 
bad for the average Canadian, while fa-
vouring corporate interests.

Regardless of what you think, if trust is 
not there, it becomes a banana republic.

State of the Union…. 
Do You Trust Your Politicians?

Vincent Black
Opinion
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This week, our attention is towards Truth 
and Politics. Therefore, Manuel DaCosta 
interviewed Bob Richardson for Here’s 
The Thing (Camões TV). Richardson 
has spent most of his life involved in the 
community, sitting on Boards, helping 
running organizations, involved in busi-
ness and in politics. Including, working 
alongside Portuguese politicians during 
their elections. 

With a career focused on Public Af-
fairs and Government Relations, 
Bob Richardson is the right in-

dividual to analyze how are politics today 
and how much of it can we really trust. 

Manuel DaCosta: This week, we at MDC are 
debating Truth and Politics. In my opinion, 
those two subjects don’t really go together 
anymore. What is your opinion? 
Bob Richardson: I think it does and it 

doesn’t, we have to work at it to make sure 
there’s truth in politics. If we look at the 
USA, right now it’s like a parallel universe. 
Some people watch Fox TV, others watch 
MSN or CNE, and you would think you’re 
in a different country. We have to work to 
make sure we don’t become like that. At 
least, we can agree on the facts, even if we 
can’t agree on what should happen with 
the facts. That’s important, it’s almost like 
a Canadian value that we have to try to 
maintain. 

MDC: Considering our connection with the 
USA, especially on economics and media 
consumption, do you think the way the 
media portraits politics and how their pol-
itics has evolved have had an affect on how 
Canadian politics is and will be practiced in 
the future? 
BR: I think so, and I think it has been nega-
tive. Politicians used to get elected, go to 

a legislative party, they worked together, 
sometimes they would go out for dinner, 
they would try to get to know each other 
and try to make improvements on certain 
things. They might disagree but generally 
they got along. Today, there’s more separ-
ation, there’s not as much communication 
and they throw things at each other that 
are not productive. 
Right now, we should be focused on the 
pandemic, on ways to open the economy. 
As opposed to reviewing every contract 
in the middle of a pandemic, to me, that 
shouldn’t be our priority, the focus should 
be in getting people back to work. 

MDC: In a country like the United States 
where politics is a dirty game, how can 
the population have such different views of 
governance and politics? How can a coun-
try govern itself? 

BR: In my opinion, that is a country that 
really is in trouble, it’s becoming split. 
A country of rich and not rich. Besides, 
race is also a big issue in the United States. 
Comparing to Canada, another huge dif-
ference is that their politics are all driven 
by money. They are going to spend billions 
of dollars on that presidential election. We 
don’t do that here; we regulate the amount 
of money. 
What we should try to do is make sure 
there’s less difference between rich and 
poor, that we continue to work hard on the 
issue of race, we have to make sure money 
doesn’t become the key factor in politics. 
If we do these three things, we can escape 
some of the excesses that prevail in the US 
system. 

MDC: Regardless of who wins, the US elec-
tion will have a big impact on the Canadian 
economy and politics. The last four years 

“We have to work to make 
sure there’s truth in politics”
- Bob Richardson



issue 007 available now
LUSO LIFE

CONTACT
info@lusolife.ca

FOLLOW
@lusolifemag

READ
lusolife.ca

530 de outubro a 5 de novembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  CAPA

have brought to the surface situations most 
Canadians didn’t thought that existed be-
fore. I’m not asking a preference on a can-
didate, but which candidate would benefit 
Canada the most in economic terms?
BR: That’s a good question and you could 
probably make an argument for either. 
Personally, I think Biden does, for a couple 
of reasons: first stability, we at least will 
have stability with him for the next four 
years and he has 50 years of experience in 
track record working with partners. The 
other guy doesn’t want to do it. Second, 
Biden likes Canada, knows and under-
stands the country, he’s been around for 
a long time which gives us an opportunity 
to build something with him, the Auto Pact 
is a good example of that. Third is infra-
structure, he wants to rebuild a lot of the 
US bridges and other infrastructures and 
that could be helpful for us. That’s why I 
think Biden is probably a better choice, but 
this will be a wild election.

MDC: If Trump wins, what can we expect 
for the next four years? 
BR: He hasn’t really said what he would 
do in the next four years, so I suspect it 
will be a daily drama show, it’s exhaust-
ing (laugh)… it’s great for media. I think he 
will be focused on the stock market, on big 
business and keeping taxes low for them, 
but I’m not sure if you won’t see the accel-
eration of the rich and the poor which will 
cause problems in the long run. 

MDC: Movements such as Black Lives Mat-
ter have forced politicians to reassess and 
look at how they govern population. Do you 
think this new panorama will bring a new 
type of politician?  
BR: Politics has changed. As of today, 
there’s one hundred women in the House 
of Commons, two of them elected last night 
(October 26). That’s a massive change com-
pared to 50 years ago and that changes the 
way politics gets run. Also, communities 
are much more active and expect to have 
a voice in government. Our politics tend to 
be younger: right now, our oldest candi-
date for Prime Minister is Justin Trudeau. 
In the United States the two candidates are 
77 and 74 years old. I’m not an ages person, 
particularly now that I’m getting older, but 
I don’t think that at 77 or 74 you should be 
President of the United States. We want to 
have a younger and more diverse group of 
politicians, and a lot of women there as well. 

MDC: On the other side, we had Trudeau 
who had very little political experience on 
his first term and I think he is still learning…
BR: There’s no question he did some rookie 
mistakes.

MDC: One of the reasons why we are 
choosing this topic, Truth and Politics, is 
because there’s been cases of scandals in 
Canada during his mandate. But I don’t see 
the push back of the population regarding 
these scandals. Do people really care about 
these scandals anymore? 
BR: I think people care about them if they 
are real scandals. Going on a holiday, in the 
Bahamas, to a guy’s house which is friends 

of your father, I’m not sure if it really is a 
scandal. I don’t think they handle it well, 
but I don’t see that as a massive scandal.  
The WE Charity thing, of which I’m not a 
big fan of the organization… but they were 
trying to get a program up and running. It 
was not like someone was pulling strings 
and getting rich. Canadians scandals, by 
international standards, don’t even qual-
ify as scandals. Canadians are pretty fair 
minded, so they would look at it and won’t 
consider a scandal. They might think it’s 
stupid, that they could have dealt with it 
better, but they don’t think it’s a scandal. 
Right now, the problem is that every time 
someone does a mistake, they call it a scan-
dal and it’s not necessarily the case. 

MDC: The problem is the messaging and the 
lack of information to the citizens… Includ-
ing regarding the pandemic.
BR: We have been in this pandemic for 
seven months, in the case of all three lev-
els of Government they should give us an 
update on how we are doing and what we 
need to do in the next months. I think there 
are people that are genuinely confused. We 
were told that we were doing this to flatten 
the curve to make sure there’s capacity at 
the hospitals, now we are being told some-
thing different… churches can open, but 
gyms can’t. There are contradictions that 
people are finding frustrating, so I think 
the politicians, in all levels of government, 
owe us an update on the state of the coun-
try, the province and the city. 

MDC: We are depending on information 
and reports from the Health Departments, 
as the Medical Officers of Health. Do they 

really understand what people are going 
through as far as messaging concern and 
thinking about the future of their lives? Is 
that being taken into consideration when 
they are making those decisions? 
BR: They are trying to do their best, they 
were thrown to this seven months ago, but 
they do need to be talking to more people. 
Tens of thousands of people aren’t getting 
medical treatment for cancer right now, 
that will be a huge problem in the future. 
We are putting tens of thousands of people 
out of business, particularly in small busi-
nesses which will be though to come back. 
What is the economic cost and the mental 
health cost of that? The politician’s job is 
not just to parrot what the Medical Office 
says, it’s to take a look at everything and 
make calculated decisions. The problem 
with restaurants was very small and we 
still closed seven thousand of them. This 
broad swap we are doing is damaging ten 
thousands of lives. 

MDC: In Quebec, they are starting to reb-
el against these measures because they are 
not being shown the statistics. If this turns 
to a situation where the rest of the country 
starts doing the same, will the police be 
called to put everybody in place? 
BR: I don’t think so. I think the politicians 
believe they are in charge, but ultimately the 
people are in charge. Politicians need to be 
reasonable about what they are doing. They 
have to try to make things safe, but we also 
have to be working on trying to get things 
back to normal and that won’t happen if we 
listen exclusively to the Medical Officer. 
They all say we are all in this together, but 
that’s not true when a huge portion of the 

population gets a check every two weeks, 
has its benefits all paid for and continue 
to contribute to a pension. While the rest, 
small business owners for example, are 
trying to get clients, keep our staff, trying 
to pay rent or keeping CRA away from the 
door. Those are two different worlds and 
I’m not sure if the public sector is apprecia-
tive of how hard this world is. 

MDC: It’s time for us to get an economic 
review or a budget so we can be aware of 
where are we at. 
BR: I give credit to the Province, the Pre-
mier Ford and Finance Minister Rod Phil-
lips, they are going to do that in November 
1st here in Ontario. I also think it’s time for 
the Federal Government to give a substan-
tive economic update, let’s see how we are 
doing. I think they have done a pretty good 
job, they have kept a lot of people afloat, 
they moved quickly, and people got money 
fast.  I also think we need a state of the City 
speech to give us an idea of where we are 
at and what is the plan to reopen things in 
the next few months. The politicians need 
to be looking forward and stop being para-
lyzed in the moment. 

MDC: How should people interpret the 
message that comes from political parties 
and politicians?
BR: Today, in Canada, in politics in both 
the Provincial and City level, things have 
been good truth wise. The people in power 
have tried to work with those that are not in 
power, so things would get accomplished. 
At the Federal level, and there’s blame on 
both sides there, they haven’t done a good 
job. The opposition is trying to bring down 
the government in the middle of a pan-
demic and, on the other side, the Govern-
ment is not being transparent enough to 
satisfy the opposition. 

MDC: As a country and as a population, 
how will we recover psychologically and 
financially from this pandemic? 
BR: We can recover but we got to get 
moving back to what is the new normal. 
We have to start opening up our financial 
core. The country can’t recover If Toron-
to doesn’t recover as that is the economic 
engine of the country. We have to open 
things, start talking about infrastructure 
and build more to put more people back to 
work and we need to do it in a safe fashion. 
There’s a great opportunity to do things, 
but we need to talk less and do more. 

MDC: You have been involved in the Por-
tuguese community, in politics. As a com-
munity we are still building our inroads 
into the political system… what would be 
your advice to the community to be more 
successful in the political game? 
BR: I would advise to continue to be in-
volved, continue to elect people in all par-
ties at all political levels. You need to be 
thinking how we bring up the next gener-
ation of people, who are they and how can 
we helped them to make sure they can be 
leaders. 

Transcrição: Inês Carpinteiro

Bob Richardson was one of those listed by Toronto Life magazine as an influential personality in 2018. 
Photos: Luciano Paparella/CamõesTV
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Afinal, quem é que pode concorrer para 
Presidente dos Estados Unidos da Amé-
rica? 

Segundo a Constituição, o candida-
to terá de ser um cidadão nascido no 
país, ter pelo menos 35 anos de idade 

e ser residente nos Estados Unidos há pelo 
menos 14 anos. No entanto, a realidade é 
outra, e a Presidência não está ao alcance 
de todos. Para conseguir competir na vida 
política são necessários valores monetários 
que não poderiam ser atingidos pela maio-
ria da população. 

O custo das campanhas 

O primeiro problema coloca-se logo 
pela duração das campanhas eleitorais. 
Nos EUA, desde o primeiro debate a 26 de 
junho de 2019 até ao dia de eleição a 3 de 
novembro de 2020, passam 496 dias de 
campanha. Enquanto que no Canadá, por 
exemplo, o Canadian Election Act especi-
fica que o tempo mínimo de campanha são 
37 dias com um máximo de 51 dias. 

Uma Convenção do Partido tem um cus-
to médio de 120 milhões de dólares, só o fa-
moso ballon drop representa uma despesa 
de 150,000 dólares, e depois são ainda con-
tabilizados todos os gastos em viagens, staff 
e a parte mais dispendiosa, a publicidade. 
As últimas eleições presidenciais, em 2016, 
tiveram um custo de 2.3 biliões de dólares. 

Alguns países, principalmente na Euro-
pa, limitam a quantidade de dinheiro que 
pode ser gasto durante o período de cam-
panha, de forma a tornar o processo polí-
tico mais justo e transparente. O mesmo já 
se tentou implementar nos EUA, mas sem 
sucesso. O escândalo do Watergate deu 

origem à Campaign Financing Reform Bill 
que impôs um limite às contribuições que 
se poderiam fazer em período de campa-
nha. Contudo, com pouco sucesso, já que a 
Primeira Emenda da Constituição protege 
o financiamento das campanhas uma vez 
que recai sobre a ideia de que se trata de li-
berdade de expressão. E a liberdade de ex-
pressão não pode ser limitada ou contida. 

Até que ponto o dinheiro fala mais alto? 

Outra questão a ter em conta é a diferen-
ça entre Hard Money – contribuições dadas 
diretamente a um candidato – que têm de 
facto um limite -, e o Soft Money – dinhei-
ro gasto independente das campanhas, por 
exemplo, publicidade na televisão e que 
são considerados liberdade de expressão –, 
que não têm um limite imposto. 

Nas eleições de 2016, vimos a questão 
polémica do Citizens United, uma organi-
zação sem fins lucrativos, que promoveu o 
filme “Hillary The Movie” que apresentava 
duras críticas à candidata, e isto em plena 
época de eleições para as presidenciais. En-
quanto uns consideravam que este era um 
anúncio político cujas empresas não têm 
autorização para fazer, outros apresenta-
ram-no como um simples documentário e, 
por isso, protegido pela Primeira Emenda 
(liberdade de expressão). Por fim, o Su-
premo Tribunal decidiu que as empresas 
e sindicatos, assim como qualquer pessoa 
com meios monetários para tal, tem o di-
reito constitucional de gastar quantias ili-
mitadas de dinheiro para apoiar ou se opor 
a um candidato, desde que o faça de forma 
independente dos partidos. E assim preva-
lece um dos maiores problemas dos EUA, a 
falta de transparência, os jogos políticos e a 
manipulação do eleitorado. 

Não há política sem dinheiro

Para um candidato conseguir participar 
na corrida política é incentivado, pelo pró-
prio partido como um dos requisitos, a an-
gariar um determinado montante mone-

tário. Sem atingir essa meta, dificilmente 
terá qualquer hipótese. Ora, se as eleições 
são feitas com base nos patrocínios do 1% 
da população, põe-se a questão se os pró-
prios políticos não estão mais responsivos 
àqueles que contribuíram monetariamente 
para a sua campanha, e do qual dependem, 
do que aos interesses da população geral. 

Os membros do Congresso, por exemplo, 
passam muito do seu tempo em eventos 
para angariar dinheiro e a sua capacidade 
e utilidade para o partido é medida pela 
quantidade que conseguem adquirir.  Por 
isso, muitas vezes, quem participa na cor-
rida política são pessoas que elas próprias 
já têm muito dinheiro ou que têm acesso a 
um conjunto de pessoas influentes que po-
dem contribuir monetariamente. O Senado 
é constituído por 100 elementos, dos quais 
65 são milionários. E a Câmara de Repre-
sentantes, com um total de 435 elementos, 
conta com 214 milionários. 

No Congresso, o problema atinge ainda 
outro patamar: são forjados estudos, pa-
gam-se a académicos para que num deter-
minado assunto seja defendida uma decisão 
que pode não corresponder à verdade, mas 
que cumpre o objetivo daquele partido e 
dos que estão por trás dele, o que inclui as 
pessoas ricas que doaram o seu dinheiro em 
época de campanha. Isto tem sido bastan-
te evidente quando o assunto são questões 
ambientais, em que se vai contra factos para 
cumprir a agenda das indústrias petrolí-
feras. Assim, através do investimento na 
política, mais especificamente em determi-
nado partido e em determinado candidato, 
as grandes empresas e empresários conse-
guem influenciar e manipular o Congresso. 

Então, pode-se comprar uma eleição? 

Na verdade não, mas todo o dinheiro 
acarreta um custo. 

Se olharmos para as eleições de 2016, 
Hillary Clinton angariou 1.4 biliões de dóla-
res e Donald Trump 957 milhões de dólares. 
O facto de um ter mais dinheiro que o outro 

não foi um fator decisivo para o resultado 
final, mas certamente que sem dinheiro 
não conseguiam sequer concorrer. 

Os gastos durante a campanha, nomea-
damente em publicidade, são vistos como 
uma forma de amplificar o discurso. Ou 
seja, para entrar na competição é de fac-
to necessário conquistar um determinado 
montante elevado, no entanto depois de 
um certo patamar já não faz assim tanta di-
ferença para o resultado final. Isto, para as 
eleições presidenciais, onde normalmente 
os candidatos já são conhecidos do público 
e recebem frequentemente atenção a nível 
nacional, inclusive com a transmissão de 
debates. Além disso, os eleitores têm ten-
dência a votar de forma consistente ao lon-
go dos anos. Todavia, para as eleições no 
Congresso a história é diferente. 

Mesmo que as eleições não possam ser 
compradas, a verdade é que se um milio-
nário apoiar a campanha de um determina-
do candidato, e esse candidato vencer, esse 
dinheiro foi uma forma de investimento. A 
nível presidencial podem inclusive conse-
guir uma posição no Governo. 

O desafio para o eleitor comum 

A forma como o sistema político ameri-
cano funciona cria grandes desafios para o 
eleitor comum, que precisa de analisar de 
forma imparcial cada candidato, já que é um 
país que possibilita campanhas negativas 
com o intuito de denegrir a oposição. E para 
perceber certas medidas que aquele candi-
dato adota ou poderá a vir a adotar, precisa 
de entender (o que muitas vezes não é claro) 
quem são as pessoas e empresas que o apoia-
ram, pois certamente que esses se irão certi-
ficar que as políticas seguidas os beneficiam. 
Só influencia a política quem tem um certo 
nível de riqueza e essa influência política é 
utilizada para lhes criar mais riqueza. 

Inês Carpinteiro/MS

O valor do 
dinheiro 
na política

Inês Carpinteiro
Opinião
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Green Party diz que todos os partidos 
precisam de colaborar entre si

Annamie Paul fez história ao tornar-se na 
primeira mulher negra a ser eleita para li-
derar um partido político no Canadá. Na 
sua página oficial a nova líder do Green 
Party introduz-se como sendo filha de 
imigrantes das Caraíbas que chegaram 
ao Canadá nos anos 60. Paul diz que a 
mãe sempre incentivou os filhos a usu-
fruírem de tudo o que o país tinha para 
oferecer e por isso incentivou os filhos a 
aprenderem a nadar e a andar de patins. 

A nova líder do Green Party fez par-
te do primeiro grupo de estudan-
tes a se formar a nível nacional no 

programa de língua francesa nos anos 80. 
Paul concluiu na Princeton University um 
mestrado em Public Affairs e é licenciada 
em Direito pela University of Ottawa. 

Com uma vasta experiência em relações 
internacionais Paul trabalhou de perto 
com Bruxelas na prevenção de conflitos. 
Paul é fluente em inglês, francês, catalão 
e espanhol. Mãe de dois adolescentes, é 
casada com um advogado internacional 
de Direitos Humanos especialista em ne-
gociações de paz e reconciliação. 

Em entrevista ao Milénio Stadium An-
namie Paul garante que com um governo 
minoritário todos os partidos políticos 
precisam de colaborar para ajudar os ca-
nadianos durante a pandemia. Paul diz 
que a sua recente eleição é a prova de que 
“as grandes coisas ainda são possíveis”. 
Milénio Stadium: O PM Justin Trudeau e 
o governo federal liberal de minoria so-

breviveram na semana passada a um voto 
de confiança que lhes deu o apoio neces-
sário para continuar no poder. O NDP, 
os Verdes e os deputados independentes 
aliaram-se e chumbaram uma moção dos 
Conservadores e do Bloco Quebecois que 
pretendia criar um novo comité para in-
vestigar aquilo que chamam de “corrup-
ção liberal”. Quais são os efeitos deste 
acordo para o país?
Green Party: Entrámos numa segunda 
vaga de pandemia e muitas pessoas ainda 
estão a tentar recompor-se. Num Parla-
mento minoritário precisamos de man-
ter uma forte colaboração entre todos os 
partidos políticos se quisermos prestar o 
apoio necessário ao povo do Canadá. No 
meio de uma pandemia, não há simples-
mente espaço para a temeridade que tes-
temunhámos nos últimos dias.
Lutar pela formação desse comité nunca 
seria motivo suficiente para uma eleição 
antecipada. Os liberais precisam de se co-
locar à disposição para responder às so-
licitações e perguntas razoáveis dos par-
lamentares e os conservadores precisam 
trabalhar em colaboração para projetar 
uma estrutura que permita a continuidade 
do trabalho crítico do Parlamento.
Nas últimas semanas, vimos um declínio 
constante, de volta à política hiper parti-
dária, quando a cooperação e colaboração 
entre os partidos deveriam permanecer na 
ordem do dia. O Partido Verde do Canadá 
deseja que os partidos diminuam a retó-

rica para que possamos continuar traba-
lhando nas questões críticas em nome do 
povo canadiano.

MS: Alguns especialistas afirmam que, se 
não houver eleições nacionais neste ou-
tono, o país vai às urnas na primavera do 
próximo ano. Se isso acontecer, quem é 
pode vencer?
GP: Cooperação e colaboração entre par-
tidos, em vez de política hiper partidária, 
continuam na ordem do dia durante este 
período sem precedentes. Ainda estamos 
na segunda vaga da pandemia e ainda há 
muito trabalho a ser feito para garantir 
que ajudamos pessoas e empresas a supe-
rá-la com segurança. Esperamos que não 
haja eleições na primavera e que o Parla-
mento possa prosseguir o seu importante 
trabalho.

MS: Pela primeira vez na história do país 
temos uma mulher negra à frente de um 
partido. Que significado é que a eleição da 
líder dos Verdes tem para as minorias?
GP: A minha vitória é um momento his-
tórico para o Canadá. Ao me eleger como 
líder, o Green Party do Canadá provou, 
mais uma vez, que grandes coisas ainda 
são possíveis. Nestes tempos sem pre-
cedentes, é exatamente disso que preci-
samos. As pessoas no Canadá disseram 
claramente que não querem que o país 
volte a ser como era antes da COVID-19. 
As pessoas percebem que não podemos 

continuar a percorrer a antiga estrada e a 
esperar chegar a um destino diferente.

MS: A COVID-19 mudou a política nacional? 
GP: Em todo o país, a pandemia obrigou-
-nos a enfrentar uma questão básica todos 
os dias: “Quanto vale uma vida?” Com o 
novo líder do Partido Verde do Canadá, 
acredito que a resposta será encontrada na 
forma como atuamos para acabar com as 
lacunas na nossa rede de segurança social; 
na forma como convocamos a liderança 
política para se transformar numa econo-
mia verde sustentável que garanta a nossa 
prosperidade futura e na união de um país 
em torno de questões como os direitos 
fundamentais, incluindo os apelos para 
honrar a autodeterminação indígena.

MS: As eleições americanas afetam o 
mundo inteiro, inclusive o país vizinho. 
Donald Trump e Joe Biden têm propostas 
diferentes para os EUA e algumas podem 
afetar mais o Canadá. Qual dos dois can-
didatos é o melhor para a economia cana-
diana?
GP: O Green Party vai encontrar formas 
de trabalhar com quem quer que seja elei-
to Presidente dos EUA. O relacionamento 
com os EUA exige que o Canadá encontre 
maneiras de trabalhar com o Presidente 
sempre que possível, mas ao mesmo tem-
po manter uma independência de pensa-
mento e ação.

 Joana Leal/MS

“A minha vitória é um momento histórico para o Canadá”.
- Annamie Paul, líder do Green Party
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Depois de chegar a um acordo para au-
mentar os benefícios da pandemia para 
os doentes e desempregados, o NDP vai 
pressionar o governo liberal minoritário 
para criar um imposto sobre as grandes 
fortunas. Na semana passada o NDP 
deu a hipótese ao governo Liberal de 
continuar no poder e evitar um cenário 
de eleições antecipadas durante a pan-
demia. 

Na segunda-feira (26), o governo apre-
sentou legislação para atender ao 
pedido do NDP de aumentar o nú-

mero de canadianos que vão poder receber 
o Canada Recovery Sickness Benefit caso 
tenham de faltar ao trabalho se ficarem 
doentes. O NDP também recebeu o crédito 
por ter pressionado o governo a manter o 
subsídio de desemprego em $500 semanais 
depois do CERB ter terminado na semana 
passada. O novo apoio, o Canada Recovery 
Benefit paga até $1.000 por cada duas sema-
nas e é válido até 25 de setembro de 2021.

O NDP explica que o novo subsídio de 
apoio à doença vai ser quase universal no 
país e garante que vai apoiar o Discurso de 
Trono do governo, o que significa que o pró-
ximo voto de confiança sobre o discurso não 
vai desencadear uma eleição. No entanto o 
partido assegura que vai pressionar o pri-
meiro-ministro Justin Trudeau a concordar 
com algumas das prioridades do NDP, o que 
poderá acontecer quando o governo Liberal 
apresentar o próximo orçamento. O NDP 
vai pressionar para que se criem novos im-
postos e para que desta forma Otava aumen-
te as receitas e possa gastar nos subsídios 
sociais criados para apoiar famílias e empre-
sas. Para responder à pandemia, durante os 
primeiros quatro meses do ano fiscal, o go-
verno federal teve um déficit de $148,6 mil 
milhões. 

Os impostos sobre as grandes fortunas in-
cluem gigantes da web como o Facebook e 
a Google e o imposto sobre a riqueza que o 
NDP prometeu durante a campanha política 
consiste num imposto de 1% sobre riqueza 
superior a $20 milhões.  Segundo as contas 
do Parliamentary Budget Officer indepen-
dente, este último pode render $70 mil mi-
lhões aos cofres de Otava durante 10 anos.

Liberais dizem que moção conservado-
ra queria “continuar uma investigação 
sem fundamento”

O Milénio Stadium procurou ouvir os 
Liberais, o NDP, os Verdes e o os Conser-
vadores sobre as negociações da semana 
passada com o NDP, mas até ao fecho desta 
edição não obtivemos resposta do líder do 
PC, Erin O’Toole. Embora o Gabinete do 

primeiro-ministro se tenha recusado a fa-
lar abertamente sobre as negociações com 
os vários órgãos de comunicação, a MP 
Liberal eleita por Davenport, Julie Dzero-
wicz, aceitou falar ao nosso jornal. 

Dzerowicz acusa os Conservadores e o 
Bloco Quebecois de quererem continuar 
com uma investigação “sem fundamen-
to” e diz que agora não é altura para elei-
ções. “A moção que os conservadores, 
com o apoio do bloco Quebecois, levaram 
ao Parlamento, exalava falta de confiança 
no governo. Os partidos de oposição pre-
cisam decidir se têm confiança no nosso 
governo para administrar esta crise ou se 
querem uma eleição. O Comité de Finanças 
e o Comité de Ética passaram meses a in-
vestigar as questões por trás da moção dos 
conservadores e não encontraram nenhu-
ma indicação de uso indevido de fundos ou 
irregularidades. A moção conservadora foi 
um exagero e uma tentativa falsa de conti-
nuar uma investigação sem fundamento e 
teria atrapalhado o foco na resposta à pan-
demia. No momento do voto de confiança, 
tínhamos mais de 2.400 novos casos de 
COVID-19 no Canadá e 22.000 casos ativos 
em todo o país, é óbvio que não queríamos 
uma eleição porque estamos na maior cri-
se económica e de saúde de uma geração”, 
explicou a MP. 

Com o chumbo da moção Conservadora, 
o governo de Justin Trudeau espera agora 
concentrar-se nos assuntos que interessam 
realmente aos canadianos – “recuperar a 
economia, fazer a transição para uma eco-
nomia assente num baixo nível de emissões 
de carbono, eliminar o problema cróni-
co dos sem-abrigo, etc.”, enumerou Julie 
Dzerowicz. 

Sobre o país ir a eleições na primavera, 
possibilidade que é avançada por alguns 
especialistas, a MP esclarece que “só de-
pende da oposição”. “Ninguém no Partido 
Liberal quer uma eleição neste momento, 
o nosso foco é colocar o país e a economia 
a funcionar. Temos muito trabalho pela 
frente e queremos reconstruir um país forte 
e resiliente”, garantiu.

Sobre o impacto da COVID-19 nas polí-
ticas governamentais, a MP justifica que 
Otava está a tomar decisões que têm im-
pactos a curto e a longo prazo. “A pande-
mia vai ter impactos estruturais de longo 
prazo em grandes partes de nossa econo-
mia e, ao investirmos agora, não estamos 
apenas a ajudar os canadianos a adminis-
trar esses impactos, mas também a reduzir 
alguns dos custos a longo prazo que só vão 
aumentar se as pessoas e as empresas forem 
não tiverem hoje o apoio de que precisam”, 
antecipou.  

Numa altura em que todos os holofotes 
estão sobre as eleições americanas e em 
que três quartos dos canadianos admiti-
ram, numa sondagem recente, preferir que 
Biden fosse o próximo Presidente dos EUA, 
os Liberais não revelam a sua preferência, 
mas asseguram que vão trabalhar para de-
fender os interesses do Canadá. “Os EUA 
são o maior parceiro comercial do Canadá, 
temos sempre que trabalhar em estreita 
colaboração com o nosso vizinho e por isso 
não importa quem o lidera. O nosso gover-
no federal liberal está a preparar-se para 
reagir a qualquer resultado nas eleições 
presidenciais dos EUA e vai trabalhar com 
o vencedor para garantir que os interesses 
do Canadá e dos canadianos são totalmen-
te protegidos e promovidos. O mundo é 
um lugar complexo e o Canadá continua a 
construir relações sólidas com países com 
ideias semelhantes, o que nos ajuda a en-
frentar alguns desses desafios contínuos”, 
informou a MP.

Esta semana o líder do NDP, Jagmeet 
Singh, disse à Câmara dos Comuns que é 
“inaceitável” que trabalhadores e peque-
nas empresas “paguem o preço” pelo pro-
cesso de recuperação da pandemia e pediu 
um imposto sobre as grandes fortunas. A 
vice-primeira-ministra Chrystia Freeland 
adiantou que o governo tem um plano para 
tributar os gigantes da web “que vai unir 
os canadianos”. Na segunda-feira (26) o 
governo apresentou um plano para subs-
tituir o CERB por outros subsídios sociais, 
um pacote que sem as novas exigências do 
NDP estava projetado para custar $39 mil 
milhões aos cofres do Estado. O NDP quer 
um subsídio de desemprego mais abran-
gente que possa beneficiar mais pessoas 
que vai pagar até $500 por semana. Para 
as pessoas que não se qualificam para este 
subsídio, os trabalhadores independentes, 
por exemplo, vão poder ter acesso ao Cana-
da Recovery Benefit que vai também pagar 
$500 por semana, em vez dos $400 que fo-
ram inicialmente propostos por Otava.

NDP diz que “liberais estão focados em 
si mesmos e nos amigos ricos”

Em declarações ao Milénio Stadium, o lí-
der do NDP, Jagmeet Singh disse que os libe-
rais “estão focados em si mesmos e nos seus 
amigos ricos” e acusou o PM Justin Trudeau 
de colocar os seus interesses à frente dos in-
teresses dos canadianos. “O NDP está pre-
parado para eleições se isso realmente vier 
a acontecer. A nossa prioridade é apresentar 
uma opção focada na justiça, na equidade e 
numa ação climática real. Se os canadianos 
confiarem em nós vamos tornar os medi-
camentos, as creches e os dentistas univer-

sais”, disse Jagmeet Singh.
O líder do NDP foi eleito em 2017 e tor-

nou-se no primeiro líder não-branco a 
ser eleito para representar um partido no 
Canadá. Recentemente a líder dos Verdes 
também se tornou na primeira mulher ne-
gra a ser eleita para liderar um partido no 
Canadá. 

Mudanças que o líder do NDP defende 
serem cruciais na arena política. “Para ter 
uma democracia mais inclusiva, preci-
samos de mais minorias canadianas e de 
indígenas a participar na arena política. É 
muito encorajador ver os negros a preen-
cher posições no poder, isto vai permitir 
aos canadianos discutir os problemas da 
comunidade negra”, referiu.

O NDP concluiu que a COVID-19 expôs 
problemas que já existiam antes na socie-
dade canadiana e exemplifica. “Cuidados 
de saúde subfinanciados ameaçados por 
privatizações, uma rede de segurança so-
cial que não estava ajustada ao gigante 
mercado de trabalho precário e a depen-
dência do Canadá em bens vitais que po-
dem facilmente ficar fora do nosso alcance. 
Os canadianos estão a aprender que somos 
mais fortes quando cuidamos uns dos ou-
tros”, rematou. 

Jagmeet Singh diz que “cabe ao eleito-
rado americano escolher o seu líder”, mas 
promete “continuar a defender os traba-
lhadores e os agricultores canadianos de 
novas tarifas aduaneiras, seja no setor do 
aço, do alumínio ou da produção de leite”. 

O governo também está a planear criar 
o Canada Recovery Caregiving Benefit que 
vai pagar $500 por semana a cada família 
onde alguém tenha de faltar ao trabalho 
para cuidar de uma pessoa dependente ou 
de uma criança com menos de 12 anos. 

Otava também quer criar o Canada Reco-
very Sickness Benefit, que vai fornecer $1000 
por duas semanas quando um trabalhador 
faltar ao trabalho porque contraiu COVID-19 
ou porque precisa de se autoisolar. O governo 
tinha proposto que este subsídio fosse válido 
apenas para quem testasse positivo para a 
COVID-19, mas o NDP fez com que os libe-
rais expandissem o apoio para outras doenças 
que “na opinião de um médico os tornariam 
vulneráveis para contrair COVID-19”.

O pacote de benefícios sociais propos-
to pelo governo federal vai manter-se em 
vigor até outubro de 2021. Na quinta-feira 
(29 de outubro) Justin Trudeau reuniu-se, 
através de videoconferência, com os líde-
res da UE antes das eleições americanas 
para reforçar o apoio à ordem mundial. 

Joana Leal/MS

NDP vai pressionar 
governo a criar 
imposto sobre 

grandes fortunas
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Vivemos numa era onde a política é vista com olhos de incerteza. Será que os políticos são credíveis? Cumprem as promessas que fazem? Até que ponto as pessoas 
ainda conseguem confiar no trabalho desenvolvido pelos governos? Nesta edição do jornal Milénio Stadium fomos à procura da opinião de quem depende das decisões 
políticas e da sua verdade para viver – tanto a nível pessoal, quanto profissional. 

Catarina Balça/MS

Tem a preocupação de acompanhar a vida 
política nacional e internacional?
Sinceramente já pouco me interessa. Já não 
consigo ter paciência para a política. É tris-
te, porque eu devia ter um papel ativo, por-
que me afeta, mas desisti de me preocupar. 
Acho que gozam todos com a cara do povo, 
brincam com as nossas vidas e eu já me far-

tei. Preocupo-me com o mínimo.

Como é que vê os políticos e a mensagem 
que transmitem, principalmente nos tem-
pos em que vivemos?
Acho que são todos mentirosos. Não consi-
go acreditar em nenhum. Eu nem consigo 
ouvir as promessas de ninguém, fico até 
enervado... Fazem das pessoas burras! 
Fala-se que um dos maiores problemas da 

política mundial é a corrupção. Concorda? 
No caso do Canadá, em particular, sente 
que essa é também uma realidade? 
Mas ainda há dúvidas? É óbvio que existe 
corrupção. No mundo inteiro!! E o Cana-
dá não é exceção. Pode não ser tão evi-
dente como Portugal, por exemplo, mas 
basta ver as notícias com atenção para 
sabermos dos escândalos que existem por 
aí. A WE Charity é um dos exemplos.

Na sua opinião, o que terá que acontecer 
para aumentar a credibilidade dos políticos? 
Se calhar se houver uma fiscalização mais 
apertada, muito mais apertada e detalhada. 
Além disso, se os políticos lá estiverem me-
nos anos de cada vez talvez ajude também. 
Vai ser difícil ganhar a confiança de um 
povo que, na sua maioria, não acredita em 
mais nada do que os políticos dizem.

Joaquim Lopes

Tem a preocupação de acompanhar a vida 
política nacional e internacional?
Sim. Vou tentando acompanhar o mais 
possível embora por vezes me irrite muito 
com o que vejo e oiço. Principalmente ago-
ra, por causa da Covid quero saber o que é 
que estão a fazer para nos ajudar.
Como é que vê os políticos e a mensagem 
que transmitem, principalmente nos tem-
pos em que vivemos?
Acho, sinceramente, que cada vez mais 

a gente acredita menos nos políticos. E 
sabe porque é que isso acontece? Por cul-
pa própria. Eles têm cavado o buraco em 
que estão enfiados, porque são tantas as 
falsas promessas, as histórias inventadas, 
as mentiras descaradas… que já ninguém 
acredita neles. 
E depois tenho cada vez mais a ideia de que 
não há diferenças entre eles – sejam de que 
partido forem, quando chegam ao poder, 
esquecem o povo e só servem os amigos e 
a eles próprios.
Fala-se que um dos maiores problemas da 
política mundial é a corrupção. Concorda?

No caso do Canadá, em particular, sente 
que essa é também uma realidade?
Concordo muito. Infelizmente. Não sei o 
que se passa, mas parece que o poder lhes 
transtorna a cabeça e rapidamente esque-
cem os princípios e os valores. Sabe… o di-
nheiro fala muito alto. Infelizmente. Não 
digo que sejam todos, mas há demasiados 
políticos que pensam apenas na conta ban-
cária. E aqui no Canadá também, claro. 
Eu não sei muitos pormenores, mas lem-
bro-me de ouvir que há umas histórias do 
nosso primeiro-ministro e da família dele 
também. 

Fiquei com muita pena porque eu até gos-
tava muito dele. Mas pronto, há piores por 
esse mundo fora. Nós aqui ainda estamos 
muito bem. O Governo até tem ajudado 
quem está a passar mal por causa desta 
maldita doença.
Na sua opinião, o que terá que acontecer 
para aumentar a credibilidade dos políti-
cos? 
Olhe têm que começar a falar sempre ver-
dade. E mesmo assim agora o povo está 
sempre desconfiado. Bem a gente tem que 
acreditar em alguém, mas está cada vez 
mais difícil.

Carla Tavares

Tem a preocupação de acompanhar a vida 
política nacional e internacional?
Pouco. Não gosto lá muito de política e 
também percebo pouco…
Como é que vê os políticos e a mensagem 
que transmitem, principalmente nos tem-

pos em que vivemos?
Cada vez gosto menos de políticos. Pelo que 
muitas vezes vejo na televisão, alguns nun-
ca deveriam ter ido para os cargos. Vê-se 
muita incompetência… E agora com isto da  
Covid-19 parece-me que muitos deles não 
fazem ideia de como decidir e orientar as 
pessoas.
Fala-se que um dos maiores problemas da 

política mundial é a corrupção. Concorda? 
No caso do Canadá, em particular, sente 
que essa é também uma realidade?
Concordo. Basta ver televisão. São inúme-
ros os casos que andam em investigações 
policiais e nos tribunais. No Canadá por 
acaso não ouço falar de muita coisa desse 
género, acho que há assuntos por aí sobre 
o nosso primeiro-ministro e tal, mas since-

ramente não estou informado.
Na sua opinião, o que terá que acontecer 
para aumentar a credibilidade dos políti-
cos?
Controlo apertado das suas situações finan-
ceiras pessoais e penas severas de prisão 
para os prevaricadores. Com penas seve-
ras, talvez se alterassem maus hábitos…

António Silva

VOXPOP



1130 de outubro a 5 de novembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  CAPA

Tem a preocupação de acompanhar a vida 
política nacional e internacional?
Tenho sim. Vivo aqui no Canadá e fico aten-
ta ao que se passa por aqui, mas como por-
tuguesa que sou, estou sempre preocupada 
e tento informar-me para saber o que acon-
tece no meu Portugal. De uma forma geral, 
vou sabendo o que se passa pelo mundo, 
mas o meu foco fica entre Portugal, Canadá 
e Estados Unidos, por ser um país vizinho e 

por, claro, saber que o que se passa por lá, 
afeta-nos a todos, de uma maneira ou de 
outra.
Como é que vê os políticos e a mensagem 
que transmitem, principalmente nos tem-
pos em que vivemos?
Com descrença. Alguns ainda falam com 
alguma credibilidade, outros não con-
seguem esconder que tudo não passa de 
teatros em praça pública. Mas não temos 
grande solução a não ser votar. Temos que 
escolher aquele que achamos que melhor 
nos representa, mesmo que não nos iden-

tifiquemos na totalidade. Ficar sem votar é 
que é absurdo e irresponsável. E sem votar, 
não temos direito a queixas – pelo menos é 
assim que penso.
Fala-se que um dos maiores problemas da 
política mundial é a corrupção. Concorda? 
No caso do Canadá, em particular, sente 
que essa é também uma realidade? 
Claro que concordo. O dinheiro é, na maio-
ria das vezes, mais importante do que os 
princípios e valores. Acho assustador o 
nível de corrupção existente pelo mundo 
fora. Aqui no Canadá acho que pelo menos 

não é algo tão ordinário e visível como ve-
mos noutros países. 
Na sua opinião, o que terá que acontecer 
para aumentar a credibilidade dos políticos? 
Um controlo mais apertado das ações po-
líticas, não sei bem como. “Verdade” e 
“política” são duas palavras que não com-
binam muito, mas tem que haver um esfor-
ço por parte de quem nos dirige em mudar 
esta ideia. Transparência é essencial, mas 
rara na política. Tenho dificuldade em 
apontar uma solução para este problema, 
sinceramente. 

Ana Marques

Tem a preocupação de acompanhar a vida 
política nacional e internacional?
Tenho. Essencialmente através da televisão 
(noticiários e programas de informação em 
geral). Também através das notícias que 
aparecem nas redes sociais.
Como é que vê os políticos e a mensagem 
que transmitem, principalmente nos tem-
pos em que vivemos?
Vejo-os como “profissionais da política”… 
Isto é, pessoas que fazem da politica e dos 

cargos políticos a que se candidatam e ocu-
pam, um modo de vida e o seu “ganha pão” 
e não tanto como alguém que se propôs a 
um cargo politico unicamente com um 
“espirito de missão” altruísta em prol da 
sociedade. Na verdade, gente na política 
“de graça” é coisa do passado, raro nos dias 
de hoje.
Fala-se que um dos maiores problemas da 
política mundial é a corrupção. Concorda?
No caso do Canadá, em particular, sente 
que essa é também uma realidade? 
De facto a comunicação social dá amiúde 

eco de casos de investigações criminais no 
âmbito da atividade política; pessoas que, 
de alguma forma, se aproveitam do seu 
cargo ou relações para que daí advenha al-
guma vantagem patrimonial ou outra, seja 
para si, seja para alguém do seu círculo de 
interesses ou relações. No Canadá as coi-
sas parecem-me menos chocantes do que 
noutros países, mas temos alguns casos que 
supostamente são graves também.
Na sua opinião, o que terá que acontecer 
para aumentar a credibilidade dos políticos?  
A limitação – redução em número de anos 
– dos mandatos e a não possibilidade de se 

repetirem mandatos consecutivos, ajuda-
ria. Uma maior e mais eficaz fiscalização 
e controlo nos gastos do dinheiro público. 
Em determinados organismos públicos 
(por exemplo câmaras municipais e insti-
tutos públicos) não seria mal pensado que 
todas as despesas relevantes tivessem que 
ter a fiscalização prévia de um magistrado 
(Juiz ou Procurador). Também se se tiras-
sem muitas das regalias que têm inerentes 
ao cargo (viaturas, cartões crédito, etc.), 
ajudaria a melhorar a imagem.

Eduardo Cordeiro

Tem a preocupação de acompanhar a vida 
política nacional e internacional?
Olhe, para ser sincera não ligo muito. Nem 
percebo nada disso, mas sempre vou ou-
vindo alguma coisa. Às vezes pergunto 
ao meu filho o que é que eles estão a dizer 
e ele explica mais ou menos. Quando ele 
sabe… agora ele fala muito é do Trump. Ele 
explica-me que se calhar ele vai ser outra 
vez Presidente dos Estados Unidos. Sin-
ceramente não entendo. Aquele homem é 
maluco.

Como é que vê os políticos e a mensagem 
que transmitem, principalmente nos tem-
pos em que vivemos?
 Primeiro eu quase não os percebo e não é 
por causa do inglês, que eu até sei a língua. 
O problema é que eles falam, falam e no fim 
eu penso - o que é que eles querem dizer? E 
muitas vezes não sei. O nosso primeiro-mi-
nistro fala muito bem e é muito bem pare-
cido – esse eu gosto de ouvir. E olhe que ele 
tem-nos ajudado muito. Se não fosse ele eu 
não sei como seria a nossa vida. Não gosto 
quando dizem mal dele. Até já disse ao meu 
filho – “tu não me venhas com histórias 
que eu não acredito em nada disso”. Ele é 
um homem bom. Não era capaz de fazer 

coisas só pelo dinheiro ou assim…
Fala-se que um dos maiores problemas da 
política mundial é a corrupção. Concorda? 
No caso do Canadá, em particular, sente 
que essa é também uma realidade?
Isso é quando eles recebem dinheiro para 
fazer coisas, não é? Aí eu não concordo. 
Acho isso muito feio. Eles estão lá é para 
defender o que é nosso e ajudar o povo a 
viver melhor. É para isso que têm que tra-
balhar.
Aqui no Canadá não tenho ouvido nada de 
especial. Aqui há tempos o meu filho veio 
com uma história – “que o Trudeau isto, 
que a mãe aquilo” e eu só lhe disse “olha lá 

tu conheces as pessoas para estares a dizer 
isso?”. Não acredito em nada dessas his-
tórias. Então uma família tão bonita e com 
tudo o que precisam, para que é que se iam 
meter em coisas feias? Não acredito. Pron-
to.
Na sua opinião, o que terá que acontecer 
para aumentar a credibilidade dos políti-
cos? 
Quer dizer… a gente para acreditar em al-
guém tem que ouvir verdades. Quando se 
começa a falar com muitas mentiras, está 
tudo perdido. Eu nunca mais acredito em 
quem me mente uma vez.

Maria Oliveira
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O Voto Popular X Colégio Eleitoral
A nomeação do Presidente não se faz diretamente através do voto popular. Existem dois momentos de eleição que resultam na nomeação do novo Presidente. 

O Colégio Eleitoral é constituído por um grupo de 538 pessoas (delegados), assim como definido constitucionalmente, que são nomeados por cada Estado para 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente. 

É atribuído a cada estado um número de eleitorado, no Colégio Eleitoral, com base no tamanho da sua população. Na corrida às eleições, o grande objetivo dos 
candidatos é conseguirem os votos do Colégio Eleitoral, sendo que precisam de pelo menos 270 votos para serem eleitos. 

Por exemplo, na Califórnia (um Estado com 55 votos eleitorais), se depois do voto popular, o candidato democrata for o que tiver mais votos então irá arrecadar 
os 55 votos eleitorais, enquanto que o candidato republicano terá 0 votos eleitorais neste Estado. 

Por isso, é que certos candidatos se focam principalmente nos Estados com maior densidade populacional, como o Texas, Flórida e Nova Iorque, pois sabem 
que se vencerem nesses Estados terão direito a mais votos eleitorais. 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

2020

Delegados no Colégio Eleitoral por Estado
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Eleições 2016
Hillary Clinton vs Donald Trump
Nas últimas eleições, Hillary Clinton teve a maioria dos votos pop-
ulares, no entanto, Trump ganhou mais votos eleitorais, asseguran-
do-lhe a vitória. 

O Modelo Eleitoral
Apesar de pouco comum, é possível que o Presidente eleito não seja o que tem a maioria dos votos populares, mas apenas a maioria dos votos no colégio eleitoral. 
E este é um dos principais motivos das críticas a este modelo eleitoral, pois há quem considere que dão um maior foco aos maiores Estados. No entanto, numa 
competição renhida, os candidatos não podem abstrair-se de tentar ganhar os votos dos Estados mais pequenos. Alguns Estados são conhecidos como Safe States 
porque já existe a tendência que o voto seja dado a um determinado partido, e outros são conhecidos como Swing States pois o resultado é mais imprevisível e são 
nestes que os candidatos se focam no período de campanha. 

Candidato Hillary Clinton Donald Trump

Voto Popular 65,853,516 - (48,2%) 62,984,825 - (46,1%)

Colégio Eleitoral 227 304

Partido Democrata vs Partido Republicano

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

2020

Mapa de 2016 representativo
do vencedor por Estado Partido Republicano

Partido Democrata

Estado forte, em que este tem o dever de intervir e 
ajudar a população através de um Estado Social

Visão mais liberal

Tributação progressiva dos cidadãos: ou seja, quem tem um rendi-
mento maior deve pagar mais impostos

Apoiam mais programas na área da saúde, financiados pelo Estado, a 
nível federal. De forma a garantir que todos os cidadãos conseguem 
suportar as suas despesas médicas. Ex. Obamacare

Querem diminuir o orçamento dedicado a defesa militar. Acreditam 
que a paz será atingida através das relações externas com outras 
nações

Apoiam medidas que restringem o acesso a armas e controlam a sua 
utilização

Pró-escolha

Políticas de imigração mais flexíveis

Apoiam o capitalismo, a competição num mercado 
livre e o empreendedorismo

Visão mais conservadora

Pretendem baixar impostos a nível geral, sempre que possível, sem 
afetar o orçamento governamental

Pretendem que os cuidados de saúde continuem a ser oferecidos 
pelo setor privado, dando assim ao cidadão opções de escolha. Essa 
mesma competição entre os prestadores de cuidados de saúde asse-
gurará um preço mais competitivo para o cidadão

Acreditam que a melhor forma de manter a segurança do país é man-
tendo uma força militar forte

Pretendem limitar as restrições de acesso a armas, baseando-se na 
2º emenda da constituição, incluindo permitir que sejam transporta-
das em locais públicos

Pró-vida

Restrição da imigração
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Canadianos querem Biden como 
próximo presidente dos EUA
As consequências de uma eleição ame-
ricana afetam países em todo o mundo e 
isso começa pelos seus vizinhos – o Ca-
nadá é um deles. Donald Trump e Joe Bi-
den têm duas agendas políticas diferen-
tes e os canadianos podem beneficiar 
mais com uma delas. A 3 de novembro, 
Dia do Trabalho nos EUA, os americanos 
vão ter escolher se querem continuar a 
ser governados pelos Republicanos ou 
se preferem antes dar uma oportunida-
de ao democrata Joe Biden. Trump, que 
contraiu recentemente a COVID-19, diz 
que já recuperou e garante que está pre-
parado para governar os EUA durante 
mais quatro anos.  

Se a corrida à Casa Branca é já habi-
tualmente renhida, em 2020 a pan-
demia vai testar tudo e todos e o ven-

cedor vai ter de mitigar os efeitos da crise. 
A nova realidade sem precedentes está a 
obrigar todos a se reinventarem e a eco-
nomia americana é agora muito diferente 
do que há quatro anos, quando Trump foi 
eleito. Embora em setembro a taxa de de-
semprego tenha caído 7,9%, o número de 
americanos que está desempregado con-
tinua ainda a ser elevado. Em abril a taxa 
de desemprego atingiu um valor histórico 
de 14.7% quando a pandemia obrigou em-
presas e famílias a encerrarem a porta e a 
ficarem em casa para diminuírem o risco 
de transmissão de COVID-19. Nos últimos 
meses as manifestações contra o racismo 
sistémico têm aberto telejornais nos EUA 
e no resto do mundo e nestas eleições a 
morte de George Floyd pode ser um fator 
importante para o eleitorado. Em setembro 
a percentagem de desempregados brancos 
era de 7% enquanto que para os negros ul-
trapassava os 12%. Em relação à COVID-19 
os EUA não têm sido elogiados pela sua 
atuação para diminuir os números e do ou-
tro lado da fronteira física os canadianos 
querem que a fronteira continue encerrada 

para viagens não essenciais. Na última ex-
tensão Otava prolongou o encerramento da 
fronteira com os EUA até 21 de novembro, 
mas alguns especialistas defendem que di-
ficilmente a fronteira vai abrir até ao final 
do ano para viagens não essenciais. 

O Canadá e os EUA têm em conjunto a 
maior parceria comercial do mundo, por 
isso não surpreende que de vez em quando 
os interesses comerciais entrem em cho-
que. Embora o NAFTA, o Acordo de Livre 
Comércio da América do Norte, tenha sido 
retificado em julho e a agora ministra Fe-
deral das Finanças, Chrystia Freeland, te-
nha feito parte das negociações e na altura 
tenha dito que queria construir “pontes em 
vez de muros”, em agosto o último episó-
dio desta guerra comercial ficou marcado 
pela decisão dos EUA de aumentar em 10% 
as tarifas sobre importações de alguns pro-
dutos de alumínio com origem no Canadá. 
Trump explicou na altura, um mês depois 
da retificação do NAFTA, que o Canadá es-
tava a inundar o mercado americano com o 
seu alumínio enquanto destruía as fábricas 
de alumínio americanas. 

Segundo o Office of the United States Tra-
de Representative, em 2018 o comércio de 
bens e serviços dos EUA com o Canadá foi de 
$ 718,5 mil milhões. As exportações foram de 
$363,8 mil milhões e as importações foram de 
$ 354,7 mil milhões. Em 2019 os produtos que 
lideraram as exportações canadianas para 
os EUA foram: madeira ($8.95 mil milhões); 
alumínio ($7.11 mil milhões); aviões ($6.51 
mil milhões) e papel ($6.14 mil milhões). No 
mesmo ano os produtos que lideram as im-
portações canadianas dos EUA foram ma-
quinarias, reatores nucleares e caldeiras (33 
mil milhões); combustíveis minerais, óleos 
e produtos destilados ($24.64 mil milhões); 
produtos eletrónicos ($12.14 mil milhões) e 
plásticos ($11.40 mil milhões). 

Uma sondagem recente aponta que cer-
ca de três quartos dos canadianos gostava 
que Biden ganhasse e substituísse Trump 

nas eleições de 3 de novembro. Mas será 
que Biden seria bom para a economia ca-
nadiana? A resposta parece ser positiva em 
matérias como o combate às alterações cli-
máticas porque Biden propõe criar o maior 
pacote económico da história do país para 
travar as alterações climáticas, o que está 
em sintonia com a agenda do governo libe-
ral de Justin Trudeau que se comprometeu 
a reduzir as emissões e a taxar o CO2. Biden 
promete ainda restaurar a harmonia co-
mercial global e diminuir as tensões entre 
a China e o mundo que têm sido especial-
mente prejudiciais para o Canadá. Nos úl-
timos meses a tensão entre Canadá e China 
tem sido visível em vários domínios: desde 
a detenção da diretora financeira da Hua-
wei em Vancouver a pedido dos EUA, até 
aos bloqueios chineses nas importações de 
produtos canadianos como óleo de canola, 
carne de vaca ou de porco. Biden também 
propõe um aumento nas taxas de impostos 
corporativos dos EUA que tornariam o Ca-
nadá mais competitivo na atração de capi-
tal estrangeiro. 

Mas nem tudo são rosas para o Canadá se 
Biden for eleito. Biden é um defensor acér-
rimo do “Buy American” que pode preju-
dicar os exportadores canadianos. Biden 
também prometeu revogar a licença de 
Trump proposta para a expansão do oleo-
duto Keystone XL, o que vai negar  a Al-
berta a porta de entrada nos EUA para que 
os mercados mundiais consumam o seu 
petróleo pesado (crude). Biden também se 
propõe a criar um serviço de saúde univer-
sal acessível para todos americanos, o que à 
primeira vista vai de encontro aos valores 
de justiça social defendidos pela Charter of 
Rights and Freedoms, mas que a nível eco-
nómico pode ser pouco convidativo porque 
fará com que o baixo custo de saúde cana-
diano deixe de atrair americanos. 

A nível de imigração, Biden defende uma 
maior abertura das fronteiras o que pode 
fazer com que haja uma fuga de cérebros 

que inicialmente viriam para o Canadá. 
Joe Biden tem 77 anos, nasceu na Pen-

silvânia, é formado em Direito e tem 36 de 
experiência no Senado. Em 2008 juntou-se 
a Barack Obama e terá sido aí que conheceu 
Trump. Donald Trump tem 74 anos, nasceu 
em Nova Iorque, é formado em Economia 
e é um empresário bem-sucedido com in-
vestimentos em várias áreas, desde imobi-
liário, hotelaria e entretenimento. 

Donald Trump promete criar 10 milhões 
de postos de trabalho em 10 meses; dimi-
nuir impostos para pequenas empresas que 
criem emprego; trazer um milhão de em-
pregos das fábricas de manufatura da Chi-
na para os EUA; cortar no preço dos me-
dicamentos; diminuir o preço dos seguros 
de saúde; proteger os veteranos; aumen-
tar as penas para assaltos; impedir que os 
imigrantes ilegais tenham acesso a apoios 
sociais, serviço de saúde e ensino; proibir 
empresas americanas de substituírem ci-
dadãos americanos por trabalhadores es-
trangeiros com salários inferiores e exigir 
que os novos imigrantes sejam capazes de 
se sustentar financeiramente. 

Como o voto antecipado ou pelo correio é 
autorizado, mais de 65 milhões de eleitores 
já votaram, segundo o US Elections Project, 
que compila os dados da votação antecipa-
da. Na quinta-feira (29 de outubro) os es-
tados onde mais pessoas tinham votado fo-
ram: Texas (8.188.246 pessoas); Califórnia 
(8.478.869) pessoas) e Flórida (6,921,358 
pessoas). Os Democratas estavam a vencer 
com 47.3% dos votos (17,624,925) e os Re-
publicanos tinham 29.4% dos votos, cerca 
de 10,956,718. 

A 3 de novembro não é apenas o futuro dos 
EUA que está em jogo, são os capítulos da his-
tória mundial para os próximos quatro anos.

Joana Leal/MS
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2020 Elections

“Very difficult to predict”
The 59th election of the United States of 
America is just days away.  Polls suggest 
the issues we Americans care about the 
most are COVID, the economy, health 
care, and the Supreme Court.  Our choice 
is between the two oldest candidates to 
ever seek the office of the presidency.  In a 
“normal” year, the circumstances and out-
come would be easier to understand and 
predict, but as we all know by now, 2020 
has been quite the opposite of normal. 

A COVID surge is weighing on the 
country as the election approach-
es.  This may turn out to be Trump’s 

2020 Achilles heel.  His closing strategy 
seems focused in on the economic recov-
ery and downplaying the virus.  One of his 

most common phrases these days is to say 
the country is “rounding the corner” even 
though COVID hospitalizations are rising 
in 36 states and we just hit the highest sev-
en-day average (new cases) ever.  Medical 
experts tell us this is the beginning of what 
could be the most challenging time yet, 
with colder weather on the way.

In terms of fundraising, Biden holds a 
significant advantage, having raised more 
than $1 billion in just the last four months.  
As far as key demographics, suburban 
women voters, are supposedly leaning to-
wards Biden this time.  Overall, the aver-
age lead in the national polls for Biden is 
about 8-9 points (Hillary only had a 3-4 
points lead heading into the election). Have 
the polls been wrong before?  Well, we all 

remember 2016 where just under 80,000 
total votes in three swing states decided 
the election.  Trump is a fighter, and some 
say if anyone can pull off another Electoral 
College upset it is him. 

There are multiple factors that make 
this election very difficult to predict.  For 
example, a record 66 million people have 
already voted, two-thirds of them by mail, 
so a record turnout is anticipated.  At the 
same time, our President has continued to 
sow mistrust in our election system with 
claims of fraud.  Will that lead to numerous 
legal battles with the outcome potentially 
being decided by the Supreme Court?  How 
long will it take to declare a winner?  Will 
Americans take to the streets?  Oh, and 
throw in some social media misinforma-

tion campaigns and international interfer-
ence just for the fun of it. 

As with everything else this year, there 
may be no shortages of surprises in days 
ahead.  Ideally, we would see a decisive 
victory one way or the other to minimize 
the chances of a post-Election Day night-
mare.  However, it’s not difficult to envision 
a scenario where the results are contested 
in the courts well into December or even 
January, and we see violent unrest on our 
streets.  2020 would have it no other way.

David Saraiva, Co-Founder & Executive 
Producer International Portuguese Music 
Awards (IPMA) - Florida, USA

Pois é. Temem os mais pobres que 
Donald Trump seja reeleito e os mais 
ricos que Biden seja o D. Sebastião 
português que nunca apareceu.

w Trump pode ganhar, ainda que 
as sondagens não lhe sejam favo-

ráveis (menos de 12 pontos) mas em 2016 
também Hillary Clinton tinha mais de 
15 pontos de vantagem nas sondagens e 
acabou por perder.

Donald Trump sofreu os efeitos da pan-
demia. Depois cometeu o erro de a ter es-
condido durante mais de dois meses. As 
sucessivas gafes e escândalos não lhe têm 
sido favoráveis, enquanto Joe Biden ape-
nas tem atrás de si o fantasma do filho que 
teria, alegadamente, feitos uns negócios 
na Ucrânia e na Rússia.

Os políticos de hoje não são os do passa-
do. Os idealistas, os patriotas, gente com 
dignidade e amor pela Pátria, são coisas do 

passado. Hoje os homens do poder são ri-
cos ou querem sê-lo com o apoio dos seus 
partidos onde os escudeiros os protegem 
de tudo o que é mau ou os pode prejudicar.

As redes sociais também não ajudam à 
festa. O dizer mal ou mentir passou a ser 
uma dose de crença que até os mais edu-
cados e letrados engolem. Não existe a 
preocupação de contrapor, de investigar.

A América de 2020 não é a mesma de 
2019. Nova Iorque é uma cidade vazia, 
escura, menos alegre e exuberante, me-
nos glamorosa e iluminada, com menos 
gente e mais medo. As cidades suburba-
nas onde os portugueses fazem a sua vida 
sofrem a incerteza e o receio que estas 
eleições possam dividir ainda mais o país 
e que o mal lhes caia em cima.

Cá por mim, penso que no dia 3 nin-
guém saberá ainda quem ganhou, nem no 
dia 4 e 5 e que o voto por correspondência 
venha a ser questionado pelo atual Presi-
dente que, com mais um juiz da sua cor 

no Supremo Tribunal ainda possa fazer 
mossa no já fragilizado sistema democrá-
tico norte-americano.

Com o país parado e a nossa Dundas 
Street (Ferry Street) às moscas, a solução 
é a vacina que teima em não aparecer, 
porque como disse esta semana a Casa 

Branca já não há esperança de fazer bai-
xar números ou achatar a linha dos infe-
tados. Só nos resta esperar pela vacina.

Luís Pires/JornalistaEstas 
eleições
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*Restrictions apply. See dealer or visit CostcoAuto.ca/GM for details. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license. Terrain Finance Offer: Offer available to qualified retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from October 
1, 2020 to October 31, 2020. 0% purchase financing (0% APR) offered on approved credit by TD Auto Finance Services, Scotiabank® or RBC Royal Bank for 72 months on eligible 2020 Terrain Denali models; includes $1,500 Finance Cash (Tax Exclusive). Participating lenders 
are subject to change. Rates from other lenders may vary. Down payment, trade and/or security deposit may be required. Monthly payment and cost of borrowing will vary depending on amount borrowed and down payment/trade. Example: $43,147 financed at 0% nominal rate 
(0% APR) equals $600 monthly for 72 months. Cost of borrowing is $0, for a total obligation of $43,147. Freight ($1,900) and air conditioning charge ($100, if applicable) included. License, insurance, registration, PPSA, applicable taxes and, except in Quebec, dealer fees not 
included (all of which may vary by dealer and region). Dealers are free to set individual prices. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company (GM Canada) may modify, extend or terminate offers for any reason, in whole or 
in part, at any time, without notice. Conditions and limitations apply. See dealer for details. These offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Conditions and limitations apply. Void where prohibited. Chargeable paint costs 
may vary depending on the vehicle/colour. See Dealer for full program details. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. TD Auto Finance is a registered trademark of The Toronto-Dominion Bank.
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A poucos dias das eleições presiden-
ciais dos EUA, os candidatos ainda es-
tão separados por alguns pontos nas in-
tenções de voto dos americanos - Biden 
tem uma vantagem sobre Trump, mas 
este acredita num milagre e acha que 
ainda pode recuperar terreno. Será?

As últimas sondagens davam vanta-
gem a Biden, com 52.1% da prefe-
rência do eleitorado, e Trump fica-

ria pelos 43%. Como sabemos, sondagens 
são o que são e não se pode esquecer o que 
aconteceu nas ultimas eleições - só foi pre-
ciso uns estados para que tudo se alterasse, 
tudo se pode repetir. Nos estados conside-
rados essenciais para a vitória dos repu-
blicanos tudo pode acontecer porque até 
ao lavar dos cestos um simples bago pode 
ser o suficiente para encher o pipo e é isso 
que os republicanos esperam que venha a 
acontecer. Tal qual como nas últimas elei-
ções - tudo dava a crer que os democratas 
ganhavam, mas foi uma surpresa. Será que 
no dia 3 de novembro tudo se pode repetir? 
Embora nestas eleições, segundo o que tem 

vindo a público, na Pensilvânia, Michi-
gan e Wisconsin as sondagens mostrarem 
que Biden continua a subir, por outro lado 
os republicanos dizem que nestes mesmos 
estados, mais ainda na Flórida e Arizona, 
que são considerados muito importantes 
para o tal desfecho da noite, as inscrições 
de eleitores do seu lado também continuam 
a crescer. Este crescimento para os repu-
blicanos mantém a chama acesa até à reta 
final da campanha. Cada estado possui um 
número de delegados de acordo com a sua 
população: a Califórnia tem o maior número 
de delegados (55), já outros como Delaware 
tem apenas três. No total, são 538 delega-
dos e para ganhar as eleições presidenciais 
é necessário obter a maioria no Colégio 
Eleitoral, ou seja, 270 votos. Já no que toca 
a sondagens nacionais como as da organi-
zação “RealClearPolitics” diz-se que Biden 
pode assegurar a maioria dos delegados e 
que Trump ficará muito abaixo, mas há que 
esperar por surpresas como aconteceu em 
2016.

Esta parte faz confusão porque nos EUA 
as eleições são diferentes, até mesmo a con-
tagem - por exemplo, a maioria dos estados 
usa o chamado sistema “winner-takes-all”, 
quer isto dizer que o vencedor leva tudo, ou 
seja, vencer na Califórnia fica com todos os 
55 votos, ainda que a vantagem sobre o outro 
candidato tenha sido de algumas décimas de 
pontos percentuais. Apenas dois estados não 

seguem essa lógica - Maine e Nebraska. Isto 
no meu entender não faz sentido, um candi-
dato pode ter mais votos, mas não conseguir 
os delegados necessários para ser eleito Pre-
sidente. A mim faz-me confusão. 

O que se vê nestes últimos dias é um 
queimar de cartuchos em sondagens e, 
cada vez que os resultados saem, os can-
didatos mudam de discurso. Uma delas, 
recentemente, dava uma nota negativa ao 
atual Presidente - mais ou menos 53% dos 
eleitores desaprovam a gestão de Trump e 
apenas mais ou menos 43% aprovam, o que 
deixa o Presidente numa situação complica-
da no que toca a uma possível reeleição. To-
das estas notícias fazem com que Trump ande 
alterado e passe a um discurso agressivo.

Sondagens valem o que valem e levan-
do em conta o complexo sistema eleitoral 
americano, as margens de erro e possíveis 
falhas nas pesquisas e nas sondagens que 
têm sido feitas, podem não refletir a rea-
lidade na próxima terça-feira (3). Tenho 
notado mudanças de dois em dois dias. Se 
Trump vencer na Flórida, sendo um dos 
estados que precisa de vencer e onde, se-
gundo últimas notícias, os republicanos 
conseguiram inscrever 146,644 eleitores 
nas últimas semanas, ele ganha mais peito. 
Depois tem o Arizona onde os democratas 
têm reduzido a vantagem entre eleitores 
registados, tudo derivado ao crescente nú-
mero de eleitores jovens latinos. Só nos úl-

timos meses os republicanos conseguiram 
adicionar 30,000 eleitores a mais do que os 
democratas. 

Por tudo isto ninguém pode arriscar um 
resultado final, ainda por cima tendo em 
conta o clima de novo pico de pandemia, o 
que torna ainda mais difícil prever de que 
lado estarão os eleitores que não têm receio 
de passar horas nas filas à espera para votar. 
Porque vai acontecer e pode afetar mais um 
do que outro. Será que vai haver paciência 
para assegurar distanciamento social? Os 
eleitores podem desanimar e não esperar 
para votar - qualquer candidato pode per-
der pontos com isto. 

Por todas as incertezas e os altos e baixos 
os candidatos passaram o primeiro debate 
a insultar-se um ao outro e pouco ou nada 
disseram para o bem e futuro do cidadão 
americano, a não ser ataques pessoais e até 
afirmando envolvimento de alguns mem-
bros em casos de suspeitas de corrupção. E 
assim vai a política nos EUA. 

Entre os dois, venha o diabo e escolha o 
futuro Presidente do país mais poderoso do 
mundo. Será que os EUA vão sair mais for-
tes com esta eleição? E para o Canadá, qual 
o melhor candidato? 

Vamos esperar para ver o final no dia 3 e 
esperemos o melhor porque da campanha 
pouco ou nada se tirou.  

Presidenciais EUA - quem será o próximo presidente? 

Trump ou Biden?
Augusto Bandeira
Opinião
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Caro leitor /a,
Espero-vos bem.

Vamos pulando de semana em se-
mana e neste caso de mês em mês. 
Novembro aqui ao dobrar da esqui-

na. Nem nos apercebemos deste galopar 
desenfreado.

Na edição do Milénio desta semana, pro-
pôs-se o tema da situação política atual. O 

que é? O que não é, ou realmente nunca foi, 
ou jamais será. 

Política e religião não são, verdadeira-
mente, o meu forte.

Faço mesmo por não querer entender a 
fundo as definições políticas. Até porque 
“albardam sempre o burro à moda do ciga-
no”. Conhece este ditado certo?

Por palavras bem minhas, quero dizer-
-vos que nunca houve, não há e jamais irá 
existir clareza na política ou, políticos ver-
dadeiros, íntegros e que de quando em vez, 
tenham os nossos interesses na mira fixa, 
tal como deveria ser.

Acordam e opinam, mudam as leis. Ama-
nhã o que hoje era imperativo, já o deixou 
de ser. Enfim, andamos nós nesta teia de 

mentirosos de lobby’s e jogos políticos, que 
alisam o ego de muitos e de qualquer um 
que nesse “pouso” se encontra.  Chamo-
-lhe eu a política de “maior poder”. Nes-
ta loucura de tempos incertos pelos quais 
atravessamos.

Pelas nossas bandas do Canadá passou-
-nos convenientemente uma reeleição Li-
beral.

Eleição esta que não era de todo conve-
niente. Levar os cidadãos às urnas em plena 
pandemia.

Daí uma reeleição minoritária. Conve-
niente, não acham?

Aqui ao lado, nos Estados Unidos, uma 
eleição que não passa de outro grande jogo 
de poder. Uma grande pouca vergonha onde 

a vida de todos nós a nível global se encontra 
nas mãos de dois dementes que muito pou-
co, ou nada mais, sabem dizer ou opinar.

Enfim. É o que é.  Vale o que vale.
Digo-vos apenas que esta pandemia ser-

ve certamente para que as pessoas eleitas 
por todos nós, contribuintes, em qualquer 
parte do nosso saturado planeta, nos con-
trolem. E pouco mais podemos fazer. Aliás, 
ninguém nada faz...

Saúde e cuidem-se. A ver em que cais 
esta “onda” nos vai deixar.

Até já,
Cristina

As verdades da mentira
Cristina Da Costa
Opinião
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As the November 3rd – USA Elections approaches, 
more and more analysis keep coming on what the re-
sults will mean to the world. The rhetoric that the cam-
paign has produced, together with Media interference 
and accusations of corruption, will forever be evalua-
ted for years to come. Other than the USA campaign, 
continuing scandals within the Canadian political sys-
tem makes one wonder what is true, lies or true-lies 
and the effects on our futures. 

After churches, governments are supposed to be the 
purveyors of truth information, which should pro-
vide a path to follow ensuring that citizens embrace 

behaviours that may benefit themselves and country. At this 
point in time because of the corruption which has entwined 
the messaging from both Church & State, people are questio-
ning most actions put forward by those in leadership roles. 
So, what’s left for the common citizen who depends on those 
who are supposedly intellectually superior and are expected 
to protect our interests? Possibly the only thing left is hope. 

Hope looks towards the future and motivates us today. The 
despair of the last few months continues to motivate people to 
go on hoping for better days ahead and every time we worry 
that hope is in vain, think that you can make a difference by 
creating a positive attitude for yourself and others. 

Divisionary tactics by political parties and other oppor-
tunities will forever change the world and our thought 
process. There are agendas being promoted which will 
impact our lives if we allow them to control our mindset. 
Media has adopted the same approach and have become 
mouthpieces for different political ideologies which they 
promote as facts. Fictionalized and biased methods of 
propagating messages are purposely structured to con-
fuse and maliciously impregnate our minds with half-
-truths are infecting regular and social media. Always be 
skeptical of narratives given to us by elites who want us 
to buy into their ideologies and thinking process. In the 
end you should ask yourself what is true and what your 
own truth is. The altars which truth comes from is deli-
vered by people no more intelligent than you but because 
we are followers, we accept their creative words as fact. 
The world is about to enter into a crisis mode because of 
misinformation, so who should we trust? Canadian Libe-
rals have gone too far in their conflation of victimhood 
and righteousness and they don’t see how insulting their 
politics are to anyone who’s paying attention. The Liberal 
Government is paying a consultant to create an inventory 
of non-whites to position them for Government posi-
tions, regardless of qualifications. This type of widgetry is 
a form of racism and reverse discrimination against whi-
tes. This is the future of political leadership where colour 
matters for the wrong reasons and where opportunism 
for political gain rules.  Politicians have acquired corrupt 
minds and have become empty of the truth. 

The world is today a more dangerous place, chaotic 
and unpredictable that it was four years ago. Can politi-
cal truisms spewed by Joe Biden change things when he 
and his son Hunter are being accused of corruption? So, 
in the USA leaders are accused of corruption and in Cana-
da scandals are the order of the day. To look for the truth 
from these leaders is not sensible and feasible. Where to 
look? Perhaps in your own intelligence to decipher what 
the messaging really means.  It is unfortunate that the state 
of Truth and Lies has been entwined and reached a point whi-
ch may collapse the morality we all need to live by. If the truth 
is supposed to save you then surely most of us will end up in 
hell if we believe everything we hear. 

Watch out for those who sell you pain disguised as comfort. 
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

Visitamos a Galeria de Arte e 

percorremos a vida de Nuno Sacramento

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

Percebemos a importância da drenagem 

linfática no Body & Soul

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

Ficamos a conhecer melhor Camané 

um dos maiores fadistas da atualidade

Arregaçamos as mangas e vamos fazer a 

vindima no Montujo, Cantanhede

Editorial English version

Truth about Lies
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

A memória dos sentidos

“... a experiencia he madre das 
cousas,  por ella soubemos 
rradicalmente  a verdade...”
- Esmeraldo de Situ Orbis, Duarte 
Pacheco Pereira

Eu não tenho qualquer formação na 
área da fisiologia da memória, nem 
qualquer noção teórica de como se ar-

mazenam as informações, do funcionamen-
to dos diversos tipos de memória, de como 
se faz a consolidação das aprendizagens 
adquiridas ao longo da vida, do que são re-
miniscências ou da diferença  entre as várias 
mnésias. E fico-me apenas por estas ques-
tões, por serem aquelas que, de um modo 

geral, mais formulamos, particularmente 
quando a idade vai avançando e começamos 
a notar pequenas falhas. Quando já se levam 
uns bons anos de vida, é normal que, na fal-
ta de conhecimentos por via académica, ou-
tros tenhamos adquirido de forma empírica, 
ou seja, através da experiência.

Partindo de uma definição transversal 
a todos os dicionários, diremos que a me-
mória é a capacidade de adquirir, arma-
zenar e recuperar a informação disponível 
no nosso cérebro. Variam apenas as nossas 
opiniões sobre as diversas nuances de fun-
cionamento da referida capacidade, que 
não se processa da mesma forma para to-
dos. Sendo o ato de aquisição puramente 
cognitivo, ensina-nos a experiência que os 
sentidos ajudam a receber e a armazenar a 
informação de modo a influenciar a forma-
ção da memória. Ou seja, tanto o ouvido, 
como a visão ou o olfato tem um papel fun-
damental em todo este processo. 

A literatura oral, de que os provérbios bem 
podem ser um bom exemplo, necessitou da 
rima para não se perder de boca em boca; as 
mnemónicas facilitam a associação de ideias, 
e os lamirés são sinais que, depois de emiti-
dos, soltam a música que lhe está ligada. 

Se pensarmos na visão, depressa nos 
lembramos de, no tempo de estudantes, 
tanto as frases destacadas a cores, como os 
sublinhados e notas laterais nos ajudarem 
a reter os textos que tínhamos de decorar. 
Quantas vezes, perante uma pergunta num 
teste, conseguíamos visualizar a página e o 
parágrafo onde estava a resposta.

E que dizer da importância do cheiro? De 
como ele evoca lugares, paisagens, corpos, 
rostos e até objetos que fizeram parte de 
vidas passadas. Há cheiros absolutamente 
inconfundíveis, que se experimentam, mas 
não se conseguem explicar.

Da primeira vez que fui a S. Petersburgo, 
recordo o odor dos sobretudos dos agentes, 
assim que deles nos aproximámos, após 
termos passado a linha de fronteira. Se me 
perguntassem como era, eu não saberia de-
fini-lo, mas diria que era o cheiro a União 
Soviética. 

Um outro cheiro, de um outro tempo, 
também nunca será esquecido – o da rou-
pa de fardo. Quando vivia em Benguela, 
era normal certas lojas receberem, com 
alguma regularidade, fardos de serapilhei-
ra, prensados em tiras de metal, com rou-
pa vinda da América. Tratava-se de uma 

venda clandestina (na candonga, como se 
dizia), ou seja, os produtos não eram ex-
postos, e a abertura dos fardos tinha dia e 
hora marcada para as convidadas que, em 
primeira mão, tinham acesso a um produto 
de segunda mão.

Claro que numa cidade, capital de pro-
víncia, não faltavam os circuitos comer-
ciais de venda ao público, com lojas sem-
pre a par da última moda da Europa. Mas 
a roupa de fardo era outra coisa, e exercia 
um enorme fascínio sobre as jovens daque-
la época. Apesar de usada, vinha do outro 
lado do mar e tinha qualquer coisa de dife-
rente, tanto nos materiais como no corte e 
adereços, difíceis de competir com os mo-
delos europeus. Mas outro elemento a dis-
tinguia - um cheiro, um cheiro único, que 
ainda hoje não consigo descrever. Mas te-
nho a certeza de que o identificaria, mesmo 
de olhos vendados, se me pusessem uma 
peça à frente do nariz. 

Porque, como diria Duarte Pacheco Pe-
reira, “Nos sítios da terra”, a experiência 
continua a ser a mãe de todas as coisas.

Aida Batista
Opinião
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Caminho das Estátuas: Camões em Saramago
A iniciativa Passeios Literários foi idea-
lizada para conduzir passeios a pé na 
cidade de Lisboa, relacionando-os com 
o estudo de obras de autores portugue-
ses. As visitas guiadas, de forma infor-
mal, pretendem complementar o conhe-
cimento de Literatura Portuguesa, de 
forma apelativa. Os percursos têm uma 
duração aproximada de 2h30 e são con-

duzidos pelos guias-intérpretes, com 
longa experiência em acompanhamento 
de grupos nacionais e estrangeiros. 

O novo desafio dos Passeios Literários 
é o caminho das estátuas. Cami-
nhar, olhar e dialogar com as está-

tuas que marcaram momentos na vida e na 
história da cidade de Lisboa, na companhia 

de autores portugueses.
Pela cidade de Lisboa a estatuária monu-

mental e histórica acompanha o eixo que 
liga o Terreiro do Paço à Rotunda. São mui-
tas as histórias por detrás de cada estátua 
ou busto, pensados para o espaço público.

Desta vez, é o Caminho das Estátuas (ex-
pressão é de José Saramago) que leva os 
Passeios Literários a criar um novo passeio. 

Para que se percorra, em jeito de peregri-
nação histórica e estética, vários monu-
mentos, e se possa fazer várias leituras para 
a sua edificação e para o local escolhido. 

Iniciativas de valor para recuperar o há-
bito lisboeta de “fazer a Avenida”, até à 
grande praça perante “o rio da minha al-
deia”, nas palavras de Alberto Caeiro. 

Amélie Bonsart/MS
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Developing 
Mental 
Strength

Are you as mentally strong as you want 
to be? Does your willpower need a litt-
le energy boost?  In all honesty, most of 
us fall into the “could do better” cate-
gory. Throughout our day-to-day, we are 
constantly faced with challenges that 
overwhelm us. At some point, it begins 
to feel never-ending, as if struggling is 
simply the new norm. So, we seek out 
‘tools’, anything that helps us mend and 
thrive in the mayhem. But what is true 
mental strength? We cannot measure 
or place an objective value to it. It is the 
undefinable “thing” that stops you from 
falling apart, in the face of life’s challen-
ges, and, well-used, can propel you to 
greatness.

We all want to overcome what’s 
holding us back and live the life 
we dream of. But how do we do 

that? Easier said than done right? In my 
life, I have my sights set on everlasting 
happiness and freedom to do what I love. 
At times, while in pursuit of these goals, I 
fall short at paying mind to the bad beha-
viours that undermine my efforts. These 
bad behaviours are what lead to hard times 
–be it, self-doubt, or depression. Life will 
always throw you curveballs, which is a 
blessing and a curse in itself. It is essential 

that we react to these difficult circumstan-
ces, with a clear, calm, and collected head.

Your mental strength comes from a de-
luxe combo of your genetics, character, 
history, experiences, and the feedback the 
world has thrown at you. But from whe-
rever you are, tools, and good habits, can 
be learned. Mental muscle can be ripped 
and honed, in other words, we can learn 
to build it!  The first thing we have to ask 
ourselves is, what change would we like 
to make in our life? How will this change 
make you feel? Inevitably, those creepy 
little negative thoughts will be on the pro-
wl, “Why try, I’ve always failed in the 
past.” Sound familiar? It does for me Fret 
not, these pesky negative thoughts… they 
are normal.  

I am not one to believe in a one size fits 
all method for overcoming these problems. 
The person who knows you best is your-
self, but we can consider some techniques 
that can be helpful. These can include set-
ting yourself a short-term thirty-day goal, 
a list of daily changes you want to make, 
a list of anticipated hurdles, and keeping 
a measurement of your progress. This can 
keep you on the right track and overcome 
those pesky negative thoughts.  Remem-
ber, do not waste time on what you cannot 
control. The one thing we can control is 
doing what we can for ourselves. Above all, 
self-care and understanding are paramou-
nt to keep us mentally strong. From eating 
healthy to a skincare routine, we need to 
think of what we need and stick to it.  

We can achieve happiness by taking steps 
to steer our lives in the right direction, whi-

le accepting the unruliness of things beyond 
our control. Be willing to take risks… suc-
cess does not come without risk. Although, 
it is crucial that those risks are calculated.  
For example, say you are working at a job 
that you hate, but you have been dreaming 
of quitting and starting your own business. 
The thought is the beginning…

One day, you reach a breaking point, 
so you leave your job in pursuit of your 
‘dream’. However, it was a decision, whi-
ch had no concrete product or plan to work 
toward. This is a severe risk, one that will li-
kely leave you incapable of carrying through 
again. We need to calculate and wait for the 
opportune time. Start with a small risk, 
then rationalize it; weigh the pros and cons 
in your head. Start paying mind to the fear 
of risks that are holding you back.

Learn from the past, yet do not allow it to 
control you. Rather, allow yourself to en-
joy life, be happy, and take the risk, despite 
what you have chosen for your life in the 
past. We must allow ourselves to move for-
ward. Mistakes are okay… it is how we react 
to those mistakes that strengthen us men-
tally. Ask yourself, what did I do wrong? 
What could I have done better? These two 
questions allow us to learn, recalibrate, and 
be better prepared to try again. 

Most importantly, I advise you to self-re-
flect… to look within, and to see yourself 
in all of your glory. As human beings, we 
tend to be our biggest critics, analyzing our 
every move, as if one wrong step will lead 
to utter and total social embarrassment. 
What follows is that we condemn our-
selves, feigning from accepting the good 

within us. Compliments begin to feel less 
and less deserving, as we lack the mental 
strength to accept them. This culminates 
into a toxic relationship with ourselves – a 
vicious cycle of anxiety, harassment, and 
pain unto us.

You and I, we are imperfectly perfect 
human beings. Which is to say, the lack of 
perfection is what makes us so unique and 
special. To err is to be human, how can we 
begin to grow, if we cannot accept mista-
kes? The fear of failure, it is a complicated 
emotion, however, it is something that we 
must face head on. It is one thing to accept 
negative feelings, however, it is another to 
dive in and be consumed by them.  Take 
the lessons. Carry them with you. Within 
yourself.  Turn them into a system...wha-
tever it takes to close the gap between your 
present state and your true potential. 

Thomas Edison, one of the greatest in-
ventors in history, most famous for his 
invention of the light bulb. However, he 
failed many times. Did you know Edison 
created an electric pen? A ghost machine? 
Probably not. Well, that’s because they 
were complete and udder flops. 

Allow yourself to take some pride in your 
failures and mistakes.  Now, at the end of 
the day, reading this article is not enough 
to make a change. Hopefully, it can bring 
you to a mindset of mental strength, whi-
ch may persist as you pursue your dreams. 
We are all capable of infinitely more than 
we believe.  

Sara Isabel Dias
Opinion

CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
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Se a dois meses do final do ano em curso 
pudéssemos antecipar um balanço deste 
ano 20, ele seria naturalmente designado 
como o mais terrível deste século, pela in-
fluência direta e indireta da pandemia de 
Covid-19 no bem-estar físico, material e 
moral da população mundial, nas dúvidas 
que suscita quanto ao futuro socioeco-
nómico dos nossos modos de produção, 
nas suas consequências sobre a estabili-
dade dos nossos atuais modelos políticos 
e em todo um conjunto de alterações que 
se repercutem nos comportamentos so-
ciais dos cidadãos.

Pela sua dimensão e virulência, esta 
pandemia que já infetou 42,9 milhões 
de pessoas em todo o mundo, matan-

do cerca de 1,1 milhões e que não pára de se 
desenvolver, vai continuar a determinar a 
evolução da nossa forma de vida global, até 
aos limites de sobrevivência que ignoramos 
ou que não queremos prever, face à espe-
rança de que uma imediata vacina milagrosa 
nos acorde deste pesadelo e reponha o mun-
do (pelo menos…) como estava. 

Acordamos e deitamo-nos ao ritmo no-
ticioso dos “recordes” de infeções e mor-
tos Covid pelo mundo fora, como se de um 
concurso dos maiores países atingidos pelo 
vírus se tratasse (1° EUA; 2° Índia; 3° Brasil; 
4° Rússia; 5° França; 6° Argentina; 7° Espa-
nha; etc., etc.). Sentimo-nos temerosos e 
assustados com as consequências imediatas 
da desobediência social às normas preven-
tivas que vão sendo aplicadas e contestadas 
por alguns líderes dos países mais afetados e 
alguns cretinos sob a sua influência.

Em Portugal, tal como no resto do mun-
do, esta pandemia evoluiu, em cerca de dois 
meses, de uma média diária de cerca de cen-
to e poucos casos de infeções, para atingir 
atualmente mais de 3.000 mil casos diários, 
levando o Governo do país e as nossas au-
toridades sanitárias a decretar o “Estado de 
Calamidade”, que poderá atingir o “Estado 
de Emergência” se as infeções continuarem a 
progredir a esta velocidade. Em consequên-
cia da gravidade da situação, foi decretada: a 
obrigação de usar máscaras de proteção até 
na rua, durante três meses; a obrigatorieda-
de dos residentes dos concelhos de Paços de 
Ferreira, Lousada e Felgueiras, (onde houve 
um aumento exponencial de casos), ficarem 
em casa; proibição da circulação entre todos 
os concelhos do país, entre 30 de outubro e 
3 de novembro (período de finados); dimi-
nuição dos horários de abertura dos estabe-
lecimentos comerciais; mais limitações nos 
ajuntamentos, etc., etc. E, como diz o pri-
meiro-ministro, nada impede que não ve-
nham a ser tomadas medidas mais gravosas 
se a situação o exigir, ou seja, se não se con-
seguir travar o grande crescimento infecioso 
pela Covid19, que está a começar a lançar o 

pânico entre os profissionais do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS), a braços com a possí-
vel falta de recursos materiais e humanos, se 
a situação não se acalmar.

Mas, embora esta pandemia, os seus efei-
tos e a sua evolução, constitua ou deva cons-
tituir a principal e urgente preocupação 
dos humanos que habitam este planeta, a 
que devemos associar o aumento da pobre-
za mundial e que, nos últimos 10 dias, fez a 
Europa duplicar o número de casos em 200 
mil infeções diárias, nem só a Covid-19 deve 
merecer a nossa atenção, no repositório de 
acontecimentos que vão marcar este ano 20. 

Há outro vírus presente no contexto in-
ternacional que é preciso erradicar e cuja 
vacina está encontrada e com data de apli-
cação prevista a partir da próxima semana.

Trata-se, naturalmente, das próximas 
eleições presidenciais nos EUA, um país hoje 
quase irreconhecível, perante aquilo que es-
peraríamos da sua liderança interna e exter-
na, que veio a acentuar as suas históricas cli-
vagens rácicas e sociais a extremos. Um país 
dirigido por um personagem que não hesita 
em mentir descarada e publicamente sobre 
factos incontestáveis, tecer ameaças que 
fazem perigar a própria democracia ameri-
cana ou mesmo abusar da supremacia inter-
nacional do seu país, no contexto das suas 
relações com o resto do mundo, não reco-
nhecendo diferenças entre países amigos ou 
inimigos, desde que daí resultem vantagens 
políticas/económicas para si e para a claque 
financeira dos seus apoiantes.

O comportamento de Donald Trump, nes-
tes quatro anos do seu mandato transfigurou 
os EUA, tornando a sua controversa pre-
sidência num “case study”, cuja avaliação 
só será corretamente possível muito para 
além do fim do seu mandato. A fragmenta-
ção que produziu na sua sociedade; o estilo 
“pacóvio” e virulento das suas intervenções 
públicas; o apelo constante aos valores mais 
conservadores da sua sociedade; o recurso 
ao isolacionismo utilitário dos EUA ou as 
suas estratégias mirabolantes e provocató-
rias no contexto das nações, fizeram deste 
protagonista e, pelo poder que representa, 
um dos homens mais amados ou mais odia-
dos, entre os que já assumiram este cargo. 

O pior da sociedade americana vai ficar 
impregnado com a sua marca. Além disso e 
considerando a hipótese de Trump perder as 
eleições e a transferência de poderes aconte-
cer sem problemas, o candidato democrata 
vencedor (Biden), terá pela frente uma maio-
ria republicana no Senado e no Supremo Tri-
bunal o que, associado ao controlo dos grupos 
extremistas e outros inimigos internos, no 
seio de uma sociedade a travar uma enorme 
batalha contra a pandemia e expectante de 
uma rápida vacina (prometida por Trump), 
ao próximo responsável da Casa Branca es-
pera-lhe uma luta de Titãs para conseguir go-
vernar esse país, após Trump.

Razões pelas quais estas eleições ameri-
canas atraem igualmente a nossa especial 
atenção, perto do final deste ano 20 do sé-
culo 21, aguardando esperançadamente que 
possamos entrar no novo ano 21, mais longe 
das ameaças destes dois “vírus”: Covid-19 e 
Trump!

O trágico 
ano 20 do 
século XXI!
Luis Barreira
Opinião

Aconselhe-se com quem conhece bem o mercado português
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O Serviço Jesuíta aos Refugiados

O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) é 
uma organização internacional da Igreja 
Católica, fundada no início dos anos 80, 
sob responsabilidade da Companhia de 
Jesus, a ordem religiosa mais numerosa 
de sacerdotes e irmãos da Igreja Cató-
lica, à qual pertence o Papa Francisco.

O JRS tem como missão primária 
“Acompanhar, Servir e Defender” 
os refugiados, deslocados à força e 

todos os migrantes em situação de parti-
cular vulnerabilidade, estando atualmente 
presente em cerca de 50 nações.

Em Portugal, onde funciona desde os 
anos 90, o JRS tem atuado principalmente 
em áreas ligadas ao apoio social, apoio psi-
cológico, apoio médico e medicamentoso, 
apoio jurídico, encaminhamento e apoio à 
integração profissional, alojamento de imi-
grantes sem-abrigo, em situação de parti-
cular vulnerabilidade social (Centro Pedro 
Arrupe), acompanhamento a imigrantes 
detidos (Unidade Habitacional de Santo 
António), Cursos de Língua Portuguesa e 

ações de formação. Sendo ainda responsá-
vel pelo Secretariado Técnico da Platafor-
ma de Apoio aos Refugiados (PAR) e pela 
gestão e acompanhamento técnico do Cen-
tro de Acolhimento de Refugiados (CATR) 
da Câmara Municipal de Lisboa.

Atualmente, no âmbito da sua missão e 
áreas de intervenção, o JRS em Portugal, 
distinguido em 2014 na Assembleia da Re-
pública com uma medalha de ouro come-
morativa do 50º aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, tem-se 
destacado na ajuda valiosa que presta a 
imigrantes a encontrar trabalho. Segundo 
dados dos últimos anos, o JRS em Portu-
gal, através do seu gabinete de emprego 
para imigrantes, ajudou mais de um mi-

lhar de pessoas a encontrar trabalho, so-
bretudo oriundas dos países de língua ofi-
cial portuguesa (PALOP), em particular de 
São Tomé e Príncipe e da Guiné-Bissau. E 
proporcionou formação também a mais de 
um milhar, nomeadamente no segmen-
to doméstico, como cuidadores de idosos, 
acompanhamento de crianças e emprega-
das domésticas, assim como na restauração 
e na construção civil, entre outros.

Perante a ausência de uma resposta con-
certada das nações para com o drama atual 
dos refugiados e imigrantes o JRS, em Por-
tugal e no mundo, é um exemplo inspira-
dor e prático ao serviço dos mais vulnerá-
veis e desprotegidos, verdadeira essência 
do ser humano. 

Daniel Bastos
Opinião
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Horas de trabalho e carinho de voluntários da Casa do Alentejo proporcionaram um Dia de Ação de Graças saboroso e 
diferente a quem mais precisa.

Casa do Alentejo solidária no Thanksgiving 

Food for 
thought
O clima frio aproxima-se e os bloqueios são 
incentivados pelo Governo. Continuamos a 
ser prisioneiros da pandemia e, por exten-
são, talvez das nossas próprias mentes.

Os nossos corpos precisam do susten-
to de uma boa refeição para nos dar 
esperança para o amanhã. Esta se-

mana, os anjos da comida estão fornecendo 
25 refeições. As refeições serão fornecidas 
por Manuel DaCosta e Rosa Bandeira com as 
mãos amorosas da mãe de Rosa a dar os reto-
ques finais.

Os voluntários que facilitam as entregas 
são coordenados por José Dias em Coopera-
ção com a Casa dos Açores do Ontário.

Deus abençoe todos que dão sem condições.

The cold weather approaches and lockdo-
wns are encouraged by the government. We 
continue to be prisioners of the pandemic 
and by extension perhaps our own minds.

Our bodies need the sustenance of a 
good meal to give us hope for tomor-
row. This week the food angels are 

providing 25 meals. The meals will be pro-
vided by Manuel DaCosta and Rosa Bandeira 
with Rosa’s mother loving hands putting in 
some final touches.

The volunteers facilitating deliveries are 
co-ordinated by Jose Dias in Co-operation 
with Casa dos Acores do Ontario.

God bless you all that give without condi-
tions.

Manuel DaCosta
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Caros sócios/as, e amigos

Visto que na AGM do passado sábado, 17 de outubro, não estiveram presentes 
suficientes sócios e não houve candidatos à direção, vimos por este meio con-
vocar todos os sócios a estarem presentes numa subsequente assembleia geral 

de sócios do First Portuguese. Em anexo enviamos o respetivo link para acederem à 
reunião. Abaixo seguem também os números de telefone que poderão ser usados para 
se juntar a reunião.
Topic: FPCCC Follow up AGM (Recorded meeting)
Time: Oct 31, 2020 02:00 PM America/Toronto

Meeting ID: 236 076 2676
Passcode: 692634

One tap mobile
+12042727920,,2360762676#,,,,,,0#,,692634# Canada
+14388097799,,2360762676#,,,,,,0#,,692634# Canada

Dial by your location
+1 204 272 7920 Canada
+1 438 809 7799 Canada
+1 587 328 1099 Canada
+1 647 374 4685 Canada
+1 647 558 0588 Canada
+1 778 907 2071 Canada

Meeting ID: 236 076 2676
Passcode: 692634
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdVTmOwO8
Alguma dúvida ou questão adicional, por favor não hesitem em contactar.

Desde já agradecidos, 
Direção Executiva 
Carina Paradela/President

Assembleia geral de sócios do First Portuguese

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

A Direção Escolar de Toronto (Toronto District School Board) tem o grande prazer 
de anunciar que vai oferecer um curso de Língua e Cultura Portuguesa no Século 
21 começando neste mês de outubro. 

O curso abordará temas como as pessoas, a cultura e a língua portuguesa nas 
comunidades lusófonas pelo mundo. 
Qualquer aluno do ensino médio pode se inscrever on-line no site:

            www.creditprograms.ca 

Língua e Cultura Portuguesa no Século 21 será oferecido virtualmente das 9h00 às 
12h todos os sábados. Os alunos aprovados receberão um crédito para o diploma do 
ensino médio. 
AINDA HÁ VAGAS! Não perca esta grande oportunidade de aprender uma das línguas 
mais importantes do mundo e de descobrir as comunidades lusófonas.

Ainda há vagas!

LOCAL
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Número de mortes de COVID-19
no Canadá ultrapassa as 10.000
O Canadá atingiu esta terça-feira (27) um 
marco sombrio e preocupante ao ultra-
passar as 10.000 mortes por causa da 
COVID-19. Alberta relatou duas mortes 
por COVID-19 o que aumentou a conta-
gem nacional para 10.001 mortes. 

O número de mortes diminuiu du-
rante o verão, mas em muitas áreas 
voltou a aumentar no outono, so-

bretudo na região central e ocidental do 
país. Segundo as últimas projeções da 
Health Canada, até 1 de novembro, no pior 

dos cenários, o país podia registar 10.100 
mortes por COVID-19. 

Os epidemiologistas estão preocupados 
porque dizem que quanto mais transmis-
são comunitária existir, mais hipóteses do 
número de mortes aumentar. O Quebec e o 

Ontário lideram no país o ranking de mor-
tes causadas pela COVID-19. No Quebec 
o vírus matou 6.214 pessoas e em Ontário 
3.118 pessoas até quinta-feira (29).

CP24/MS
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O primeiro ministro Justin Trudeau diz 
que a pandemia global de COVID-19 
“é difícil” e pode prejudicar grandes 
concentrações com amigos e fami-
liares no Natal, depois de um dia de 
Ação de Graças com restrições. 

Trudeau reconheceu as frustrações 
geradas pelos bloqueios da econo-
mia e do Halloween em algumas 

partes do país, mas disse que os cana-
dianos precisam de se preparar para 
um “inverno difícil” durante a segunda 
vaga da pandemia. 

O primeiro-ministro contou que o 
seu filho lhe perguntou há dias se a CO-

VID-19 era para sempre e disse que era 
frustrante ter de privar as crianças de 
interagirem com os colegas na escola. 

Trudeau incentivou a população a 
continuar a seguir os conselhos das au-
toridades de saúde locais. Em relação ao 
Halloween, o governo de Ontário pediu 
àqueles que residem nas áreas com mais 
casos de COVID-19 na província para 
não distribuírem doces. Trudeau disse 
aos canadianos para terem esperança 
porque “as vacinas estão a caminho e a 
primavera e o verão vão ser melhores do 
que o inverno”.

CP24/MS

Trudeau diz que a pandemia 
“é difícil” e que pode afetar o Natal

Professor multado por 
não usar equipamento 
de proteção adequado
Um professor de uma escola católica de 
North York foi multado pelo Ministério 
do Trabalho porque não estava a usar o 
equipamento de proteção individual exi-
gido pelo empregador. 

A escola tinha sido encerrada no início 
deste mês depois de ter sido declara-
do um surto de COVID-19. O Minis-

tério confirmou que recebeu uma denúncia 
e que os inspetores se deslocaram à escola 
na passada sexta-feira (23). A Escola Ca-

tólica St. Charles está localizada perto da 
Dufferin Street e Lawrence Avenue West. 
O professor não estava a usar a bata des-
cartável que agora é obrigatória por lei nas 
escolas. O professor tem de comparecer 
em tribunal em fevereiro do próximo ano 
e pode ser obrigado a pagar uma multa de 
$1.000. O Conselho Escolar do Distrito Ca-
tólico de Toronto confirmou que o caso 
está a ser investigado e que o professor 
está afastado das aulas.

CP24/MS
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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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Toronto to ask province to cap 
fees charged by food delivery 
service companies
Restaurants need support amid pande-
mic, says Coun. Michael Ford, who pu-
shed for the request.

Toronto city council has decided to ask 
the province to put a temporary cap on 
commissions charged by food delivery ser-
vice companies.

Such a cap would help restaurants strug-
gling to stay in business during the pan-
demic, according to Coun. Michael Ford, 
who proposed the motion that was sec-
onded by Toronto Mayor John Tory. Coun-
cil unanimously approved the motion at a 
Wednesday meeting.

The city said it doesn’t have the power 
to regulate food delivery services, such as 
Uber Eats, SkipTheDishes and DoorDash, 
or cap the fees that they charge. The com-
panies charge up to 30 per cent on each bill.

Ford, who represents Ward 1, Etobicoke 
North, said in a statement on Wednesday 
(28) that the motion sends a “strong mes-
sage” that the city is serious about support-
ing Toronto small businesses.

“COVID-19 has had huge financial impli-
cations on many sectors in our economy, 
but the restaurant and hospitality industry 
has been particularly impacted,” Ford said.

“I have heard from many restaurant 
owners that their margins are razor thin 
due to high commission fees, sometimes 
as high as 30 per cent, from food delivery 
service companies,” he added.

“This is simply unsustainable at a time 
when diner volumes are down 90 per cent 
compared to last year and layoffs in the 
sector are projected to be in the tens of 
thousands.”

Ford said restaurant owners have told 
the city that they are under “tremendous 
pressure” due to the high commission fees 
charged by food delivery service apps.

“During these difficult times, where 
small businesses are struggling to keep 
their doors open, this is one critical piece 
of the puzzle in supporting our local ‘mom-
and-pop’ restaurants.”

In the motion presented to council, 
Ford said diner and takeout volumes have 
dropped substantially, and according to a 
recent study, layoffs in the restaurant in-
dustry will be in the tens of thousands in 
Toronto.

“Over the past week alone, overall din-
er volumes in Toronto were down almost 
90 per cent compared to the same time last 
year,” the summary reads.

Mayor says food delivery firms need to 
do their part

Tory, who deemed the motion to be ur-
gent, said the city has been urging food de-
livery services to help restaurants to ensure 
they stay in business.

“While some companies have stepped 
up to help, we have heard from restaurants 

that more needs to be done right now,” 
Tory said. The mayor said a 30-per-cent 
commission off the top of orders makes 
it difficult for restaurants to stay afloat. 
Food delivery services need to do their 
part, he said.

“These companies, as a matter of good 
corporate citizenship, but also as a mat-
ter of just good business, should be doing 
something to help their customers, at least 
in the short term while there are shut-
downs going on,” Tory said.

‘Solutions must be sustainable for all 
sides,’ Uber says

Uber responded to the vote by saying 
third-party delivery companies are work-
ing to provide additional support to restau-
rants. “It’s no secret that Uber Eats and 
other third party delivery companies oper-
ate at a negative margin so solutions must 
be sustainable for all sides of the market-
place, including restaurants, customers, 
and delivery people,” the statement reads.

Uber said it has announced three new 
measures for restaurants: a new 15 per 
cent delivery-only option to access Uber 
Eats delivery people discounted to 7.5 per 
cent until the end of the year; a zero per 
cent pickup extended until March 31, 2021, 
allowing customers to order and pick up 
their meals directly from the restaurant 
with no fees; a $15-million investment to 

increase demand from local customers.
At least one restaurant is welcoming the 

move by council.
Darien List, owner of Beach Hill Smoke-

house in the city’s east end, said the com-
missions charged by food delivery services 
are affecting the profit of restaurants.

“It really hurts our bottom line,” List 
said. “We’re trying to keep everyone em-
ployed, doors open, lights on. I think the 
food apps really need to reconsider their 
percentages in our profit margins.”

The food delivery service apps need to be 
regulated, he said.

“Let’s just make sure that we regulate 
these guys and let them know that they 
are heavily impacting our bottom line and 
we’re all in this together. Let’s get to the 
other side of this as a whole and not let one 
industry really profit from the environ-
ment that we’re in today.”

James Rilett, the vice president for Cen-
tral Canada with Restaurants Canada, said 
the rates charged by the food delivery ser-
vices are exorbitant. 

“They are hard to justify and they take 
the money right out of the pockets of peo-
ple that need it most,” Rilett said.

“We’ve seen a lot of operators sim-
ply close down because they can’t afford 
to pay those delivery fees. The math just 
doesn’t work.”

CBC/MS
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Governo de Ford vai gastar 
$116,5 milhões para aumentar 
número de camas hospitalares

O governo de Ford anunciou que vai gas-
tar mais de $116 milhões para aumentar 
o número de camas nos hospitais duran-
te a segunda vaga da pandemia. 

O Premier Doug Ford fez o anúncio 
esta terça-feira (27) no Brampton 
Civic Hospital. Ao todo a província 

vai criar mais 766 camas que vão ser distri-
buídas por 32 hospitais de Ontário. As au-
toridades de saúde Toronto confirmaram 
que atualmente 63% dos cuidados intensi-
vos hospitalares da cidade estão ocupados 

e que o número de hospitalizações devido à 
COVID-19 está a aumentar. 

Na terça-feira (27) os hospitais de Toron-
to tinham 348 pacientes com COVID-19, 
mais umas dezenas do que em relação ao 
verão. A ministra da Saúde, Christine El-
liott, explicou que o anúncio de mais 766 
camas em Ontário é importante para ga-
rantir que os hospitais têm capacidade para 
receber pacientes com COVID-19 e gripe e 
para avançarem com as cirurgias que fo-
ram adiadas na primavera.

CP24/MS

Toronto Public Health disse que apenas 63% dos leitos de UTI nos hospitais da cidade estão ocupados atualmente
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Ginásios pedem a membros 
para pressionarem governo 
a abrir localizações
A maior rede de ginásios de Ontário 
está a pedir aos seus membros para 
participarem numa campanha e envia-
rem cartas às autoridades da provín-
cia para que os ginásios voltem a abrir. 

Num e-mail enviado aos mem-
bros, a GoodLife Fitness pede 
que enviem cartas ao Premier 

Doug Ford, ao diretor médico de Ontá-
rio e à ministra do Desporto. O setor diz 
que está a atravessar o momento mais 

difícil da sua história por causa das pa-
ralisações para reduzir a transmissão 
de COVID-19. Desde que Toronto e 
Otava regrediram para a segunda fase 
de reabertura económica os ginásios 
tiveram de voltar a encerrar. O setor 
diz que a saúde física dos canadianos 
interfere na saúde mental e que por isso 
é importante voltar a abrir os ginásios.

CP24/MS
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Bank of Canada will maintain current level of policy rate until inflation 
objective is achieved, recalibrates its quantitative easing program
The Bank of Canada maintained its tar-
get for the overnight rate at the effective 
lower bound of ¼ percent, with the Bank 
Rate at ½ percent and the deposit rate 
at ¼ percent. The Bank is maintaining 
its extraordinary forward guidance, rein-
forced and supplemented by its quan-
titative easing (QE) program. The Bank 
is recalibrating the QE program to shift 
purchases towards longer-term bonds, 
which have more direct influence on the 
borrowing rates that are most impor-
tant for households and businesses. At 
the same time, total purchases will be 
gradually reduced to at least $4 billion 
a week. The Governing Council judges 
that, with these combined adjustments, 
the QE program is providing at least as 
much monetary stimulus as before.

The global and Canadian economic 
outlooks have evolved largely as an-
ticipated in the July Monetary Policy 

Report (MPR), with rapid expansions as 
economies reopened giving way to slower 
growth, despite considerable remaining 
excess capacity. Looking ahead, rising CO-
VID-19 infections are likely to weigh on the 
economic outlook in many countries, and 
growth will continue to rely heavily on po-
licy support.

ln the United States, GDP growth re-
bounded strongly but appears to be slow-
ing considerably. China’s economic out-
put is back to pre-pandemic levels and its 
recovery continues to broaden. Emerg-
ing-market economies have been hit hard-

er, especially those with severe outbreaks. 
The ‘recovery in Europe is slowing amid 
mounting lockdowns. Overall, global GDP 
is projected to contract by about 4 percent 
in 2020 before growing by just over 4 ½ 
percent, on average, in 2021- 22.

Oil prices remain about 30 percent below 
pre-pandemic levels. Meanwhile, non-en-
ergy commodity prices, on average, have 
more than fully recovered. Despite contin-
ued low oil prices, the Canadian dollar has 
appreciated since July, largely reflecting a 
broad-based depreciation of the US dollar.

ln Canada, the rebound in employment 
and GDP was stronger than expected as the 
economy reopened through the summer. 
The economy is now transitioning to a 

more moderate recuperation phase. ln the 
fourth quarter, growth is expected to slow 
markedly, due in part to rising COVID-19 
case numbers. The economic effects of the 
pandemic are highly uneven across sectors 
and are particularly affecting low-income 
workers. Recognizing these challenges, 
governments have extended and modified 
business and income support programs.

After a decline of about 5 ½ percent in 
2020, the Bank expects Canada’s economy 
to grow by almost 4 percent on average in 
2021 and 2022. Growth will likely be chop-
py as domestic demand   is influenced by 
the evolution of the virus and its impact on 
consumer and business confidence.

Considering the likely long-lasting ef-

fects of the pandemic, the Bank has revised 
down its estimate of Canada’s potential 
growth over the projection horizon.

CPI inflation was at 0.5 percent in Sep-
tember and is expected to stay below the 
Bank’s target band of 1 to 3 percent until 
early 2021, largely due to low energy pric-
es. Measures of core inflation are all below 2 
percent, consistent with an economy where 
demand has fallen by more than supply.

Inflation is expected to remain below 
target throughout the projection horizon.

As the economy recuperates, it will con-
tinue to require extraordinary monetary 
policy support. The Governing Council 
will hold the policy interest rate at the ef-
fective lower bound until economic slack 
is absorbed so that the 2 percent inflation 
target is sustainably achieved. ln our cur-
rent projection, this does not happen until 
into 2023. The Bank is continuing its QE 
program and recalibrating it as described 
above. The program will continue until the 
recovery is well underway. We are com-
mitted to providing the monetary policy 
stimulus needed to support the recovery 
and achieve the inflation objective.

Information note

The next scheduled date for announc-
ing the overnight rate target is December 
9, 2020. The next full update of the Bank’s 
outlook for the economy and inflation, in-
cluding risks to the projection, will be pub-
lished in the MPR on January 20, 2021.

NT/MS
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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



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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

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

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

Subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.

SÁBADO, 31 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 - Na antiga vinha do 
Montujo, em OURENTÃ, Cantanhede, 
vamos fazer a vindima. Arregace as 
mangas! A paixão pela arte corre-lhe 
nas veias. Nuno Sacramento seguiu 
as pisadas do pai e decidiu abrir a 
sua própria galeria de arte contem-
porânea que agora lhe vamos dar a 
conhecer.  

15h00 It´s Showtime - Distinguido com os 
prémios Amália Melhor Intérprete 
em 2005 e Prémio Europa – David 
Mourão-Ferreira em 2010, Camané é 
um dos grandes nomes do fado em 
Portugal. Uma grande conversa com 
o fadista é a oportunidade ideal para 
saber mais acerca da sua carreira.

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline - No Timeline desta semana, 
Adriana Marques e Catarina Balça 
falam-nos do novo álbum de Paul 
McCartney, contam-nos a história 
de um influencer ucraniano que não 
acreditava na covid-19 e que acabou 
por morrer com o vírus, e ainda nos 
mostram a mansão de Beyoncé e 
Jay-Z.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 20h30 Here’s the Thing - Manuel DaCosta 
entrevista Bob Richardson. A política, 
a verdade e a mentira – este será o 
centro de toda a conversa. 

21h00 Wisdom of Wealth

21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk - MR.KOA & TOPB0Y 
provide unfiltered discussions and 
debates for all things relationship 
based each week.

 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, 1 DE NOVEMBRO
 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 - No Body&Soul desta 
semana vamos saber como tirar o 
melhor partido e manter o entusias-
mo neste momento em que Ontário 
voltou à fase 2 de prevenção ao coro-
navírus. Não perca ainda os conselhos 
de nutrição da Ana Bravo e a nossa 
sugestão musical da semana para 
adicionar à sua playlist zen.             

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé - Esta semana, 
teremos a artista e compositora 
brasileira Donamha. Teremos o 
momento musical e o top 10 das 
músicas mais tocadas

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Stella’s Studio - “Community” 
guests are: Marcelo Pazan, artists 
and owner of Pazan Gallery in Port 
Credit; and Hima Batavia, Director 
of the Creative Placemaking Lab 
at Artscape to talk about the art 
initiative for the Lakeview Village 
Development project in Port Credit. 

 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, 2 DE NOVEMBRO 
 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, 3 DE NOVEMBRO
 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, 4 DE NOVEMBRO
 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, 5 DE NOVEMBRO
 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, 6 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Portugal À Vista

16h30 Timeline

17h00 Espaço Mwangolé 

17h30 Body & Soul

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Stella’s Studio

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show
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Oito em cada 10 já defendiam encerra-
mento noturno antes da investida dos 
autarcas da Área Metropolitana do Porto.

Não é unânime, mas é esclarecedor: 
oito em cada 10 portugueses (81%) 
defendem a imposição de um reco-

lher obrigatório, segundo uma sondagem 
da Aximage para o JN e a TSF. Ao contrário, 
os que defendem um novo confinamento 
estão agora em minoria (39%). A oposição 

a um fecho generalizado semelhante ao da 
primeira vaga da pandemia é maior en-
tre os inquiridos que têm 65 ou mais anos 
(61%). 

A hipótese de impor um recolher obriga-
tório durante a noite ganhou fôlego no ar-
ranque desta semana, em particular entre 
alguns dos autarcas da Área Metropolitana 
do Porto. Mas não é esta adesão recente que 
explica a inclinação dos portugueses, uma 
vez que o trabalho de campo da Aximage 

decorreu ainda antes (22 a 26 de outubro) 
dos apelos mais dramáticos.

Uma referência bastante mais plausível 
será a intervenção de Marcelo Rebelo de 
Sousa, a 16 de outubro, quando admitiu a 
possibilidade do recolher obrigatório, no 
caso de haver um “agravamento brutal da 
situação”. Segundo os especialistas, só a 
Região Norte pode chegar aos sete mil no-
vos casos diários já na próxima semana. 
E os portugueses também acentuam essa 

perceção: são agora 31% os que acreditam 
que é alta ou muito alta a possibilidade de 
serem infetados (mais 13 pontos percen-
tuais do que em setembro).

Aparentemente, a sondagem aponta 
para a troca do confinamento pelo recolher 
obrigatório. Há um mês, havia uma maioria 
de portugueses (47% face a 40%) a favor de 
uma medida tão radical como a de março 
e abril. Por estes dias de outubro, mesmo 
com o agravamento dos números de in-
fetados, já não é assim: 50% não querem 
novo confinamento e apenas 39% conti-
nuam a defendê-lo.

Uma maioria que cruza todas as regiões 
do país, mas nem todos os escalões etários: 
os mais velhos (65 ou mais anos) são os 
opositores mais convictos (61%), mas entre 
os mais jovens (18 a 34 anos) ainda há mais 
gente a defender um novo confinamento 
(48%) do que a rejeitá-lo (38%). Quando se 
analisam os segmentos pelo voto partidá-
rio, a contestação é transversal, com duas 
pequenas exceções: os eleitores do PAN e 
os do CDS (no entanto, as amostras destes 
dois partidos são reduzidas e a margem de 
erro é mais elevada).

Festas, transportes e unidades de 
saúde no mapa do risco

As festas e grandes ajuntamentos con-
tinuam a ser as situações em que os por-
tugueses mais temem o contágio: são 
apontados por 81% (mais cinco pontos per-
centuais do que em julho). Os transportes 
públicos estão logo a seguir, mas com uma 
ligeira redução relativamente a setembro: 
são apontados por 73% dos inquiridos, com 
destaque para as áreas metropolitanas do 
Porto e de Lisboa. Uma das subidas mais 
significativas diz respeito aos centros de 
saúde e hospitais, agora apontados por 47% 
de portugueses (mais 17 pontos). No outro 
extremo da tabela estão as escolas: apesar 
dos casos que vão sendo noticiados, ainda 
são considerados locais seguros (só 4% dis-
cordam). Quando se analisam os diferen-
tes segmentos da amostra, percebe-se um 
padrão na perceção do risco: os habitantes 
do Norte e do Porto lideram em nove das 
11 possibilidades apresentadas; o mesmo 
acontece nas duas faixas etárias mais novas 
(18/34 e 35/49 anos), que dominam o mapa 
do “medo”.

JN/MS

81% dos portugueses 
querem recolher obrigatório

Sondagem

O ministro dos Negócios Estrangeiros 
diz que se impõe “um esforço muito 
grande” para travar a propagação do co-
ronavírus “para salvar o Natal” dos cerca 
de cinco milhões de portugueses e luso-
descendentes no estrangeiro.

Augusto Santos Silva falava na co-
missão parlamentar de Assuntos 
Europeus, onde foi ouvido acerca 

da cimeira de líderes da União Europeia 
(UE) dedicada à pandemia que se realiza na 
quinta-feira (29) por videoconferência. 

O ministro foi questionado por deputa-
dos do PS, BE e PCP sobre a eventualida-
de de novas restrições às viagens interna-
cionais devido ao atual agravamento da 
situação epidemiológica, com a bloquista 
Fabíola Cardoso a evocar designadamente 
o habitual fluxo de portugueses no estran-

geiro para se reunirem com as famílias em 
Portugal na época do Natal.

“Creio que temos de fazer nestes dias um 
esforço muito grande para conter o alastra-
mento do vírus exatamente para podermos 
salvar o Natal”, disse o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros.

Frisando não querer imprimir um “tom 
dramático” à expressão, Santos Silva expli-
cou que, sendo o Natal “uma ocasião muito 
importante de reunião familiar”, em Por-
tugal ela envolve potencialmente as famí-
lias de 2,3 milhões de portugueses residen-
tes no estrangeiro, número que ascende a 
cinco milhões quando se contam também 
os que já nasceram fora do país. 

“É muito importante que na Europa 
consigamos conter o vírus de forma a pre-
servarmos esse bem maior que é a mobi-
lidade intraeuropeia”, disse Santos Silva, 

acrescentando que, para fora da Europa, o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros con-
tinua “a desaconselhar vivamente viagens 
não essenciais”, “designadamente para 
países fora da UE e países sem representa-
ção diplomática portuguesa”.

Nas respostas aos deputados que o ques-
tionaram sobre eventuais novos fechos de 
fronteiras na UE ante o atual agravamento 
da pandemia, o ministro insistiu que Por-
tugal sempre foi e continua a ser contra 
medidas desse tipo, mas considerou que 
todos os países da UE “aprenderam bastan-
te com o resultado que isso teve” e sabem 
hoje que sempre que houve coordenação 
foram criadas “melhores condições com-
bater pandemia”.

JN/MS

É preciso esforço grande agora 
para salvar o Natal, diz Santos Silva

Covid-19
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
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 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com
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Governo exclui confinamento nacional
Restrições serão circunscritas a territórios
O secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde defendeu, esta quinta-feira (29), 
que as novas restrições para combater a 
pandemia no país serão a nível territorial 
e mais circunscritas, num modelo que 
ainda terá que ser estabilizado.

A dias de se realizar um Conselho de 
Ministros extraordinário (sábado, 
31) para definir as medidas de con-

trolo da pandemia, o governante afirmou 
que “todos os países vão começar a adotar 
medidas de restrições ao nível territorial, 
mais circunscrito”.

“E essas restrições serão com certeza ao 
nível mais dos territórios, para que outros 
territórios que não estão tanto sobre pres-
são possam respirar do ponto de vista eco-
nómico e social”, admitiu António Lacerda 
Sales numa entrevista ao “podcast” Políti-
ca com Palavra do Partido Socialista.

Questionado se o Governo optará por 
ações localizadas ou se admite restrições 
nacionais como um novo confinamento 
geral, Lacerda Sales disse que “todos os 
países da Europa estão neste momento a 
tentar estabilizar num determinado mode-
lo que pode comportar muitas variáveis”.

Enumerando que essas variáveis são a 
incidência de casos nos últimos 14 dias, os 
novos casos confirmados por 100 mil habi-
tantes, as faixas etárias mais atingidas ou a 
pressão sobre os hospitais, defendeu que 
o que é preciso é “estabilizar num deter-
minado modelo e obviamente que quanto 

mais uniforme conseguir ser esse mode-
lo (...) maior segurança e maior confiança 
será dada às populações”.

Confrontado se esse modelo será de base 
concelhia ou distrital, o secretário de Esta-
do disse apenas que deve ter “o consenso 
da grande maioria dos intervenientes” das 
áreas da saúde, proteção civil, das autar-
quias ou segurança social.

Na quarta-feira (28), o presidente da 
Área Metropolitana do Porto pediu ao Go-
verno que decrete o Estado de Emergência, 
generalizando as medidas a todo o país e o 
presidente da Comissão Distrital da Prote-
ção Civil do Porto propôs o recolher obri-
gatório no distrito.

Confrontado com estes pedidos, Lacerda 
Sales reiterou a necessidade de “estabilizar 

o modelo e uniformizar o modelo para que 
não haja grandes discrepâncias, quer entre 
concelhos quer entre distritos”.

Pediu no entanto que “não se façam so-
breavaliações de determinadas situações 
e por outro lado subavaliações noutras 
situações”.

“Penso que as medidas têm que se adap-
tar aquilo que é em cada região a própria 
evolução e os próprios dados epidemioló-
gicos”, resumiu.

Além do Conselho de Ministros extraor-
dinário de sábado (31), o primeiro-minis-
tro marcou para hoje (30) reuniões com os 
partidos.

No final do dia de quarta-feira (28), uma 
nota do gabinete da ministra de Estado e da 
Presidência adiantava que Mariana Vieira 
da Silva e a ministra da Saúde, Marta Te-
mido, iriam realizar uma audiência com 
os peritos habitualmente auscultados nas 
chamadas “reuniões do Infarmed” seguida 
de uma reunião com médicos especialistas 
em infecciologia e medicina intensiva.

Fonte do Governo tinha anteriormente 
adiantado à agência Lusa que, perante a 
evolução da pandemia em Portugal nas úl-
timas semanas, a ministra da Saúde, Marta 
Temido, e a ministra de Estado e da Presi-
dência, Mariana Vieira da Silva, estavam já 
a ouvir um conjunto de epidemiologistas.

O ministro de Estado da Economia e 
Transição Digital, Pedro Siza Vieira, esteve 
a ouvir parceiros sociais.

JN/MS
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O comentador político Elias Pereira con-
siderou, esta terça-feira (27), que a As-
sembleia Regional “saiu da escuridão da 
noite” e “entrou no epicentro da política 
açoriana”, de onde “nunca deveria ter 
saído”, face aos resultados das últimas 
eleições regionais.

“O parlamento dos Açores saiu da es-
curidão da noite e entrou no epicentro 
da política açoriana, de onde nun-

ca devia ter saído. A plural representação 
dos cidadãos enriquece a vontade coletiva 
e alinha-se com os novos modelos de go-
verno ancorados na concertação”, afirmou 
Elias Pereira à agência Lusa.

Elias Pereira é advogado de profissão, co-
mentador político em vários órgãos de co-
municação social regionais e também mem-
bro do Conselho Superior de Magistratura.

Para o comentador, o resultado das elei-
ções regionais do passado domingo (25) não 
significa “um período de instabilidade polí-
tica”, porque o “povo tem sempre razão”.

No seu entender, uma das conclusões dos 
últimos resultados eleitorais é que os “ci-
clos políticos muito longos causam profun-
da erosão” e levam a que o “pragmatismo 
impere” perante “a derrogação de princí-
pios” ideológicos e partidários.

Para a perda da maioria absoluta do PS, 
que a detinha desde 2000, Elias Perei-
ra destacou os “problemas conjunturais 
agravados com a pandemia” e a questão 
financeira da transportadora área regional 
SATA, bem como outros “problemas estru-
turais” da região.

“Os problemas estruturais não resolvi-
dos da educação e cultura e mesmo da saú-
de, aliados a uma pobreza originaram um 
grande descontentamento na população, 
porventura, com maior incidência nos jo-
vens”, acrescentou.

Sobre os cenários pós-eleitorais, Elias 
Pereira salientou que a vontade do eleito-
rado “está dividida com ligeira tendência 

da direita, o que poderá originar uma ge-
ringonça invertida da existente”, afirmou.

“Não me parece que partidos como PPM 
ou CDS tenham espaço político para vira-
rem à esquerda, sob pena de serem engo-
lidos em próximo ato eleitoral. Até pelo 
próprio Chega e pela Iniciativa Liberal, não 
vislumbro que, depois do dito [durante a 
campanha], tenham hipótese de virar na-
quele sentido”, defendeu.

O comentador prevê dificuldades para o 
PS conseguir um “acordo para formar go-
verno”, pois “resta-lhe o Bloco de Esquer-
da e a incógnita do PAN”: “aguarda-se um 
período interessante”, previu.

Nas eleições regionais do passado domin-
go (25), a taxa de abstenção foi de 54,6%, 
inferior à registada em 2016 (59,2%), um 
valor que o analista considera ainda “muito 
elevado” e que “exige medidas imediatas”.

Nas eleições regionais de domingo (25), 
o PS perdeu a maioria absoluta nos Açores, 
só tendo conseguido eleger 25 deputados 
do total de 57 parlamentares da Assembleia 
Legislativa Regional, com 40.701 votos 
(39,13%).

O PSD, com 33,74% (35.091 votos), ga-
rantiu 21 mandatos, seguido pelo CDS-PP 
com 5,51% (5.734 votos), que elegeu três 
deputados, além de um parlamentar em 
coligação com o PPM (com 115 votos).

O Chega, que teve 5,06% (5.260 votos), 
elegeu dois deputados, tal como o BE, que 
alcançou 3,81% (3.962 votos).

O PPM obteve 2,34% (2.431 votos) e ele-
geu um deputado, além de um outro eleito 
em coligação com o CDS-PP. A Iniciativa 
Liberal e o PAN conseguiram 1,93% dos 
votos, elegendo um deputado cada.

Apesar de ter vencido as legislativas, em 
números absolutos o PS perdeu 2.573 votos 
em relação a 2016, enquanto o PSD, o se-
gundo mais votado, cresceu, tendo obtido 
mais 6.301 votos do que há quatro anos.

AO/MS

Assembleia Regional “entrou no 
epicentro da política açoriana”

Homem detido em flagrante por 
violência doméstica nas Capelas
A Polícia de Segurança Pública (PSP) 
anunciou a detenção, em flagrante 
delito, de um homem de 25 anos pela 
prática de crime de violência domés-
tica nas Capelas.

Segundo o relatório da atividade po-
licial nos Açores, entre os dias 23 e 
25 deste mês, a Brigada de Inves-

tigação Criminal da Esquadra da Lagoa 
deteve um homem de 46 anos pela prá-
tica do crime de tráfico de estupefacien-
tes, tendo sido apreendidas “12 doses de 
liamba, sete panfletos de uma substância 
em pó que se suspeita tratar-se de drogas 
sintéticas, bem como vários utensílios 
relacionados com a atividade ilícita”.

A esquadra da Maia fiscalizou 30 via-
turas, tendo sido detetada uma infração 
de natureza contraordenacional por 
condução sob o efeito de álcool com uma 
taxa de álcool n o sangue de 1,13 g/l. “No 
decorrer desta operação foi ainda deti-
do, em flagrante delito, um indivíduo do 
género masculino, de 31 anos, pela posse 
de 12,43 doses de liamba, por ultrapassar 

o mínimo estabelecido do consumo por 
indivíduo para 10 dias”, frisa.

Na Ribeira Grande, também foram 
detidos dois homens de 52 e 44 anos, 
em flagrante delito, por condução sob o 
efeito de álcool com uma taxa de álcool 
no sangue de 1,95 g/l e 1,50 g/l, respeti-
vamente. A Esquadra de Trânsito tam-
bém deteve, em flagrante delito, dois 
homens de 44 e 45 anos por condução 
de veículo sob a influência de álcool, 
com uma taxa de álcool no sangue de 
2,10 g/l e 1,66 g/l.

Em Angra do Heroísmo, foi detido um 
homem de 43 anos, em flagrante delito, 
suspeito de furto em interior de veícu-
los. “O suspeito após ter sido libertado 
pela execução do primeiro ilícito crimi-
nal, regressou à via pública para perpe-
trar novo furto em interior de veículo, 
tendo sido novamente detido por ele-
mentos policiais afetos à Esquadra de 
Angra do Heroísmo”, destaca nota de 
imprensa.

AO/MS

Paulo Moniz defende inclusão 
e consulta de empresas dos 
Açores em obras do Exército

O deputado do PSD/Açores na Assem-
bleia da República, Paulo Moniz, ques-
tionou o ministro da Defesa Nacional 
sobre a contratação, pelo Exército, de 
empresas de construção civil do conti-
nente para realizar obras em unidades 
militares no arquipélago, defendendo 
que a consulta também deve abranger 
empresas dos Açores.

O social democrata quer saber se o 
executivo está a par da situação, 
“que diz respeito a obras de peque-

na monta em unidades do Exército na Zona 
Militar dos Açores”, indica comunicado.

Paulo Moniz adianta que, “em obras ou 
trabalhos de construção, com custos infe-
riores a 75 mil euros, a Direção de Aquisi-
ções do Exército, desenvolve uma consulta 
ao mercado, pedindo que três empresas 
apresentem orçamentos”.

“No fundo, cumpre a lei do Código dos 
Contratos Públicos, mas no convite a apre-
sentação de propostas inclui somente em-
presas sedeadas no continente para efetuar 
obras que são nos Açores”, explica.

“Isso aconteceu nos dois últimos con-
tratos celebrados por aquele ramo das For-
ças Armadas para obras nos Açores, no-

meadamente a consolidação da segurança 
em espaços críticos no RG2, nos Arrifes 
– entregue à Carreira & Francisco, Lda., 
do Pombal, por 39 mil 999 euros -, e re-
parações numa infraestrutura militar em 
Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, - foi 
contratada, por 39 mil 453 euros, a empre-
sa Impactmorning, Lda., de Penacova-”, 
adianta o parlamentar no mesmo comuni-
cado.

Desta forma, Paulo Moniz diz que “o go-
verno deve justificar-se, e informar se vai 
criar algum mecanismo para garantir um 
acesso nos procedimentos de consulta li-
mitada e ajustes diretos, com particular 
atenção à inclusão também de empresas 
de construção civil dos Açores para obras a 
realizar na Região”.

Refira-se que, na passada semana, a As-
sociação dos Industriais de Construção Civil 
e Obras Públicas dos Açores (AICOPA) con-
siderou que o Exército deveria modificar os 
procedimentos de contratação pública nos 
Açores, não entendendo porque é que não 
são convidadas entidades sediadas na Re-
gião para apresentarem propostas para as 
obras, conforme disse a sua presidente.

AUTONOMIAS
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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

Porto Santo é Reserva 
da Biosfera da Unesco

Já é conhecido o resultado da candida-
tura da ilha do Porto Santo a Reserva da 
Biosfera. Na manhã de quarta-feira (28), 
uma publicação do Município do Porto 
Santo anunciou o resultado que coloca a 
ilha dourada como Reserva da Biosfera 
da UNESCO.

“É uma honra assistir ao reconheci-
mento oficial da minha terra, da ilha 
do Porto Santo, ser elevada a reserva 

da Biosfera da UNESCO”, lê-se na referida 
nota publicada nas redes sociais e assinada 
por Idalino Vasconcelos, presidente da Câ-
mara Municipal do Porto Santo.

“É o reconhecimento do potencial do seu 
pequeno território, da sua praia de areias 
especiais constituídas por restos de seres 
vivos marinhos, únicas e raras no mundo, 
do nosso mar, do nosso património natural 
e cultural, da nossa biodiversidade, da nos-
sa geologia e de todos os aspetos da nossa 
identidade”, declarou o autarca.

O edil deixou ainda um agradecimento 
ao Governo Regional e à Secretaria Regio-
nal de Ambiente pela “visão, experiência, o 
trabalho e todo o apoio ao longo desta can-
didatura, bem como ao Comité MaB”.

Agradeceu, do mesmo modo, a todos os 
promotores da candidatura pela “sua de-
dicação e competência, tornando possível 
este resultado, perante todos nós. Estamos 
gratos à Associação Grupo de Folclore do 
Porto Santo, Agência Regional da Energia 
e Ambiente da Madeira e ao Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, IP-
-RAM”, acrescentou.

Em nome do povo do Porto Santo, apro-
veitou ainda para enaltecer a “excelência 
do trabalho” da UNESCO na procura da paz 

entre as nações, na defesa dos direitos hu-
manos e na conservação da Terra, “enalte-
cendo os valores da bio e geodiversidade do 
nosso planeta”.

“Estamos ansiosos por mostrar ao mundo 
o nosso Porto Santo. A nossa praia banhada 
por águas límpidas. Estamos ansiosos por 
mostrar as nossas paisagens deslumbran-
tes, os nossos lugares e os montes que en-
volvem a nossa ilha. Queremos mostrar ao 
mundo, o nosso folclore, a nossa gastrono-
mia, as nossas gentes e a nossa história de 
resiliência, de luta e de conquistas. Todos 
os dias acordo com orgulho da minha ilha, 
que emergiu das profundezas do Atlântico 
há cerca de 18 milhões de anos e desenvol-
veu até hoje a sua biodiversidade, cheia de 
singularidades ditadas pelo isolamento a 
que as ilhas estão sujeitas”, complementou 
ainda o presidente da Câmara.

Idalino Vasconcelos garante ter “muito 
orgulho nos porto-santenses que souberam 
desenvolver a arte de tornar a vida possível 
com aquilo que a natureza lhes deu. Orgu-
lho-me do passado, mas, acima de tudo, 
acredito no futuro do Porto Santo”.

O autarca acredita que “é possível um 
Porto Santo melhor e tenho a certeza de 
que este reconhecimento mundial atribuí-
do pela UNESCO, irá abrir novas portas e 
proporcionar novas oportunidades e novos 
desafios”.

“Hoje é um grande dia. É o dia em que a 
ilha do Porto Santo acolhe este reconhe-
cimento internacional de braços abertos 
e continua mais forte e mais segura a sua 
caminhada rumo ao desenvolvimento sus-
tentável”, rematou.

JM/MS

Albuquerque diz que a Madeira 
não tem necessidade de proibir 
a deslocação entre concelhos
Miguel Albuquerque diz que a Madei-
ra não tem necessidade de proibir a 
deslocação entre concelhos e que 
isso não irá suceder, bem como afir-
ma que está a ser preparado o decre-
to lei regional sobre a obrigatoriedade 
das máscaras que deverá ser debati-
do na ALRAM já na próxima semana.

Quanto aos turistas, houve uma re-
união na tarde de quarta-feira (28) 
com hoteleiros e Governo Regio-

nal para agilizar o processo de encami-
nhar turistas com teste positivo exclu-
sivamente para uma ou duas unidades 
hoteleiras deixando de existir alas em 
alguns dos hotéis abertos.

As declarações foram prestadas pelo 
presidente do Executivo Regional à che-
gada ao campus da UMa.
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O Governo sul-africano anunciou o lan-
çamento de um plano de resgate de 10,5 
mil milhões de rands (520 milhões de 
euros) destinado à transportadora aé-
rea pública South African Airways (SAA), 
cuja situação se deteriorou devido à 
pandemia.

O ministro das Finanças da África do 
Sul, Tito Mboweni, afirmou que um 
total de 10,5 mil milhões de rands 

serão “atribuídos à SAA para a implemen-
tação do seu plano de reestruturação”, se-
gundo um documento citado pela agência 
France-Presse.

Endividada e sem registar lucros desde 
2011, a SAA tem sido sucessivamente inje-
tada com fundos públicos.

Em dezembro, a administração do atual 
Presidente, Cyril Ramaphosa, colocou a SAA 
em recuperação, como forma de evitar a fa-
lência. No final de janeiro deste ano, a SAA 
anunciou que terá acesso a 3,5 mil milhões 
de rands (218 milhões de euros ao câmbio de 

então), disponibilizados pelo Banco de De-
senvolvimento da África Austral.

Durante esse mês, a SAA cancelou vários 
voos, num esforço para poupar dinheiro 
após o fim do prazo para uma prometida 
injeção de capital do Governo de cerca de 
138 milhões de dólares (117 milhões de eu-
ros ao câmbio atual).

Em fevereiro, ainda antes da suspen-
são da atividade aeronáutica devido à co-
vid-19, a SAA anunciou a suspensão de 
várias rotas, incluindo as ligações aéreas a 
Luanda, em Angola, e São Paulo, no Brasil.

Em julho os credores da SAA aprovaram 
um plano para a reestruturação da empresa 
que implica o despedimento da maioria dos 
5.000 trabalhadores.

De acordo com a agência de notícias fran-
cesa France-Presse, a SAA é um símbolo da 
má gestão de muitas empresas, característi-
ca do reinado do antigo presidente sul-afri-
cano, Jacob Zuma, entre 2009 e 2018.

NM/MS

África do Sul com 520 milhões para 
resgate a transportadora aérea

África subsaariana cai 2,4% e bate 
recorde de descidas de rating

A agência de notação financeira Fitch 
Ratings disse que o crescimento médio 
das economias da África subsaariana 
vai ser negativo em 2,4% este ano, 
num ano marcado pelo recorde nas 
descidas de ‘rating’.

“A média do crescimento nos países 
soberanos da África subsaariana que 
analisamos vai contrair-se 2,4% em 

2020, com o crescimento a recuperar para 
4% em 2021 e 5% em 2022, demonstrando 
uma contração mais suave que em qualquer 
outra região, mas ainda assim uma grande 
queda face ao crescimento médio de 3,8% 
entre 2015 e 2019”, diz a Fitch Ratings.

Numa análise enviada aos clientes, e a 
que a Lusa teve acesso, os analistas desta 
agência de ‘rating’ detida pelos mesmos 
donos da consultora Fitch Solutions escre-
vem que “o impacto sanitário da pandemia 
tem sido mais suave e as taxas de infeções 
têm estado limitadas, com exceção da Áfri-
ca do Sul, mas os impactos indiretos atra-
vés dos preços das matérias-primas, turis-
mo, condições de financiamento e outros 
efeitos levaram a um impacto pesado no 
crescimento e nos ‘ratings’”.

Só este ano, a Fitch Ratings já desceu a 
opinião sobre a qualidade do crédito so-
berano de sete dos 19 países que analisa na 
região, tendo baixado a nota duas vezes a 
Angola e à Zâmbia, lembram os analistas, 
explicando que estas descidas não foram 

apenas motivadas pela pandemia.
“As degradações dos ‘ratings’ refletem 

parcialmente uma deterioração prévia à 
pandemia, mas também o forte impacto 
nas contas públicas e na liquidez externa 
que resulta das condições económicas da 
pandemia”, lê-se no relatório, que subli-
nha que “a região entrou na crise altamente 
endividada e com poucas almofadas finan-
ceiras”.

A média do rácio da dívida pública face 
ao PIB passou de 56,5%, no final de 2019, o 
que era quase 20 pontos percentuais do que 
há cinco anos, e deverá chegar a 2002 nos 
72,8% devido ao choque da pandemia de 
covid-19.

Para além das descidas nos ratings já 
efetuadas, a Fitch Ratings tem sete das 19 
economias que analisa com uma Perspe-
tiva de Evolução Negativa, o que significa 
que é provável que o rating continue a des-
cer para alguns destes países confrontados 
com um abrandamento da procura e um 
aumento dos custos.

“O impacto global da pandemia na li-
quidez dos mercados financeiros significou 
que muitos países da região perderam em 
março a capacidade de aceder aos merca-
dos a preços razoáveis, e desde então as 
condições financeiras melhoraram, mas 
nenhum país africano regressou, até agora, 
às emissões internacionais”, salientam os 
analistas.

NM/MS

Ilhas cabo-verdianas do Fogo 
e do Maio integram Reserva 
Mundial da Biosfera pela Unesco

A Unesco aprovou a classificação das 
ilhas cabo-verdianas do Fogo e do 
Maio como Reserva Mundial da Bios-
fera, a primeiro do género do país, 
anunciou o primeiro-ministro de Cabo 
Verde, Ulisses Correia e Silva.

O chefe do Governo cabo-verdiano 
classificou a decisão como “um 
acontecimento histórico” para o 

arquipélago.
“Cabo Verde, pela primeira vez, passa 

a ter reservas mundiais da Biosfera e jun-
ta-se às 701 reservas mundiais da Biosfe-
ra existentes”, anunciou Ulisses Correia e 
Silva, sobre a classificação aprovada pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 
na sigla em inglês).

A21/MS

Organizadores dos protestos em Luanda 
falam em duas mortes e 387 desaparecidos
Os organizadores da manifestação re-
primida pela polícia angolana no sábado 
passado (24) dizem que duas pessoas 
morreram, mais de 50 ficaram feridas e 
das 500 desaparecidas, 387 continuam 
com paradeiro incerto.

A informação foi avançada pelos 
promotores da marcha, que tinha 
como objetivo reclamar sobre as 

difíceis condições de vida da população 
e apontar uma data para a realização das 
primeiras eleições autárquicas de Angola, 
previstas para este ano e entretanto adia-
das, por falta de condições, entre as quais 
a pandemia de covid-19.

O relatório da manifestação, divulgado 
em conferência de imprensa, refere que 
morreram “baleados” durante os protes-
tos, os cidadãos identificados por ‘Mamã 
África’ e Marcelina Joaquim.

Segundo José Gomes Hata, um dos 
promotores da manifestação, mais de 50 
cidadãos foram brutalmente agredidos e 
feridos, entre os quais os ativistas Geraldo 
Dala, que foi gravemente ferido na cabe-
ça, tendo levado 10 pontos, o secretário da 
UNITA (União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola, maior partido da 
oposição) no Mussulo, partido político que 
apoiou a manifestação, que foi alvejado no 
braço direito, e Dito Dalí, “que foi selvati-
camente espancado e perdeu os sentidos”.

Um dia após a manifestação, os organi-
zadores percorreram as principais esqua-
dras policiais de Luanda para localizar os 
cidadãos que se encontram desaparecidos 
e apenas localizaram 41 detidos na Direção 
Provincial de Investigação Criminal, 45 na 

9ª esquadra do distrito urbano do Sambi-
zanga e 18 na esquadra do bairro Uíge, no 
distrito urbano do Ngola Kiluanje, perfa-
zendo um total de 103 cidadãos, número 
confirmado pelas autoridades. José Gomes 
Hata referiu que a detenção de 103 mani-
festantes, que estão a ser julgados, é ilegal 
e arbitrária, afirmando que estes estavam 
a exercer o direito constitucionalmente 
consagrado de reunião e manifestação.

A organização considerou igualmente 
ilegal e arbitrária a detenção de jornalis-
tas durante a manifestação, sustentando 
também se encontravam no exercício da 
liberdade de imprensa e no direito à infor-
mação. “As detenções dos mesmos não só 
pressupõem um desrespeito pelos direitos 
e liberdades fundamentais como também 
um autêntico desrespeito pelo Estado de 
Direito e democrático por parte das auto-
ridades angolanas”, refere o relatório.

 A organização “não só exige a libertação 
imediata e incondicional de todos os cida-
dãos que se encontram detidos, como tam-
bém imputa a responsabilidade ao Presi-
dente João Lourenço, sobre o paradeiro dos 
cidadãos angolanos desaparecidos”.

No documento, os promotores decla-
rar que continuarão a protestar até verem 
garantidos os seus direitos e enquanto não 
forem atendidas as suas exigências.

“Assim, gostaríamos de felicitar a bra-
vura e coragem demonstrada pelos cida-
dãos que conseguiram resistir à violência 
policial. Igualmente felicitar os partidos 
políticos que atenderam ao convite e se 
juntaram à causa pela cidadania”, salienta 
o relatório.

A21/MS
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Bolsonaro revoga decreto sobre 
privatização de postos de saúde do SUS
Decisão foi anunciada em rede social 
e, depois, publicada em edição extra 
do ‘Diário Oficial’. Entidades criticaram 
possibilidade de privatização.

O Presidente Jair Bolsonaro revogou 
nesta quarta-feira (28) o decreto 
que autorizava o Ministério da Eco-

nomia a realizar estudos sobre a inclusão 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) den-
tro do Programa de Parcerias de Investi-
mentos da Presidência da República (PPI).

A revogação foi publicada em uma edi-
ção extra do “Diário Oficial da União”. An-
tes, Bolsonaro anunciou a decisão em uma 
rede social.

“Temos atualmente mais de 4.000 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e 168 Uni-
dades de Pronto Atendimento (UPA) ina-
cabadas. Faltam recursos financeiros para 
conclusão das obras, aquisição de equipa-
mentos e contratação de pessoal”, disse 
Bolsonaro na postagem.

“O espírito do Decreto 10.530, já revo-
gado, visava o término dessas obras, bem 
como permitir aos usuários buscar a rede 
privada com despesas pagas pela União”, 
prosseguiu.

Meia hora depois, Bolsonaro editou a pu-
blicação e adicionou mais um trecho, em 

que fala de uma possível reedição do decre-
to. “A simples leitura do Decreto em mo-
mento algum sinalizava para a privatização 
do SUS. Em havendo entendimento futuro 
dos benefícios propostos pelo Decreto o 
mesmo poderá ser reeditado”, escreveu.

Decreto

O decreto sobre o tema foi publicado na 
terça (27), assinado por Bolsonaro e pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes. O 
texto permitia que a pasta fizesse estudos 
para incluir as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) dentro do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da Repúbli-
ca (PPI). O PPI é o programa do governo 
que trata de privatizações, em projetos que 
incluem desde ferrovias até empresas pú-
blicas. O texto do decreto 10.530 afirmava 
que a “política de fomento ao setor de aten-
ção primária à saúde” estaria “qualificada” 
para participar do PPI.

Segundo o decreto, os estudos sobre as 
UBS deveriam avaliar “alternativas de par-
cerias com a iniciativa privada para a cons-
trução, a modernização e a operação de 
Unidades Básicas de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios”.

G1/MS

Mulher internada com Covid 
morre em incêndio que desalojou 
200 pessoas em hospital do Rio
Uma mulher, internada com covid-19, 
morreu e cerca de 200 pacientes fo-
ram transferidos devido a um incên-
dio de grandes proporções num hos-
pital público da cidade brasileira do 
Rio de Janeiro, segundo a imprensa 
local.

De acordo com o jornal O Globo, 
uma mulher de 42 anos, inter-
nada com covid-19 e em estado 

grave, morreu ao ser transferida du-
rante o incêndio no Hospital Federal de 
Bonsucesso, localizado na zona norte 
do Rio de Janeiro.

Cerca de 200 pacientes foram retira-
dos do primeiro prédio do hospital, que 
tem capacidade para atender 400 pes-
soas. Pelo menos 175 foram recoloca-
dos em outros pavilhões que não foram 
afetados pelas chamas e outros 25, em 
estado grave, foram transferidos para 
outros hospitais, segundo fontes oficiais 
citadas pela imprensa.

O incêndio começou na madruga-
da desta terça-feira (27) num depósi-
to localizado no subsolo do primeiro 
pavilhão do Hospital Bonsucesso, por 
motivos ainda desconhecidos pelas au-
toridades.

Como o fumo se alastrou, a direção 
optou por esvaziar dois prédios, os pa-
vilhões um e dois, que atendiam pa-
cientes com covid-19, da Unidade de 
Terapia Intensiva neonatal e da mater-
nidade. Alguns pacientes foram leva-
dos de maca ou em colchões para fora 

do primeiro prédio atingido pelo fogo e 
aguardaram numa loja de concertos de 
carros ao lado do complexo hospitalar 
até voltarem a ser atendidos.

As chamas foram controladas pouco 
antes do meio-dia, mas os bombeiros 
continuavam ao início da tarde no pré-
dio, a verificar possíveis novos focos, a 
remover os danos e a avaliar se a estru-
tura foi afetada.

A Secretaria Municipal de Saúde in-
formou que disponibilizou toda a sua 
rede de postos médicos para rece-
ber outros pacientes que precisem ser 
transferidos.

Dos pacientes transferidos para ou-
tros hospitais, quatro foram internados 
por covid-19, uma vez que este hospi-
tal foi nomeado em março passado pelo 
Ministério da Saúde como unidade de 
referência no Rio de Janeiro para o tra-
tamento do novo coronavírus.

Outro dos quatro pacientes transfe-
ridos foi levado para o centro de con-
venções Riocentro, onde a prefeitura 
‘carioca’ montou um hospital de cam-
panha desde abril para cuidar dos infe-
tados com covid-19 e que já estava em 
processo de desmontagem.

O Brasil é o país lusófono mais afetado 
pela pandemia e um dos mais atingidos 
no mundo, ao contabilizar o segundo 
número de mortos (quase 5,4 milhões 
de casos e 158.611 óbitos até quinta-fei-
ra (29)), depois dos Estados Unidos.

G1/MS

Comunidade, formada por cerca 1,2 
milhão de pessoas, número relativa-
mente pequeno, acertou vitória de re-
publicano em 2016; para pesquisador, 
rejeição a Trump se deve a política de 
tolerância zero com imigrantes e mau 
desempenho na pandemia.

Se dependesse apenas da comunida-
de brasileira nos Estados Unidos, a 
eleição presidencial americana, que 

será realizada na terça-feira (3), já estaria 
definida. Isso porque 71% dos brasileiros 
que vivem no país e possuem direito a 
voto dizem que preferem o democrata 
Joe Biden, enquanto 27% optam pelo re-
publicano Donald Trump, que concorre 
à reeleição. É o que indica uma pesquisa 
feita pelo Instituto Ideia e obtida com ex-
clusividade pela BBC News Brasil.

O Ideia ouviu 800 brasileiros maiores 
de 16 anos, entre os dias 26 e 27 de ou-

tubro, nos Estados da Flórida, Virgínia, 
Maryland, New Jersey, Nova York, Mas-
sachusetts, Texas, Illinois e Califórnia, 
além do Distrito de Columbia, onde fica 
a capital do país, Washington D.C.. A 
margem de erro do levantamento é de 
três pontos percentuais. O instituto des-
cobriu ainda que mais da metade desses 
brasileiros já votou — e engrossou os 
mais de 70 milhões de votos já recebidos 
no pleito atual. 33% deles enviaram suas 
cédulas via correio.

O retrato obtido pela pesquisa mostra 
o democrata Biden com vantagem de 
44 pontos percentuais sobre o adversá-
rio Trump, em um quadro muito mais 
confortável do que aponta o agregado 
de pesquisas nacionais do site FiveThirt-
yEight, no qual Biden lidera com folga de 
nove pontos percentuais.

G1/MS

Eleição nos EUA: 3 em 4 brasileiros que 
vivem no país votam em Biden, diz pesquisa 
que apontou vitória de Trump em 2016

Governo lança Estratégia de Desenvolvimento 

para o país até 2031
Organizada em cinco eixos, estratégia 
institui metas e desafios para elevar a 
renda e a qualidade de vida da popula-
ção com redução das desigualdades so-
ciais e regionais.

A Estratégia Federal de Desenvolvi-
mento para o Brasil (EFD), relativa 
ao período de 2020 a 2031, foi publi-

cada nesta terça-feira (27) no Diário Oficial 
da União. A iniciativa tem como objetivo 
definir a visão de longo prazo para a atua-
ção das entidades da Administração Pú-
blica Federal. Na prática, traz um planeja-
mento orientado à retomada econômica, já 
considerando o período pós-Covid.

Segundo o diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), José Ronaldo 
Souza Júnior, esse documento é importante 
para uniformizar os cenários macroeconô-
micos nos planos setoriais do país.

“A estratégia é importante também pois 
ajuda a saber as limitações, os desafios e 
quais as principais mudanças que têm de 
ser feitas para a gente conseguir atingir um 
objetivo de crescimento de longo prazo, 
afirmou José Ronaldo.

Para o Secretário de Gestão do Ministério 
da Economia, Cristiano Heckert, a Estraté-
gia Federal de Desenvolvimento significa a 
recuperação da capacidade do Brasil de ter 
um referencial que vai além de quatro anos.

“Estamos olhando para um horizonte de 
doze anos e que queremos ser um país de 
alto desenvolvimento social. Para isso, é 
preciso continuarmos a agenda de reformas 
econômicas que vão garantir o aumento da 

produtividade e a melhora de uma cesta de 
indicadores que perpassam as dimensões 
sociais, de infraestrutura, ambientais, ins-
titucionais e econômicas”, disse.

A Estratégia Federal de Desenvolvimen-
to para o Brasil estabelece três possíveis 
cenários para a evolução da economia bra-
sileira. O primeiro é o de referência, por 
meio de reformas macrofiscais. Neste caso, 
o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma 
de todas as riquezas produzidas no Brasil, 
teria crescimento anual médio de 2021 a 
2031 de 2,2% ao ano; e crescimento acu-
mulado entre o ano base (2020) e 2031 de 
27% ao ano. O segundo ponto com o qual 
o Governo trabalha é o cenário transfor-
mador, com reformas amplas e avanço da 
escolaridade, com previsão para o cresci-
mento anual médio de 2021 a 2031 do PIB a 
3,5% ao ano; e crescimento acumulado de 
46,4% nos próximos 10 anos.

Por fim, um terceiro cenário, seria de 
desequilíbrio fiscal, que prevê as conse-
quências de um quadro sem reformas que 
permitisse conter a elevação dos gastos pú-
blicos obrigatórios.

GOV/MS
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A chanceler alemã, Angela Merkel, aler-
tou esta quinta-feira (29) para “as men-
tiras e desinformação” que circulam 
sobre a pandemia de covid-19, conside-
rando irresponsáveis as manifestações 
contra o uso de máscaras que se multi-
plicam na Alemanha.

“Mentiras e desinformação, conspira-
ção e ódio não afetam só o debate de-
mocrático, mas também a luta contra 

o vírus”, disse a chanceler, no seu discurso 
no parlamento, um dia depois de ser anun-
ciado o encerramento de restaurantes e 
locais de lazer a partir de segunda-feira (2) 
para conter a segunda onda de infeções. 

Os deputados do partido de extrema-di-
reita Alternativa para a Alemanha (AfD), a 
terceira maior força política no Bundestag 
(câmara baixa do parlamento), manifesta-
ram-se contra as novas medidas anuncia-
das na quarta-feira (28), gritando durante 
o discurso de Angela Merkel.

A situação obrigou o presidente do Bun-
destag, Wolfgang Schäuble, a interromper 
a intervenção da chanceler para restaurar a 
ordem, ameaçando os deputados com san-
ções.

“O que é cientificamente falso deve ser 
claramente designado como tal”, insistiu 
a chanceler, cientista de formação, quando 
retomou o seu discurso.

“O populismo não é apenas irrealista, é 
também irresponsável”, acrescentou, ga-
rantindo que as medidas tomadas foram 
“adequadas, necessárias e proporcionais”.

Desde o verão, foram realizadas, na Ale-
manha, várias manifestações “anti-másca-
ras” e contra medidas sanitárias drásticas 
para conter a epidemia.

Em Berlim, os protestos chegaram mes-
mo a colocar em causa a segurança do Bun-
destag, quando alguns ativistas forçaram as 
barreiras de segurança para tentar entrar 
no parlamento, o que chocou o país.

No domingo (25), uma manifestação teve 
de ser dispersada pela polícia, enquanto o 
presidente da AfD, Alexander Gauland, de-
nunciava aquilo que considera ser “propa-
ganda de guerra” do Governo alemão sobre 
a pandemia. 

No seu discurso, Merkel sublinhou ainda 
que considera essencial evitar o encerra-
mento das fronteiras na Europa e manter a 
livre circulação de mercadorias e pessoas.

Devemos “manter ao mínimo a pres-
são sobre o mercado interno e o sistema 
Schengen”, o espaço sem fronteiras dentro 
da União Europeia, defendeu.

A cooperação entre os parceiros euro-
peus, acrescentou, deve incluir o forneci-
mento de vacinas e negociações para chegar 
a acordo sobre “um regime de teste comum 
e de quarentenas” para viagens transfron-

teiriças dentro da União Europeia.
A cooperação ao nível da comunidade é 

essencial e não apenas para ultrapassar o 
covid-19, referiu a chanceler.

“Sabemos que a nossa ação a nível euro-
peu relativamente à pandemia decidirá não 
só a saúde dos nossos cidadãos e das nossas 
economias, mas também terá uma influên-
cia significativa na forma como a capacida-
de de resposta da Europa e a legitimidade 
da sociedade europeia serão julgadas em 
todo o mundo”, argumentou.

Considerada o “bom aluno” da Europa 
durante a primeira onda de coronavírus, 
na primavera, a Alemanha registou um au-
mento muito grande de infeções nas últi-
mas semanas.

Embora os números continuem muito 
abaixo dos registados em França ou em Es-
panha, alcançaram na quinta-feira (29) o 
recorde de 16.774 novos casos de covid-19 
em 24 horas, com mais 89 mortes, anun-
ciou o Instituto Robert Koch, acrescentan-
do que o número de casos ativos aumentou 
para 131.500.

Segundo a entidade responsável na Ale-
manha pelo controlo e prevenção de doen-
ças, o número total de infetados com o 
novo coronavírus desde o anúncio do pri-
meiro contágio no país, no final de janeiro, 
até quinta-feira (29) é de 481.013, incluindo 
10.272 mortos.

Angela Merkel anunciou na quarta-feira 
(28) o encerramento parcial, durante qua-
tro semanas, de restaurantes, bares e tea-
tros devido ao elevado aumento de casos, 
medida acordada entre o Governo e os po-
deres regionais.

Ao longo de novembro, será também 
proibida a oferta cultural, mantendo-se 
abertas as escolas e o comércio, “enquanto 
for possível”.

Merkel sublinhou que deverão ser limi-
tados ao mínimo os contactos sociais e as 
reuniões entre pessoas que não convivem, 
adiantando que as restrições entrarão to-
das em vigor a 02 de novembro com o ob-
jetivo de “evitar uma emergência sanitária 
nacional” face ao avanço da pandemia do 
novo coronavírus.

Por outro lado, prosseguiu, todas as 
competições desportivas profissionais de-
correrão sem púbico a partir de segunda-
-feira (2).

O Governo alemão também anunciou 
um novo programa de ajuda de emergên-
cia, que poderá atingir os 10.000 milhões 
de euros, para apoiar os setores económi-
cos afetados pelo endurecimento das res-
trições na luta contra a pandemia.

JN/MS

“Mentiras e desinformação” 
Merkel considera irresponsáveis manifestações anti-máscara

Covid-19
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O primeiro-ministro francês, Jean Cas-
tex, elevou esta quinta-feira (29) o nível 
de alerta terrorista em todo o país, na 
sequência do ataque que matou três 
pessoas numa igreja católica de Nice 
(sudeste).

A segurança de edifícios, transportes e 
locais públicos vai ser elevada para o 
nível “emergência atentado”. 

Castex, que anunciou a medida na As-
sembleia Nacional, qualificou o ataque de 
“ignóbil, bárbaro e abjeto” e prometeu uma 
resposta “firme, implacável e imediata”.

O primeiro-ministro anunciou também 
uma reunião do Conselho de Defesa Nacio-
nal de França para hoje, sexta-feira (30).

Três pessoas foram mortas esta quinta-
-feira (29), uma delas decapitada, no inte-
rior da basílica de Nossa Senhora de Nice, 
num ataque perpetrado por um homem 
com uma arma branca.

O suposto autor do ataque foi rapida-

mente detido pela polícia, tendo sido fe-
rido a tiro e transportado para o hospital. 
Segundo fonte próxima do inquérito citada 
pela agência France-Presse, disse chamar-
-se “Brahim” e ter “25 anos”. O ataque está 
a ser tratado como um ataque terrorista 
pela polícia.  Em Avignon, um homem ar-
mado terá tentado agredir pessoas, mas foi 
abatido a tiro pela polícia.

Os incidentes ocorrem duas semanas 
depois da decapitação de um professor na 
região parisiense, assassinado depois de ter 
mostrado caricaturas de Maomé numa aula 
sobre liberdade de expressão.

Nos últimos dias têm-se multiplicado 
reações do mundo muçulmano contra a 
França e o Presidente, depois de Emmanuel 
Macron ter declarado, durante uma home-
nagem nacional a esse professor, que con-
tinuaria a defender a liberdade de expres-
são, incluindo a publicação de caricaturas.

JN/MS

França eleva nível de segurança para 
“emergência atentado” após ataques

Terrorismo

Putin garante que 
não vai impor 

confinamento nacional

O Presidente russo, Vladimir Putin, ga-
rantiu esta quinta-feira (29) que não será 
decretado confinamento nacional, ape-
sar do aumento drástico do número de 
casos de covid-19 registados nas últi-
mas semanas na Rússia.

“Sabemos perfeitamente como agir e, 
por isso, não vamos pôr em prática 
medidas totalmente restritivas e ins-

taurar o chamado confinamento nacional, 
em que a economia e as atividades comer-
ciais ficam praticamente paralisadas”, 
afirmou Putin num fórum de investimento 
realizado em videoconferência. 

“Apesar de termos uma situação epide-
miológica difícil, estamos muito mais pre-
parados para trabalhar nas condições apre-

sentadas por esta epidemia”, acrescentou o 
Presidente russo, referindo-se à capacidade 
do país de mobilizar o seu sistema de saúde e 
de implementar medidas preventivas.

Segundo Putin, em caso de necessidade, 
poderão ser adotadas medidas “direciona-
das e justificadas” em regiões ou cidades 
“para proteger a segurança das pessoas, 
tanto quanto possível”, mantendo, no en-
tanto, as “atividades empresariais”.

A Rússia registou, entre quarta (28) e 
quinta-feira (29), 7717 casos de coronaví-
rus e 366 mortes ligadas à covid-19, novos 
recordes diários no país desde o início da 
pandemia, indicaram esta quinta-feira 
(29) as autoridades de saúde.

Com este novo máximo diário, a Rús-
sia acumulava na quinta-feira (29) 27.301 

mortos devido à doença e 1.581.693 infe-
tados, sendo assim o quarto país do mun-
do que registou mais casos do novo coro-
navírus, a seguir aos Estados Unidos, Índia 
e Brasil.

Dos 366 mortos, 66 registaram-se em 
Moscovo, o principal foco infeccioso do 
país, que contou também 4.904 casos dos 
7.717 de quarta-feira (28).

O porta-voz da presidência russa, Dmi-
tri Peskov, admitiu esta quinta-feira (29) 
que uma série de regiões russas atingiram 
um nível crítico de contágios, pelo que “o 
sistema de saúde pública está sob carga 
máxima”.

Para o porta-voz do Kremlin, este “au-
mento sem precedente” no número de 
infeções “sublinha uma vez mais a respon-

sabilidade pessoal de cada um no cuidado 
com a própria saúde e a dos que nos ro-
deiam”, para o que é necessário cumprir as 
recomendações sanitárias das autoridades.

Em Moscovo, o município alargou até 29 
de novembro a obrigação das empresas e 
organizações terem pelo menos 30% dos 
funcionários em regime de teletrabalho, 
desde que tal não afete o seu funciona-
mento.

Também se mantém a recomendação 
aos maiores de 65 anos e doentes crónicos 
para só saírem de casa em caso de absoluta 
necessidade. Além disso, as autoridades 
impuseram em todo o país o uso de más-
cara nos locais públicos.

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

416.459.2007
Candido@CandidoFaria.ca
www.CandidoFaria.ca

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

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

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

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

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

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

Caledonia & Rogers Dundas & Kipling

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

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

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

SELL YOUR HOME
FOR TOP DOLLAR
IN LESS THAN
60 DAYS

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

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

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

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers

SOLD
SOLDSOLD

A equipa de Jorge Jesus segue 100% 
vitoriosa no campeonato, enquanto que 
o Sporting, que esta semana disputou o 
jogo em atraso da primeira jornada, co-
loca-se agora a apenas dois pontos da 
liderança.

15 pontos em 15 possíveis - algo que só 
havia sido alcançado pelo Benfica na 
época 1982/83. Os últimos três pontos 
foram ganhos na segunda-feira (26), no 
embate com o Belenenses.

Uma vitória indubitável, face ao domí-
nio constante da equipa encarnada. 
O primeiro golo surgiu logo aos seis 

minutos, depois de Grimaldo cruzar e Sefe-
rovic cabecear a bola para o fundo das re-
des de André Moreira. Três minutos depois, 
nova oportunidade para a equipa da casa, 
mas o remate cruzado de Everton foi trava-
do pelo guardião dos azuis. Aos 35’, Varela 
introduziu a bola na baliza de Vlachodimos, 
mas o extremo estava em posição irregular.

Já na segunda parte, e depois de um par 
de oportunidades de parte a parte, o Ben-
fica chegou ao 2-0 quando Waldschmidt 
assistiu Darwin para a estreia do jovem 
uruguaio a marcar na Liga portuguesa, 
aos 65’.

Partida marcada ainda pela lesão sofri-
da por Grimaldo, que acabou substituído 
por Nuno Tavares aos 73 minutos. Mais 
tarde, as águias esclareceram que o defe-
sa-esquerdo sofreu uma entorse no tor-
nozelo esquerdo.  

Já os leões disputaram a partida refe-
rente a esta quinta jornada no passado sá-
bado (24): o adversário era o Santa Clara, 
que, na altura (e ainda que com mais um 
jogo), estava com os mesmos sete pontos 
que os leões. Tudo isto viria a mudar, já 
que o Sporting não só venceu o Santa Cla-
ra como também venceu o Gil Vicente, na 
partida que havia sido adiada, referente à 
primeira jornada.

Vamos então por partes: nos Açores, a 
magia foi feita por aquele que pode muito 
bem vir a “roubar” o título a Ricardo Qua-
resma e tornar-se num verdadeiro… Harry 
“Pote”! Pote marcou aos 20’, num remate 
ao primeiro poste, os anfitriões ainda empa-
taram aos 42’ por Thiago Santana, mas aos 
81’ Pote sacou um coelho da cartola e deu 
a vitória à equipa de Rúben Amorim.  Já na 
quarta-feira (28), no encontro com o Gil Vi-
cente, os leões estiveram a perder, graças a 
um cabeceamento certeiro de Lucas Mineiro 
aos 52’, mas conseguiram dar a volta, ainda 
que muito próximo do apito final: primeiro 
foi Sporar quem empatou a partida, Tiago 

Tomás operou a reviravolta aos 84’ e Pote 
selou o resultado final aos 90+7’ - ao que pa-
rece, o segredo estava no banco!

O Sporting ocupa agora o segundo lu-
gar, sem companhia, com 13 pontos.

Quem também venceu os galos de Bar-
celos, nesta quinta jornada, foram os 
dragões de Sérgio Conceição. Ainda que 
sem lances que provocassem arrepios na 
espinha durante os primeiros 25 minutos, 
a primeira real oportunidade até perten-
ceu aos gilistas, aos 26’, numa jogada de 
contra-ataque, mas Samuel Lino abusou 
nas fintas e acabou por atirar contra Pepe. 
Na recarga, Léautey rematou com pouca 
força, enviando a bola diretamente para 
as mãos de Marchesín.

O FC Porto não deixou os gilistas sem 
resposta: Corona deixa para trás três ad-
versários, cruza para cabeceamento de 
Toni Martínez, mas Denis estava atento 
e fez  uma grande defesa. Depois disso, 
Evanilson cabeceou à trave, após canto 
batido por Fábio Vieira. Já aos 41’ Naka-
jima cruzou tenso e o brasileiro, de cabe-
ça, estreou-se a marcar pelos dragões. No 
segundo tempo os azuis e brancos pode-
riam ter dilatado a vantagem, mas Dénis 
defendeu o pontapé de penálti de Uribe.

Antes do apito final, mais concretamen-
te aos 74’, Zaidu viu o segundo amarelo e 
deixou os azuis e brancos reduzidos a 10 
unidades, facto que, no entanto, não teve 
qualquer influência no resultado final. O 
F.C. Porto é terceiro, com 10 pontos.

O Tondela estreou-se a vencer, baten-
do o Portimonense por 1-0, com um golo 

solitário marcado por Rafael Barbosa, aos 
33’. Já o Nacional não foi além de um em-
pate a uma bola frente ao Paços de Ferrei-
ra: os madeirenses foram os primeiros a 
marcar, aos 57’, por Brayan Riascos, mas 
os castores restabeleceram a igualdade 
aos 74’, por Stephen Eustáquio.

O Moreirense impôs-se, em Moreira de 
Cónegos, ao Marítimo, com os dois golos 
da vitória da equipa minhota a surgir na 
primeira parte (autogolo de Fábio China 
aos 21’ e tento de Pedro Nuno aos 45+2’). 
Já os insulares reduziram mesmo a fechar 
o encontro por Zainadine Júnior.

O Farense continua sem conseguir ven-
cer, e desta vez foi derrotado, em casa, 
pelo Rio Ave, oitavo classificado, com um 
golo solitário de Carlos Mané, aos 20’.

Famalicão e Boavista empataram a duas 
bolas: os boavisteiros estavam na frente 
do marcador, graças aos golos de Hama-
che (69’) e Javi García (75’) mas os fama-
licenses conseguiram recuperar e chega-
ram à igualdade com os tentos de Rúben 
Lameiras (85’, de grande penalidade) e 
Robert, aos 90+4’.

No dérbi do Minho, foram os Guerrei-
ros quem gritou “Vitória”! Um golo de de 
Esgaio, aos 27’, foi suficiente para o Braga 
somar mais três pontos e colocar-se no 
quarto lugar, com nove pontos, enquan-
to que os vitorianos são sétimos, com sete 
pontos. Nota ainda para a expulsão de Jor-
ge Fernandes, David Carmo e Fransérgio, 
após desacatos na reta final da partida. 

Inês Barbosa
Opinião

Águias invictas e leões em ascensão
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Nem só o F. C. Porto levou brilho lusi-
tano a esta terça-feira (27) de Liga dos 
Campeões. João Félix e Diogo Jota 
também elevaram a bandeira portu-
guesa na principal prova de clubes da 
UEFA.

No grupo A, o internacional portu-
guês João Félix foi decisivo para a 
vitória do Atlético de Madrid, ao 

assinar o bis que ajudou os colchoneros a 
inverter o resultado na receção ao Salz-
burgo (3-2).

Os madrilenos estiveram em vantagem, 
com um tento de Marcos Llorente, aos 29 
minutos, só que o húngaro Dominik Szo-
boszlai, aos 40, e o alemão Mergim Berisha, 
aos 47, deram a volta para os austríacos. O 
avançado luso, titular na frente de ataque 
do Atlético, rapidamente igualou o encon-
tro, aos 52, antes de consumar a reviravol-
ta, aos 85.

O Atlético de Madrid, que vinha de der-
rota pesada (4-0) com o Bayern de Mu-
nique, ocupa o segundo lugar, com três 
pontos, enquanto o Salzburgo tem um, tal 
como o Lokomotiv de Moscovo, que, horas 
antes, perdeu por 2-1 com os campeões eu-
ropeus, que lideram o grupo, com seis.

Além do F. C. Porto e de João Félix, tam-
bém Diogo Jota ajudou a elevar as cores 

lusas nesta segunda ronda da fase de gru-
pos. O internacional português marcou o 
golo 10.000 da história dos reds em todas 
as competições, aos 55 minutos, antes de 
Mohamed Salah selar o triunfo frente ao 
Midtjylland (2-0), aos 90+3, de grande pe-
nalidade.

Os campeões ingleses lideram o grupo 
D, com seis pontos, mais dois do que a Ata-
lanta, que empatou 2-2 na receção ao Ajax, 
graças a dois golos do colombiano Duván 
Zapata, que ‘anulou’ os tentos de Dusan 
Tadic e Lassina Traoré.

Depois de ter perdido com o Shakhtar 
Donetsk, de Luís Castro, na primeira ron-
da do grupo B, o Real Madrid esteve per-
to de ser novamente surpreendido, mas 
conseguiu chegar ao empate (2-2) com o 
Borussia Moenchengladbach em tempo de 
compensação.

O francês Marcus Thuram parecia ter 
encaminhado os germânicos para a vitória, 
com golos aos 33 e 58 minutos, mas Karim 
Benzema, aos 87, e Casemiro, aos 90+3, 
salvaram os merengues, que continuam no 
último lugar do grupo, liderado pelo Sha-
khtar, que soma quatro pontos, depois de 
ter empatado 0-0 com o Inter de Milão, 
que tem dois, os mesmos do ‘Gladbach’.
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João Félix e Diogo Jota 
brilham nos triunfos  
de Atlético e Liverpool
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LIGA DOS CAMPEÕES

Pontaria portuguesa  
no triunfo do  
F. C. Porto sobre  
o Olympiacos
Dois golos portugueses, de Fábio Viei-
ra e Sérgio Oliveira, ambos formados 
no Olival, garantiram três pontos ao F. 
C. Porto, esta terça-feira (27), no duelo 
com o Olympiacos, da segunda jornada 
do grupo C da Champions. Foi a vitória 
100 dos azuis e brancos na Taça/Liga 
dos Campeões, registo muito celebra-
do pelos mais de três mil adeptos que 
assistiram ao jogo nas bancadas do Es-
tádio do Dragão.

O capitão do Olympiakos erra um 
passe em zona proibida e deixa a 
bola em Sérgio Oliveira. O médio 

portista cruzou, Cissé fez um corte imper-
feito e, no coração da área, com o pé es-
querdo, Fábio Vieira atirou a contar. 1-0. 
Estavam decorridos 11 minutos de jogo.

Foi o primeiro golo, ao segundo jogo, 
do criativo, de 20 anos, na Liga dos Cam-
peões. Fábio Vieira foi aposta de Sérgio 
Conceição no pós-confinamento e, esta 
época, manteve-se na equipa principal, 
embora mantenha o contrato que tinha 
quando era jogador da equipa B, na pri-
meira metade da época passada. Ainda 
em 2019/20, marcou dois golos pelo F. C. 
Porto, um de livre direto e outro de pe-
nálti. Neste jogo da Liga dos Campeões 
fez o primeiro de bola corrida na equipa 
principal, revelando-se decisivo para 

o encaixe de 2,7 milhões de euros, que 
os dragões vão receber da UEFA como 
prémio pela vitória. São números que já 
justificam a renovação do contrato, so-
bretudo agora que já brilhou no principal 
palco de clubes da UEFA e que, por esse 
motivo, pode suscitar a cobiça dos clubes 
mais endinheirados do Velho Continente.

Fábio Vieira, contudo, já tinha sido 
substituído quando, perto do final da 
partida (85 m), Sérgio Oliveira ampliou 
a vantagem, de cabeça, a cruzamento de 
Marega. Foi o terceiro golo, esta época, 
do médio internacional português, o que 
o deixa isolado na liderança dos melhores 
marcadores do plantel portista.

Este jogo ficou ainda marcado pelo jogo 
número 100 de Pepe na Liga dos Cam-
peões. O defesa do F. C. Porto tornou-se 
no terceiro internacional português a 
atingir essa barreira, depois de Figo (103) 
e, claro, Cristiano Ronaldo (170). Dos 100 
jogos de Pepe na Champions, seis foram 
pelo Besiktas, 71 pelo Real Madrid e 23 
pelo F. C. Porto.

Refira-se que a equipa grega de Pedro 
Martins entrou com dois portugueses no 
onze, José Sá e Rúben Semedo, sendo que 
durante a segunda parte foram lançados 
Bruma, Rúben Vinagre e Pêpê Rodrigues.

No outro jogo do grupo, o Manchester 
City foi ao terreno do Marselha, de André 

Villas-Boas, vencer por 3-0, com golos 
de Ferran Torres, Gundogan e Sterling. 
Com estes resultados, o grupo C fecha a 
segunda jornada com Manchester City em 
primeiro, com seis pontos, F. C. Porto e 

Olympiacos no segundo posto, com três, e 
Marselha no quarto, sem qualquer ponto.
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Quarta-feira (28)

Grupo E

Krasnodar 0-4 Chelsea

Sevilha 1-0 Rennes

Grupo E

Club Brugge 1-1 Lazio

Borussia Dortmund 2-0 Zenit

Grupo G

Ferencvaros 2-2 Dinamo Kiev

Juventus 0-2 Barcelona

Grupo H

Basaksehir 0-2 Paris Saint-Germain

Manchester United 5-0 Leipzig

Terça-feira (27)

Grupo A

Lokomotiv Moscovo 1-2 Bayern Munique

Atlético Madrid 3.2 Salzburgo

Grupo B

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter Milão

Borussia  
Mönchengladbach

2-2 Real Madrid

Grupo C

F. C. Porto 2-0 Olympiacos, Gre

Marselha 0-3 Manchester City

Grupo D

Atalanta 2-2 Ajax

Liverpool 2-0 Midtjylland

A UEFA anunciou que abriu um proces-
so contra o Rennes, que alegadamente 
não terá respeitado as regras sanitárias 
de distanciamento aquando do jogo da 
Liga dos Campeões na partida contra o 
Krasnodar.

O organismo que gere o futebol eu-
ropeu esclarece que serão inves-
tigadas três possíveis situações, 

nomeadamente o bloqueio de certos cor-
redores do estádio, o que dificultou uma 
circulação fluida.

Por outro lado, os cinco mil espectadores 
no Roazhon Park não cumpriram sempre 
as medidas de distanciamento nas banca-
das e não ficaram sempre nos lugares que 
lhes estavam destinados.

Finalmente, a delegação oficial do clube 
francês também não respeitou a obrigação 
de usar sempre máscara e a de manter uma 
distância de segurança.

A comissão disciplinar da UEFA vai exa-
minar o caso na sua reunião agendada para 
10 de novembro.

JN/MS

UEFA pode 
punir Rennes 
por não cumprir 
distanciamento nas bancadas

A Juventus, que não contou com o por-
tuguês Cristiano Ronaldo por este ainda 
testar positivo à covid-19, perdeu esta 
noite de quarta-feira (28), em casa, com 
o Barcelona, por 2-0, na segunda jornada 
da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Grupo G, numa partida em que 
os catalães mostraram mais poder 
ofensivo que o conjunto de Turim, 

o marcador foi aberto aos 14 minutos, pelo 

extremo francês Dembelé.
Para complicar ainda mais a tarefa da 

Vecchia Signora, o turco Merih Demiral 
foi expulso aos 85 minutos após uma en-
trada algo imprudente.

O tento da tranquilidade só chegou nos 
descontos, num penálti convertido pelo 
internacional argentino Lionel Messi, a 
castigar falta de Bernardeschi sobre a jo-
vem promessa espanhola Ansu Fati.

O português Francisco Trincão foi su-

plente, mas não saiu do banco.
O outro encontro do grupo, que opôs os 

húngaros do Ferencvaros aos ucranianos 
do Dínamo Kiev, terminou com uma em-
pate a duas bolas.

Disputada a segunda ronda, o Barcelona 
lidera a poule com seis pontos, mais três 
do que a Juventus.

No Grupo H, os ingleses do Manches-
ter United assumiram a liderança isolada 
após golearem os alemães do Leipzig, por 
5-0, com o avançado Marcus Rashford a 
destacar-se com três golos. Bruno Fer-
nandes começou no banco e só entrou aos 
68 minutos para o lugar de Van de Beek.

Os “red Devils” inauguraram o marca-
dor por Greenwood, aos 21 minutos, mas 
o resultado só ganhou contornos de go-
leada na reta final da partida, com Rash-
ford a apontar dois golos no espaço de 
quatro minutos (74 e 78). Martial elevou a 
conta para 4-0 aos 87 minutos, de penálti, 
e Rashford fechou o marcador, aos 90+2.

Horas antes, na mesma poule, os fran-
ceses do PSG, com o internacional por-
tuguês Danilo no “onze”, tinham ganho, 
fora, aos turcos do Istambul Basaksehir, 
por 2-0.

No Grupo F, a liderança é repartida por 
Lazio e Club Brugge, que esta noite empa-
taram na Bélsica, a uma bola.

Este desfecho foi aproveitado pelos ale-
mães do Borussia Dortmund, que tiveram 
o internacional português no “onze” ti-
tular, para reduzirem a desvantagam no 
terceiro lugar para um ponto, após a vitó-
ria caseira sobre os russos do Zenit.

No Grupo E, Chelsea e Sevilha dividem 
o comando depois dos triunfos na segun-
da jornada. Os “blues” golearam fora os 
russos do Kransnodar, enquanto os espa-
nhóis receberam e venceram os franceses 
do Rennes, por 1-0.

JN/MS
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Juventus sem Ronaldo perde com Barcelona



30 de outubro a 5 de novembro de 202044 mileniostadium.comMILÉNIO |  DESPORTO

I LIGA
Golos de Seferovic e Darwin 
mantêm Benfica imbatível na liderança

Vieira reeleito em votação histórica:
“Espero que respeitem os resultados”

O Benfica recebeu e venceu o Belenen-
ses SAD 2-0, no jogo de encerramento 
da quinta jornada da Liga portuguesa de 
futebol, recolocando em cinco pontos a 
vantagem sobre F. C. Porto e dois sobre 
Sporting na liderança do campeonato.

Com este triunfo, as ‘águias’ alcança-
ram um feito que não atingiam desde 
a época 1982/83, quando, nas pri-

meiras cinco jornadas, também somaram 
por vitórias todos os jogos realizados.

No Estádio da Luz, o Benfica colocou-se 
em vantagem logo aos seis minutos, com 
um golo de Seferovic, o terceiro do suíço na 
prova, e, já na segunda parte, Darwin (75) 
ampliou a vantagem para 2-0 e tranquili-
zou as ‘águias’, que assim somam 15 pontos 

no topo da I Liga e mantêm os cinco pontos 
de vantagem para FC Porto, que tem 10, e 
dois do sporting Sporting, que tem 13.

Já o Belenenses, apesar da boa réplica, 
somou o quarto jogo sem vencer e sofreu 
os primeiros golos fora de casa esta época. 
Com este desaire, o segundo da temporada, 
os ‘azuis’ somam cinco pontos e ocupam o 
14.º lugar da tabela.

Como já é seu timbre, o Benfica entrou 
no encontro com o ‘pé no acelerador’ e, 
logo aos seis minutos, Seferovic, que se es-
treou como titular esta temporada, abriu o 
marcador na Luz.

Os ‘encarnados’ cobraram a toda a velo-
cidade um livre a meio-campo, Rafa assistiu 
Grimaldo na esquerda e o lateral cruzou mi-
limetricamente para a cabeça de Seferovic, 

que apareceu de rompante nas costas de Rú-
ben Lima e, num remate de cabeça, não deu 
hipótese de defesa a André Moreira.

Se o Benfica já vinha encostando o Bele-
nenses ‘às cordas’, o golo acentuou ainda 
mais essa tónica e, nos minutos seguintes, 
a equipa de Petit viu-se confinada aos 30 
metros da sua zona defensiva, com Darwin, 
nesse período, a dispor da melhor ocasião 
das ‘águias’ para ampliar a vantagem.

Só aos 32 minutos o Belenenses teve a 
primeira incursão pelo ataque e Silvestre 
Varela, que fechou o lance com um remate 
por cima da baliza de Odysseas Vlachodi-
mos, deu o mote para uma nova toada na 
primeira parte, com o Belenenses a colocar 
dificuldades até então desconhecidas para 
o Benfica.

Até ao apito para o intervalo, a equipa de 
Petit soltou-se no campo, acertou nas mar-
cações e dominou o final da primeira parte, 
aproveitando alguma apatia da equipa de 
Jorge Jesus, chegando mesmo a marcar por 
Varela, num lance que acabou anulado por 
fora de jogo do avançado de 35 anos.

Poucos minutos após o recomeço, e pe-
rante um Benfica que continuava lento de 
processos e um Belenenses que cada vez 
mais acreditava que podia chegar ao empa-
te, Jesus fez entrar Pizzi e Waldschmidt, e o 
ataque do Benfica ganhou novo ânimo.

O alemão teve pouco depois a oportuni-
dade de fazer o 2-0, mas a bola saiu ao lado 
do poste de André Moreira, mas ficou na 
retina o melhor entendimento com Dar-
win.

Com o Benfica a apertar o cerco ao Be-
lenenses SAD, foi sem surpresa que os 
‘encarnados’ dobraram a vantagem, em 
novo lance de entendimento perfeito entre 
Waldschmidt e Darwin, com o uruguaio a 
isolar-se, a contornar André Moreira e a 
atirar com tranquilidade para a baliza de-
serta. Estava feito o 2-0 na Luz e carimbada 
mais uma vitória, a quinta consecutiva, do 
Benfica na liga portuguesa.

JN/MS

Luís Filipe Vieira foi reeleito com mais de 
62% dos votos numa votação histórica 
que teve a participação de mais de 38 
mil sócios. Uma “claríssima demonstra-
ção de democracia”, defendeu.

O presidente reeleito do Benfica des-
tacou a capacidade de mobilização e 
militância dos sócios para uma “cla-

ríssima demonstração de democracia” du-
rante as eleições e pediu aos outros candida-
tos que aceitem o desfecho do ato eleitoral. 
“Só assim, vamos construir o futuro”.

“Os benfiquistas deram uma demonstra-
ção de vitalidade, como nenhum outro clu-
be em Portugal. Tenho orgulho em liderar 
um clube com esta capacidade de mobiliza-
ção e militância. Não foi só uma claríssima 
demonstração de democracia, mas de uma 
enorme capacidade de organização dos nos-
sos profissionais. Os sócios decidiram e os 
resultados são claros, espero que todos as-
sumam a sua responsabilidade e benfiquis-
mo”, começou por referir Luís Filipe Vieira.

“Somos mais fortes juntos, quando não 
nos dividimos e isso é um dos desafios mais 

importantes para os próximos anos. Apesar 
das diferenças, a união foi o denominador 
comum. Agora, não há vencedores, nem 
vencidos, apenas benfiquistas, que vão 
continuar a construir o futuro”, acrescen-
tou o presidente benfiquista, antes de re-
petir, numa frase claramente dirigida aos 
rivais neste ato eleitoral: “Espero que res-
peitem os resultados”.

“Inicio hoje o meu último mandato, que 
será de continuidade. Sou feliz e orgulhoso 
pelo meu percurso no Benfica. Tudo farei 
para retribuir a confiança que os benfi-
quistas me deram pela sexta vez. Teremos 
quatro anos exigentes, mas saberemos res-
ponder à altura da história do Benfica”, ga-
rantiu Vieira, que terminou o discurso com 
uma “bicada” ao F. C. Porto que, recor-
de-se, apresentou, esta quarta-feira (28), 
prejuízo nas contas de 2019/20.

“O Benfica tem contas positivas há sete 
anos seguidos”, disse Vieira, antes de ser 
aplaudido pelas pessoas presentes no pavi-
lhão n.º 2 da Luz. 

Na maior votação de sempre da história 
do clube e do desporto português, os sócios 
decidiram dar mais um voto de confian-
ça ao atual presidente, que avança para o 
sexto mandato à frente do clube que dirige 
desde 2003.

Luís Filipe Vieira recebeu 62,59% dos 
votos dos mais de 38 mil sócios que exerce-
ram o respetivo direito, com João Noronha 
Lopes a ser o segundo mais votado, com 
34,71% e Rui Gomes da Silva a recolher 
1,64% das preferências.

JN/MS

Rafael Barbosa dá 
primeira vitória ao 
Tondela
O Tondela somou o primeiro triunfo 
na Liga na receção ao Portimonense, 
na abertura da quinta jornada da Liga.

Um golo de Rafael Barbosa, aos 
33 minutos, garantiu o triunfo 
dos beirões, o primeiro da épo-

ca, depois de duas derrotas e dois em-
pates, frente a um Portimonense que 
somou a terceira derrota na prova.

Com este triunfo o Tondela situa-se 
no 15.º lugar da Liga, com cinco pon-
tos, e ultrapassou a conjunto algarvio, 
que é 16.º, com quatro pontos.

JN/MS

Taarabt renova 
com o Benfica  
por mais um ano, 
até 2023
Adel Taarabt renovou a ligação ao 
Benfica por mais uma temporada, 
até 30 de junho de 2023, anunciaram 
os encarnados.

O internacional marroquino, de 
31 anos, chegou ao Benfica em 
2015, mas só na pretérita tem-

porada conseguiu afirmar-se entre os 
titulares.

Apreciado por Jorge Jesus, que já o 
lançou em três partidas, Taarabt tem 
um novo contrato com as águias.

JN/MS

Rio Ave consegue 
primeira vitória  
na Liga na visita  
ao Farense
O Rio Ave conseguiu a primeira vi-
tória da época no campeonato ao 
bater o Farense por 1-0, na quinta 
jornada da Liga, em Faro.

Um golo de Carlos Mané, aos 20 
minutos, garantiu o triunfo da 
equipa vila-condense, frente a 

um Farense que continua sem vencer 
no campeonato.

Com esta vitória, o Rio Ave está em 
10.º lugar, com seis pontos, enquanto 
o Farense é 18.º e último classificado, 
com apenas um ponto.

JN/MS
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Standing up for seniors 
in long-term care 
A defender os idosos 
em cuidados médicos 
de longa duração

Marit Stiles
MPP for Davenport |  

Membro do Parlamento Provincial Davenport 
1199 Bloor St. West Toronto, ON M6H 1N4 

 416-535-3158   MStiles-CO@ndp.on.ca

O F. C. Porto interrompeu uma série de 
três jogos consecutivos sem vencer, ba-
tendo o Gil Vicente, por 1-0, em partida 
da quinta jornada do campeonato nacio-
nal, decidida com um golo solitário de 
Evanilson.

O avançado brasileiro, que se estreou 
como titular e a marcar pela equi-
pa, colocou os dragões na frente do 

marcador, aos 41 minutos, desequilibrando 
um jogo em que os azuis e brancos acaba-
ram reduzidos a 10 unidades, com a expul-
são de Zaidu, aos 74 minutos.

Com este triunfo, o F. C. Porto é segundo, 
com 10 pontos, menos cinco do que o líder 
Benfica.

Já o Gil Vicente segue no 13.º posto , com 
cinco pontos.

Os dragões apresentaram-se para este 
desafio com quatro alterações no onze em 
relação ao último desafio, da Liga dos Cam-
peões, na derrota frente ao Manchester City, 
com Manafá, Nakajima, Toni Martínez e 
Evanilson a renderem Sarr, Sérgio Oliveira, 
Marega e Luis Díaz.

Apesar da pequena revolução na equipa, 
os azuis e brancos cedo impuseram um as-
cendente, instalando-se no meio-campo 
contrário, embora num domínio pratica-
mente inconsequente durante a meia hora 
inicial, na qual as dificuldades no último 
passe não propiciaram um único remate à 
baliza barcelense.

Do outro lado, o Gil Vicente fazia da coe-
são defensiva o seu maior trunfo, mas sem-
pre que podia tentava explorar o contra-a-
taque, acabando mesmo por criar a primeira 
grande oportunidade do desafio, numa ar-
rancada de Samuel Lino, que pecou na altu-
ra da finalização, sendo anulado pela defesa 
portista.

O lance acabou por servir de alerta para 
o F. C. Porto, que aos 30 minutos desenhou 
o seu primeiro lance digno de registo, num 
excelente trabalho de Corona no flanco, 
deixando três adversários pelo caminho, e 
cruzando para Toni Martínez, que cabeceou 
para defesa atenta do guarda-redes gilista.

Mais galvanizados, os azuis e brancos 
mantiveram o embalo, e, dois minutos de-
pois, foi Evanilson, também em estreia 

como titular, a levar novo perigo à baliza 
barcelense, desviando de cabeça um ponta-
pé de canto, que acabou por ser devolvido 
pela trave.

Os minhotos, apesar destes dois calafrios, 
não mudaram a estratégia, continuaram e 
espreitar os contragolpes, e aos 34 Samuel 
Lino voltou a ser protagonista, com um re-
mate de longe, que saiu um pouco por cima 
da baliza de Marchesín.

No entanto, este novo atrevimento dos 
galos não fez o F. C. Porto abdicar da pressão 
alta, acabando por corporizar o ascendente 
em golo, já aos 41, num desvio certeiro de 
Evanilson, após assistência de Nakajima, 
que fixou o 1-0 ao intervalo.

No regresso do descanso, o técnico dos 
dragões deixou o pouco produtivo Toni 
Martínez nos balneários, lançando Romário 
Baró no jogo e desfazendo um pouco usual 
esquema com três defesas utilizado na etapa 
inicial.

A aposta no jovem médio deu frutos aos 57 
minutos, quando Baró tentou o remate à en-
trada da área, com a bola a desviar no braço 
de Ygor Nogueira, num lance para grande 
penalidade, após recurso às imagens do vi-
deoárbitro.

No entanto, na marcação do castigo, já 
aos 59, Uribe desperdiçou a benesse, rema-
tando denunciado para defesa do guardião 
gilista Denis.

O desaproveitamento do médio colombia-
no não afetou a equipa da casa, que 10 minu-
tos depois teve, num só lance, três soberanas 
oportunidades para ampliar vantagem, com 
Evanilson e rematar à barra, e Nakajima e Fá-
bio Vieira, em dupla recarga, a não consegui-
ram superar a defesa adversária.

Aos 74, contrariedade para o F. C. Porto, 
com expulsão de Zaidu, por acumulação de 
amarelos, levando a um novo acreditar do 
Gil Vicente, que nos momentos seguintes 
subiu no terreno, e, por intermédio do re-
cém-entrado Lucas Mineiro, ainda ameaçou 
o empate.

Apesar do susto, e de mais uma ou outra 
insistência dos minhotos, embora já sem 
grande coerência, os ‘dragões’ foram man-
tendo a vantagem controlada e segurando o 
triunfo.
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Estreia de sonho de Evanilson como 
titular do F. C. Porto
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O resumo da vitória que fez o 
Sporting descolar do Santa Clara

O Sporting venceu o Santa Clara, nos 
Açores, por 2-1, com um bis de Pedro 
Gonçalves, num jogo da quinta jornada 
da Liga nem sempre bem jogado, mas 
em que os leões foram superiores.

O triunfo da equipa de Rúben Amorim 
foi conseguido graças a dois golos de 
Pedro Gonçalves, homem do jogo, 

que marcou aos 20 e aos 81, num jogo de-
sinspirado de parte a parte.

Com a vitória, o Sporting, que antes do 
jogo estava em igualdade pontual com o 
Santa Clara (sete pontos), colocou-se no 
terceiro lugar da classificação com 10 pontos 
(o jogo em atraso com o Gil Vicente, que os 
leões venceram, viria a ser disputado poste-
riormente).

O Sporting começou melhor o encontro e, 
logo aos dois minutos, Nuno Santos deixou o 
aviso: um remate fortíssimo que passou por 
cima da baliza de Marco.

Com o passar do tempo, o Santa Clara 
procurou reorganizar-se e subir no terre-
no, mas apenas até ao golo leonino. Aos 20 
minutos, bola longa de Jovane e Pedro Gon-
çalves aproveitou a fragilidade da defesa 
açoriana para inaugurar o marcador, rema-
tando, quase sem ângulo, entre o poste e o 
guarda-redes.

Com o golo marcado, o Sporting ficou 
melhor no encontro e, com mais posse de 

bola, a equipa de Rúben Amorim foi contro-
lando todas as instâncias do encontro.

Mas nem sempre o domínio no campo 
é equivalente a vantagem no marcador e, 
a três minutos do final da primeira parte, 
Coates falhou o lance, Lincoln aproveitou 
para isolar Santana e o avançado brasileiro, 
com calma, driblou Adán e colocou a bola 
no fundo das redes, para o 1-1 ao intervalo.

Na segunda parte, a intensidade do jogo 
diminuiu e as oportunidades de golo foram 
escassas. O Sporting assumiu o controlo da 
posse de bola e instalou-se no meio campo 
do Santa Clara, mas, sem criatividade e sem 
acertar no último passe, os leões foram ino-
fensivos.

Aos 73 minutos, o Sporting esteve muito 
perto de passar para a frente do marcador, 
quando, depois de um ressalto na área aço-
riana, Porro cruzou e Sporar cabeceou com 
a bola a rasar a baliza de Marco, na melhor 
oportunidade dos leões no segundo tempo.

Com o jogo a caminhar para o fim, o Spor-
ting instalou-se no meio campo adversário 
e começou a criar vários lances de perigo. 
Num desses lances, aos 81, após uma saída 
infeliz de Marco, Pedro Gonçalves aprovei-
tou a fífia do guarda-redes do Santa Clara e 
colocou o Sporting na frente do marcador.
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Sporting dá a volta e vence 
Gil Vicente nos últimos minutos
Dois minutos bastaram para o Spor-
ting dar a volta ao marcador e vencer, 
na noite de quarta-feira (28), o Gil Vi-
cente, por 3-1, no encontro em atraso 
da primeira jornada da Liga disputado 
no estádio de Alvalade. Lucas Mineiro 
adiantou os gilistas, mas Sporar, Tiago 
Tomás e Pedro Gonçalves protagoni-
zaram a reviravolta que garantiu os 
três pontos aos leões e a subida ao 
segundo lugar.

Os leões tiveram o ascendente no 
primeiro tempo, a equipa de Rú-
ben Amorim criou algumas si-

tuações de perigo no ataque, mas poucas 
enquadradas com a baliza contrária.

Por seu lado, os gilistas mostraram-se 
pouco eficientes na frente.

Pouco depois do recomeço, no primei-
ro remate à baliza leonina, os minhotos 
abriram o marcador, num desvio subtil 
de Lucas Mineiro.

Aos 82 minutos, o esloveno Andraz 
Sporar fez o 1-1 para os leões.

Dois minutos depois da igualdade, Tia-
go Tomás protagonizou a reviravolta no 
marcador num golo que teve de ser vali-
dado pelo VAR.

No último lance da partida, aos 90+6 
minutos, Pedro Gonçalves fechou a con-
ta para os leões, elevando a vantagem 
para 3-1.

Com este triunfo, o Sporting ascendeu 
ao segundo lugar da tabela, com 13 pon-
tos, menos dois que o líder Benfica e mais 
três do que o F. C. Porto.

JN/MS

Brayan Riascos e Eustáquio nos golos 
que empatam Nacional e Paços de Ferreira

O Nacional e o Paços de Ferreira em-
pataram 1-1, em jogo da quinta jorna-
da da Liga, com os golos de ambas as 
equipas a serem marcados na segunda 
parte.

A jogar em casa, o Nacional adiantou-
-se no marcador com um golo do 
avançado colombiano Brayan Rias-

cos, aos 57 minutos, com o Paços de Ferrei-
ra a chegar à igualdade, aos 74, através do 
médio Eustáquio.

Uma nota especial para o avançado co-
lombiano do Nacional, responsável por três 
dos seis golos dos insulares no campeonato, 
que garantiram à equipa cinco dos seis pon-
tos conquistados nestas cinco rondas inau-
gurais da Liga.

Com este empate, o Nacional, que não 
vence há três jogos, está em oitavo lugar, 
com seis pontos, enquanto o Paços de Fer-
reira, que vinha de uma vitória frente ao 
Santa Clara, é 12.º, com cinco pontos.

JN/MS
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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

LIGA EUROPA

S. C. Braga vence Zorya 
na Ucrânia e lidera grupo

O S. C. Braga somou o segundo triunfo 
consecutivo no Grupo G da fase de gru-
pos da Liga Europa ao vencer na Ucrâ-
nia, o Zorya Luhansk, por 2-1, em jogo 
da segunda jornada, e lidera em parceria 
com o Leicester.

O português Paulinho avançou os 
arsenalistas no marcador logo aos 
quatro minutos, num contra-ata-

que rápido, que começou no guarda-redes 
Matheus e terminou com um remate em 
posição frontal do avançado, assistido por 
Ricardo Esgaio.

Pouco depois, o argentino Nico Gaitán co-
roou a estreia nos minhotos com um grande 
golo, elevando a conta para 2-0. À entrada 
da área, o médio pegou na bola e atirou cer-
teiro para o fundo das redes do Zorya.

Os ucranianos não se abalaram pelos dois 
golos madrugadores e foram para o ataque 
à procura de dar a volta, contudo, apesar 
das várias situações criadas, o S. C. Braga 
deu conta do recado na defesa e manteve o 
marcador inalterável até ao intervalo.

No segundo tempo, o Zorya continuou 
a ter um maior caudal ofensivo do que a 
equipa comandada por Carlos Carvalhal, 
mas só no último minuto dos descontos 
(90+6) conseguiu reduzir, por Ivanisenia.

Com este triunfo, os braguistas lideram 
o Grupo G, com seis pontos, os mesmos do 
Leicester, que venceu o AEK Atenas, dos 
portugueses Hélder Lopes e Nélson Olivei-
ra, por 2-1.

JN/MS

Benfica goleia Standard Liège 
no regresso do público à Luz

O Benfica recebeu e venceu por 3-0, esta 
quinta-feira (29), o Standard Liège, em 
jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da 
Liga Europa. O embate entre as águias 
e os belgas contou com um ingrediente 
especial: o regresso dos adeptos ao Es-
tádio da Luz.

Depois da Pedreira, em Braga, e do 
Dragão, no Porto, foi a vez da Luz vol-
tar a receber adeptos nas bancadas, 

após o afastamento provocado pela pande-
mia da covid-19 e logo com um festival de 
bom futebol praticado pelo Benfica. Se nos 
primeiros 45 minutos, e apesar do domínio 
encarnado, as equipas foram para o interva-
lo empatadas a zero, o descanso trouxe mais 
emoção e os tão desejados golos.

Bastaram quatro minutos para Pizzi, de 
grande penalidade, aos 49 minutos, abrir 
a contagem. O tento do capitão encarna-
do serviu para desbloquear o jogo e aos 66 
minutos, também de grande penalidade, 
Waldschmidt dilatou a vantagem. Mesmo 
com uma “almofada” confortável no mar-
cador, o Benfica não diminuiu o ritmo e 
nove minutos depois, Pizzi voltou a fazer o 
gosto ao pé, num belo gesto técnico execu-
tado dentro da área.

Com este triunfo o Benfica é líder do Gru-
po D, lado a lado com Rangers que venceu o 
Lech Poznan e soma os mesmos seis pontos 
que o emblema da Luz.

JN/MS
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HÓQUEI EM PATINS

Competições europeias suspensas até ao final do ano
As competições europeias de hóquei 
em patins foram suspensas até 31 de 
dezembro de 2020, devido à “emer-
gência pandémica”, pela federação 
continental, que comunicou esta quar-
ta-feira (28) a decisão às federações e 
clubes participantes.

O comité de hóquei em patins da 
World Skate Europe “decidiu que 
é necessário suspender as compe-

tições da Liga Europeia e Liga Europeia 
feminina, com efeitos imediatos, até 31 
de dezembro de 2020”, devido à “con-
tínua degradação da emergência pandé-

mica”, de acordo com o comunicado, ao 
qual a Lusa teve acesso.

“Além disso, confirma-se, tal como 
indicado em comunicado anterior, que 
a Taça Europa fica suspensa até 31 de de-
zembro de 2020”, prossegue o organismo 
que rege a modalidade no continente eu-
ropeu, acrescentando que vai ser defi-
nido um novo modelo competitivo para 
cada troféu, a discutir com os clubes, por 
videoconferência.

A Liga Europeia, cuja última edição con-
cluída foi vencida pelo Sporting, numa final 
disputada frente ao F. C. Porto, em Lisboa, 
tinha início previsto para 7 de novembro.

Além dos “leões”, participam na prin-
cipal competição europeia outros quatro 
clubes portugueses, casos de F. C. Porto, 
Benfica, Oliveirense e Óquei de Barcelos.

A Taça Europa também chegou a ter 
agendados para 7 de novembro os jogos 
da ronda preliminar, na qual iriam par-
ticipar Sanjoanense e Riba D’Ave, mas já 
estava suspensa e sujeita a nova avaliação 
para 30 de novembro. Neste troféu, o HC 
Braga já está qualificado para os oitavos 
de final.

Na Liga Europeia de hóquei em patins 
feminino, que também começaria em 7 
de novembro, com os jogos da primeira 

mão da ronda preliminar, Portugal ti-
nha como representantes Benfica, Stuart 
Massamá e o CA de Campo de Ourique.

As competições europeias de clubes de 
2019/20 e o campeonato da Europa de 
2020, que deveria ter sido disputado em 
França, foram cancelados a 30 de abril, 
devido à pandemia provocada pelo coro-
navírus.

O Europeu de 2020 iria ser disputado 
entre 17 e 25 de julho, em La Roche-sur-
-Yon, em França, onde Portugal chegava 
como campeão do mundo e vice-cam-
peão da Europa.

JN/MS

TFC

Injury-riddled Toronto FC suffers second straight 
shut-out defeat in loss to NYCFC
Toronto sits 3 points behind Philadelphia 
Union in Supporters’ Shield race

Forced to play most of the season away 
from home and suffering from an 
injury-ravaged lineup, Toronto FC 

coach Greg Vanney blew a gasket Wednes-
day (28).

Not at his banged-up team, which he 
defended in the wake of a 1-0 loss to New 
York City FC, but when he was reminded 
by a reporter that his team, thumped 5-0 
in Philadelphia on the weekend, had not 
scored in two games.

Normally the picture of patience, the 
46-year-old Vanney let loose.

“Guys, guys,” said Vanney, whose ex-
pression fortunately was hidden behind 
a mask. “Honestly we’re scoreless in two 
games, we’re trying to manufacture oppor-
tunities. The core of our attacking group 
is not healthy. We’re working hard as a 
group.”

“We didn’t put out the effort and get the 
representation of ourselves that we wanted 
in Philadelphia. That was evident. We lift 
our hand, we say we weren’t there on that 
night. That happened. We’re allowed that 
over the course of 19 games and the crap 
that we’re going through. We’re allowed 
to have a bad night. We had a bad night. So 
end it.”

“Tonight the guys worked their asses off. 
They fought, they competed, they battled. It 
wasn’t perfect. It was never going to be per-
fect, OK? We had chances, we didn’t finish 
the chances. Our chances tonight, most of 
them went to our left back [Justin Morrow 
playing in a more advanced midfield role] ... 
That’s where we are right now.”

“We’re trying to get guys healthy. We 
get guys healthy, we’re very confident 
about what we’re capable of doing. It’s 
just where we are. I don’t understand why 
people don’t recognize that’s where we 
are ... We’re going to fight to get ourselves 
back heathy and we’re going for the trophy 
at the end of the day, that’s what we’re go-
ing to do”. “Any more questions?”

There weren’t in the wake of an 
82-second tirade. It wasn’t exactly Bobby 
Knight but Vanney’s growing heat showed 
a degree of frustration rarely exhibited 
since taking over the team in August 2014.

The post-game virtual meeting with re-
porters ended before anyone could remind 
him that Toronto (12-4-5) has been outshot 
42-10 (18-1 in shots on target) over its last 
two games - which followed a nine-game 
unbeaten run (7-0-2).

Jesus Medina’s second-half goal was 
enough to lift NYCFC (10-8-3) past Toron-
to on the night. It marked the first loss in 
five outings (3-1-1) for Toronto at Pratt and 
Whitney Stadium at Rentschler Field, its 
pandemic home away from home.

Vanney shakes up lineup

Vanney was without Brazilian fullback 
Auro, centre back Chris Mavinga, mid-
fielders Marky Delgado and Jonathan 
Osorio and forwards Ayo Akinola, Jozy 
Altidore and Pablo Piatti. That represents 
two designated payers and arguably seven 
starters.  Most of the injuries are not that 
serious. But Vanney does not want to bring 
back key players too early for fear of aggra-
vating the problem.

Altidore and Piatti may not be back be-
fore the playoffs.

The lopsided loss to Philadelphia 
dropped Toronto behind the Union on goal 
difference in the Supporters’ Shield race. 
Philadelphia moved three points ahead af-
ter beating Chicago 2-1 Wednesday (28).

The big picture shows Toronto standing 
second in the 26-team league. This week’s 
snapshot shows a bump in the road.

Still, NYCFC should have won by more. 
It had plenty of chances but lacked clin-
ical finishing. At the other end, New York 

‘keeper Sean Johnson should have brought 
a magazine to the game with Toronto not 
credited with a shot on target.

The New Yorkers had 64 percent of pos-
session in the first half Wednesday (28), 
coming at Toronto in waves. But they 
failed to turn that into goals despite some 
unconvincing Toronto defending.

NYCFC managed just one shot on target 
in the first half which ended with Toron-
to’s Nick DeLeon hammering a shot off the 
NYFC goalpost from just outside the penal-
ty box in stoppage time.

But too often, Toronto players were 
caught chasing the NYCFC attack.

The breakthrough came in the 51st 
minute when Quentin Westberg could not 
hold onto a swerving Valentin Castellanos 
shot and Medina was first to the rebound 
to knock it in. The Toronto defence had 
backed off Castellanos before he took the 
shot from outside the penalty box.

Toronto pushed forward as the second 
half wound down but rarely looked convin-
cing until the final minutes when New York 
had closed up shop and substitutes Jayden 
Nelson, Ralph Priso, Jacob Shaffelburg and 
Tsubasa Endoh added some life to the party.

Defender Maxime Chanot and Castel-
lanos returned from suspension for NYC-
FC. Libyan forward Ismael Tajouri-Shradi 
was out after announcing on social media 

that he has tested positive for COVID-19.
Castellanos has six shots, including four 

on target, for NYCFC, which eventually 
ended with 15 shots including six on target.

Toronto was found wanting early, saved 
by the offside flag when diminutive Argen-
tine playmaker Maxi Moralez scored with-
in 50 seconds.

“We played really good... We’re improv-
ing all the time. We’re just looking forward 
to every game now,” said NYCFC coach 
Ronny Deila.

Asked about how his team limited To-
ronto playmaker Alejandro Pozuelo, the 
Norwegian repeated what he had said be-
fore the game about the Spanish MVP con-
tender who has feasted on the New York-
ers in the past.

“I haven’t used a lot of energy on him, 
to be honest,” said Deila. “That’s not my 
focus. As I said before the game, he’s a good 
player but he’s not [Lionel] Messi.”

Pozuelo did not have a shot on the night, 
although he had a few well-aimed passes.

TFC hosts Inter Miami on Sunday (1) in 
East Hartford in a game that will feature 
a limited number of spectators. Toronto 
finishes out the regular season Nov. 8 at the 
New York Red Bulls.

CBC/MS
C

ré
di

to
:  

D
R



4930 de outubro a 5 de novembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  DESPORTO

 Los Angeles has won two champions in-
side of a month, The Lakers and now the 
Dodgers. People are starting to believe 
that a Los Angeles football team can make 
it three. Well, the Chargers are unlikely to 
make the playoffs, and of the seven teams 
that will make it for the NFC, it does not 
look good for the Rams. I like them, just not 
enough to win it all. It is nice, though, to see 
great competition in some divisions, even 
the terrible NFC East. It has a huge game 
this week between the Cowboys and the 
Eagles. There are multiple divisions with 
two or three teams still fighting for the top 
spot. The AFC North is simply amazing, 
with three teams having five or more wins. 
Two of the leading divisional teams also 
have a player who is about to break a heck 
of a record. Ben Roethlisberger and Tom 
Brady. I know right what records haven’t 
these two broken. Both are playing excel-

lent for their respective ages, which is why 
the record one of them is about to hold is 
genuinely remarkable. Roethlisberger has 
been sacked 511 times in his NFL Career, 
Brady 508; before retiring, Brett Favre was 
the leader a 525. Both will probably break 
525 sometime this year, but it just shows 
how durable they have been while win-
ning eight super bowls between the two 
of them, playing in 12. As for my picks 
this week, it’s been a good run these last 
few weeks. I’m not too fond of so many of 
these games this week; flip a coin. Kansas 
City by 20 points, yes, if it mattered abso-
lutely, but they will let off the gas, and the 
Jets will get garbage yardage. How about 
the Patriots cause they have owned the 
bills for 20 years, but it’s Cam Newton now. 
(see below) . Tampa Bay should smash the 
Giants, but are they looking ahead to that 
monstrous game against the Saints next 
week? Even that Packers spread, it right 
where it should be, but it’s a tough div-
isional rivalry game, and is seven points 
too many? It seems like a trap week by 
Vegas, I mostly visitors against the spread 

this week, and I hate that. I guess the one 
benefit is home teams still have few fans 
allowed. 

Players of the Week
Tom Brady, QB – Tampa Bay 
4 Passing TDs, 1 Rushing TD, 370 YDS 
Jeff Wilson Jr., RB  
San Francisco: 3 TDs, 112 YDS 
Tyler Lockett, WR – Seattle 
3 TDs, 200 YDS 

In the hot seat?

I have picked on coaches for a few 
weeks, got to shift back to some players. 
seven weeks in the rust from having no 
preseason should be gone by now. Cam 
Newton arrived in New England, bring-
ing hope to the team, which had just lost 
the GOAT. His first few games were im-
pressive, but he was forced to miss action 
due to a COVID positive test. People try to 
make excuses for him; maybe he was sick. 

Well, if that is the case, then do not play. 
The last two games he played (Denver, 
San Francisco) were total garbage at best. 
Playing for the most ruthless coach of all 
time, you are on the shortest leash pos-
sible. I would not joke about it as he has. 
Shape up, and beat the Bills. The Patriots’ 
last time losing four games in a row never 
came close to happening with number 12 
under center. 

Team of the week

The Pittsburgh Steelers are the only re-
maining undefeated NFL team. A perfect 
six for six so far. Pittsburgh finished eight 
and eight last year, missing the playoffs 
after lacklustre play down the stretch. 
This past week they went toe to toe with 
another undefeated team, the surprising 
Titans. The game came down to the wire, 
some luck may have been involved, but 
props are due. Let us see how they do on 
the road against their divisional rivals, the 
Baltimore Ravens, this week.

OS MELHORES DO MUNDO NASCEM AQUI
REGISTER TODAY
OCTOBER RECREATIONAL

PROGRAM NOW OPEN

MORE INFORMATION
SPORTINGFCTORONTO.COM

SportingFCAcademy
scp_toronto
SCP_Toronto

416.516.6816
infos@sportingfctoronto.com

Report – Week 8 

Adam Care
Opinião

Indianapolis Colts @ Detroit Lions 
Detroit +2.5 

Los Angeles Rams @ Miami Dolphins 
Los Angeles -3.5 

Las Vegas Raiders @ Cleveland Browns 
Las Vegas +2.5 

Minnesota Vikings @ Green Bay Packers 

Minnesota +7.0

New England Patriots @ Buffalo Bills 
New England +3.5

New York Jets @ Kansas City Chiefs 
Kansas City -19.5

Pittsburgh Steelers @ Baltimore Ravens 
Baltimore -4.0

Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals 
Tennessee -5.5

Los Angeles Chargers @ Denver Broncos 
Los Angeles -3.0

New Orleans Saints @ Chicago Bears 
Chicago +4.5

San Francisco 49ers @ Seattle  
Seahawks +2.5

Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles 
Dallas +9.0

Tampa Bay Buccaneers @ New York Giants 
Tampa Bay -10.5  

Adam’s NFL week 8 picks  (8 - 5 last week, 53 – 42 – 2 season total) 



Orders required by 2 pm day prior to pickup. 
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Miguel Oliveira termina GP 
de Teruel na sexta posição
O piloto português Miguel Oliveira 
(KTM) terminou na sexta posição o 
Grande Prémio de Teruel de MotoGP, 
11.ª prova da temporada.

Oliveira, que partiu da oitava posi-
ção, terminou a 12,953 segundos 
do vencedor, o italo-brasileiro 

Franco Morbidelli (Yamaha), que bateu 
os espanhóis Alex Rins (Suzuki) e Joan 
Mir (Suzuki).

Com estes resultados, Mir manteve a 
liderança do campeonato, com 137 pon-
tos, enquanto o piloto português man-
tém o décimo lugar, com 79 pontos.

JN/MS

João Almeida lucrou 100 mil euros, 
Ruben Guerreiro quase 28 mil

O português João Almeida (Deceuninck-
-QuickStep) ganhou mais de 100 mil 
euros em prémios individuais na Volta 
a Itália em bicicleta, enquanto Ruben 
Guerreiro (Education First) conseguiu 
quase 28 mil, segundo cálculos divulga-
dos esta quarta-feira (28) pelo Cycling 
News.

Ao analisar o livro de prova e os resul-
tados na corrida, que terminou no 
passado domingo (25), o portal es-

pecializado de notícias de ciclismo chegou 
ao número de 100.380 euros conseguido 
pelo português, o terceiro mais alto entre 
participantes.

Já Guerreiro, com uma soma exata de 
27.863 euros, foi o oitavo melhor corredor 
a nível de prémios monetários, numa tabe-
la que inclui apenas o valor amealhado por 
cada um, o que pode não corresponder ao 
valor que levaram ‘para casa’, uma vez que 

é frequente haver uma divisão pela equipa 
em certas categorias.

Almeida chegou a este valor fruto de vá-
rios ‘top 3’ e ‘top 10’ em etapas, mas, so-
bretudo, por ter liderado a classificação 
geral e a classificação da juventude por 15 
dias, num Giro em que acabou no quarto 
lugar final e no terceiro lugar no prémio da 
juventude.

Guerreiro venceu a nona etapa e, no fi-
nal, a classificação da montanha, um feito 
inédito em grandes voltas para Portugal, 
que foi o quarto país com maior número de 
ganhos, numa lista encabeçada pela Grã-
-Bretanha.

O ciclista mais ‘abonado’ foi o britâni-
co Tao Geoghegan Hart (INEOS), o grande 
vencedor na chegada a Milão, com 314.781 
euros, a grande fatia da equipa mais ‘rica’, 
a INEOS, com um total de 430.693.
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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
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Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente
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Federação Portuguesa de Automobilismo 
diz que GP de Portugal foi “um sucesso”

O presidente da Federação Portuguesa 
de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni 
Amorim, considerou no passado domin-
go (25) que o Grande Prémio de Portugal 
“foi um sucesso”.

Em comunicado, o líder federativo dis-
se que “ver o Grande Prémio aconte-
cer foi um enorme alívio e uma gran-

de satisfação”.
“Desportivamente, a prova foi um su-

cesso. Pilotos e equipas teceram largos elo-
gios à pista e à organização, o que nos deixa 
extremamente satisfeitos. Não podemos 
esquecer que todo este ‘circo’ foi montado 
num curto espaço de tempo”, disse o presi-
dente da FPAK.

Ni Amorim revelou ainda que o presiden-
te da Federação Internacional do Automóvel 
(FIA), o francês Jean Todt, “também ficou 
muito bem impressionado com a pista, com 
as infraestruturas e com a envolvência”.

“Houve coisas que correram muito bem 
e outras que precisam de ser melhoradas, 
mas isso é normal e faz parte de todo um 
processo. Saio de Portimão com o dever de 
missão cumprida e ciente de que estamos 
no bom caminho para fazermos parte do 
calendário da Fórmula 1. Acredito que não 
foi um participação esporádica, vamos ter 
de trilhar todo um caminho, é certo, mas 
o que se fez este fim de semana foi impar”, 
concluiu.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) 
venceu no passado domingo (25) o GP de 
Portugal de Fórmula 1, 12.ª prova da tem-
porada, que se realizou no Autódromo In-
ternacional do Algarve (AIA), tornando-se 
no piloto com maior número de triunfos 
(92) na história da modalidade.

JN/MS
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WSIB unveils new 
online services

Workplace Safety and Insurance 
Board (WSIB) has released an up-
date on recent enhancements to its 
online services.

A recent release noted that people 
with workplace injuries and 
illnesses are now able to ac-

cess their claims information online, 
by signing in to the WSIB site to view 
their claim status, latest payments and 
approved benefits. They can also up-
load documents directly to their file 
and send secure messages, reducing 
the need to phone.

The new service is linked to recent 
digital innovations for businesses 
including uploading claim-related 
documents online, an easier to use 
login for businesses, simpler clear-
ances, and online registration for the 
new Health and Safety Excellence 
program which helps businesses de-
sign or improve their own health and 
safety programs.

The WSIB also has a new Safe-
ty Check feature, enabling users to 
check out how safe a business is and 
compare health and safety results of 
similar businesses.

Features include the number and 
types of injuries in any workplace, ac-
cess to numbers indicating how many 
people are still receiving benefits a 
year after an accident, and determin-
ing if a business has joined the Health 
and Safety Excellence program.

There is also information about 
how the WSIB makes decisions about 
COVID-19 claims and COVID-related 
claims statistics.

Daily Comercial News/MS

The chair of the Residential and 
Civil Construction Alliance of 
Ontario says thousands of con-
struction workers in the Great-
er Toronto and Hamilton areas 
could lose their jobs between 
now and spring if senior levels 
of government fail to provide 
funding so municipalities can 
get working on state-of-good-
repair infrastructure projects.

Peter Smith, who is also 
executive director of 
the Heavy Construction 

Association of Toronto, issued 
the plea in a podcast released 
Tuesday (27).

“That’s a lot of jobs,” said 
Smith in the podcast. “They’re 
good-paying jobs and there’s 
a lot of families that are go-
ing to be facing a pretty bleak 

winter if we don’t do some-
thing about this now.”

The podcast, called Investing 
in Infrastructure, features Smith 
in conversation with Dave Traf-
ford, host on Newstalk 1010 in 
Toronto. It is the 10th instal-
ment in a series called Conver-
sations About Construction.

Smith says municipalities 
have numerous maintenance 

and repair projects that are 
ready to go to tender, but they 
don’t have the money now be-
cause COVID-19 hit and deci-
mated their budgets. As a re-
sult, municipalities are putting 
off projects that were sched-
uled to go ahead in 2020.

The City of Toronto, for ex-
ample, is going to defer al-
most $400 million worth of 
work that was slated for this 
year. Even more concerning, 
though, is that the city doesn’t 
know what it’s going to do in 
2021, he said.

“It looked like a fantastic 
year for the construction in-
dustry,” said Smith. “There 
was all this maintenance or 
state-of-good-repair work 
that we were looking at see-
ing come out for tender. On 
top of that there were all these 
megaprojects, mass tran-
sit like the Ontario Line, so it 
was going to be a great year. 
Unfortunately, COVID hit and 
when that happened muni-
cipalities had a raid on their 
piggybanks.”

Daily Comercial News/MS

RCCAO chair warns 
of major construction job losses 
without more project funding
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Skills Ontario launches #SkillsAtHome 
Spooktacular for Halloween
Skills Ontario has launched the 
#SkillsAtHome Spooktacular, a 
series of free virtual activities 
for youth to celebrate Hallow-
een and explore the skilled 
trades and technologies while 
staying safe at home.

Three contests will chal-
lenge participants to craft 
costumes, carve and paint 

pumpkins and build roller-
coaster candy dispensers. The 
event will also include a live 

pastry arts workshop on how 
to design cupcakes with a Hal-
loween theme.

Funded by the Government 
of Ontario and the Government 
of Canada, the #SkillsAtHome 
Spooktacular challenges are 
separated into age groups, as 
well as categories, such as the 
best skilled trade/technology 
related submission and most 
creative submission, and each 
category winner will be award-
ed a $25 Amazon e-Gift Card, 

indicates a Skills Ontario re-
lease. Challengers are asked to 
post their submission on Twit-
ter. There is a grand prize for 
the submission with the most 
interactions on Twitter. Sub-
missions are due on Oct. 31 at 
midnight. All the details can 
be found on skillsontario.com/
spooktacular.

“Skills Ontario is proud to 
have made the quick pivot to 
virtual learning during these 
extraordinary times,” said Ian 

Howcroft, CEO of Skills On-
tario, in a statement. “Through 
this #SkillsAtHome Spooktacu-
lar initiative, we can continue 
to reach thousands of young 
people across the province, 
not only to provide them with 
fun learning activities, but also 
to inspire them to explore the 
skilled trades and technologies, 
and ultimately build our future 
skilled workforce.”

Daily Comercial News/MS
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A atmosfera não foi sempre com a co-
nhecemos. Assim como esta condiciona 
a vida, também a vida a condiciona. Os 
gases retidos à volta do nosso planeta 
pela força da gravidade não foram sem-
pre os mesmos, nem tiveram sempre as 
quantidades atuais.

Teoriza-se a partir de indícios geo-
lógicos que a atmosfera primitiva 
da Terra, há mais de 4 milhares de 

milhões de anos, numa primeira fase fos-
se constituída essencialmente por hélio e 
hidrogénio, numa segunda fase composta 
essencialmente por gases expelidos por 
vulcões, sendo a sua constituição essen-
cialmente de vapor de água, amoníaco, 
metano e hidrogénio. 

Graças às primeiras bactérias anaeróbi-
cas (que vivem em ambientes sem oxigé-
nio) e que são as ancestrais do fitoplânc-

ton, houve um aumento de oxigénio na 
atmosfera devido à realização da fotos-
síntese. Para se atingirem cerca de 21% de 
oxigénio na atmosfera foram necessários 
cerca de 2 milhares de milhões de anos. 
Sem esta percentagem de oxigénio a vida 
na Terra seria radicalmente diferente da-
quela que conhecemos hoje. 

Na atmosfera primitiva os gases co-
nhecidos como de efeito estufa eram de 
quantidade muito reduzidas, havendo 
baixas percentagens de dióxido de car-
bono, monóxido de carbono, carbono e 
outros gases como o azoto. A partir da 
vida que surgiu na água e que na sua 
senda de sobrevivência teve como efeito 
secundário a libertação de oxigénio, pu-
deram surgir outros seres para os quais 
este se considera vital.

A atmosfera terrestre tem diversas ca-
madas, todas com composições, pressões, 
densidades e temperaturas diversas. Es-
sas camadas são interativas umas com as 
outras e têm comportamentos diferentes, 
assim como efeitos diferentes na vida do 
planeta. Desde a temperatura, passando 
pelos ventos, pela humidade e um sem 

fim de elementos condicionantes e con-
dicionados pela vida, a atmosfera é um 
complexo e imenso intricado sistema. 

As camadas essenciais que atualmente 
se consideram são: a Troposfera – onde a 
densidade é maior, havendo uma maior 
concentração de ar e que pode chegar até 
à altitude de 17Km; a Estratosfera – com-
preendida aproximadamente entre os 
17Km e os 50Km de altitude, onde se situa 
a camada de ozono que nos protege dos 
raios ultravioleta emitidos pelo Sol; a Me-
sosfera – situada aproximadamente entre 
os 50Km e os 80Km de distância à crosta 
terrestre, onde as temperaturas poderão 
andar abaixo dos 90º celsius negativos 
(esta é a camada onde os meteoritos nor-
malmente se desintegram); a Termosfera 
ou Ionosfera – compreendida aproxima-
damente entre os 80Km e os 500Km de 
altitude, esta camada tem uma preva-
lência elevada de partículas ionizadas, as 
temperaturas nesta área chegam a rondar 
os 1500º celsius; a Exosfera – considerada 
a última cada, é compreendida aproxima-
damente entre os 500Km e os 800Km aci-
ma da crosta terrestre, é de uma densida-

de muito baixa, portanto muito rarefeita, 
onde se encontra essencialmente hélio e 
hidrogénio, sendo que temperatura po-
derá atingir os 1000º celsius.

Esta espécie de pele da Terra não é só 
composta por gases: existem partículas 
sólidas em suspensão, seres vivos ala-
dos, campos magnéticos, água, gelo, etc. 
Em determinadas camadas atmosféricas 
existem ventos de 900Km por hora - à al-
titude em que viajam os nossos aviões de 
viagens intercontinentais as temperatu-
ras rondam os 70 graus celsius negativos. 
A atmosfera é um sistema dinâmico e es-
sencial à vida na Terra, assim como a vida 
na Terra é essencial à sua existência.

Recentemente temos percebido ações 
humanas podem alterar o atual equilíbrio 
desta nossa cúpula, desde a destruição da 
camada de ozono, passando pela emissão 
massiva de gases de efeito estufa ou de 
outros poluentes. Para nos mantermos 
protegidos e a respirar teremos com cer-
teza de cuidar e evitar a alteração ou de-
gradação desta nossa pele. Só assim pode-
remos continuar a desfrutar da natureza, 
com respeito e admiração.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva
Atmosfera Terrestre

C
ré

di
to

s:
 D

R

AMBIENTE

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!
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SAÚDE & BEM-ESTAR

Qual recorte você quer dar (un)follow? 
Dia desses, conversando com uma ami-
ga, tecemos considerações interessan-
tes sobre um fenômeno que ocorre nas 
redes sociais: o mundo dos influencers, 
youtubers e seus seguidores. Falamos 

de como algumas mulheres se colocam 
nas redes como desconstruídas, femi-
nistas mas que, no seu mundo particu-
lar, vivem relacionamentos abusivos, 
tóxicos ou não mostram sororidade. 
Feminismo de “gogó”, já ouviu falar?

E de alguns homens que levantam a 
bandeira de que a mulher precisa 
estar em pé de igualdade com o ho-

mem mas não lavam um copo dentro de 
casa porque têm uma esposa que faz isso.

Foi aí que surgiu uma comparação e 
uma dúvida: estamos vivendo um tea-
tro ou a vida real? Para mim, esse tipo 
de pessoa se esconde num personagem, 
num modelo, tanto quanto a blogueira 
que só fala em corpo perfeito. Cansei de 
ver influencers no melhor estilo intelec-
tual de ser, postando frase de Frida Kah-
lo, fundo musical de Chico Buarque, es-
tante com livros de Bukowski, Chomsky 
ou Nietzsche (todos esses nomes com 
“K” e “H” no meio...).

O que eu quero dizer é que a influen-
cer fitness menosprezada ou considerada 
fútil porque fala de corpo, alimentação 
e contagem de calorias diárias, não está 
abaixo daquela que estampa a vida de 
intelectual desconstruída pois seu pro-
pósito, de uma e de outra, é o mesmo: 
aparência, estética. Uma, física. Outra, 
intelectual. Pra mim, só muda a custo-
mização, a roupagem. Se trata do mes-
mo pacote que ambas querem vender 
nas suas redes. Acabo sentindo falta de 
autenticidade. Tudo é tão recortado, tão 
exposto de forma tão cinematográfica 
que se torna cansativo. Estamos notan-
do uma movimentação aqui e acolá de 
alguns perfis de pessoas que perceberam 
que, ser humano, ser autêntico, é mui-
to mais “cool” do que apenas desempe-
nhar um papel. Até mesmo para obter 
um maior número de seguidores e enga-
jamento. Mais cedo ou mais tarde essas 
pessoas que vivem de recortes acabam 

por mostrar quem são de verdade. Afinal 
de contas, ninguém consegue viver “re-
presentando” 24 horas por dia.

Eu, que tenho um pé na era “sem redes 
sociais” e outro nelas, arrisco dizer que 
somos seres que tentam ser ou parecer 
um tipo, um padrão idealizado. Os per-
calços e dissabores comuns na vida diária 
nos fazem acreditar que estamos vivendo 
no modo errado. Então imaginamos um 
jeito certo e buscamos um modelo para 
seguir que se encaixe nessa idealização. 
Antes, buscávamos gurus e líderes de 
forma discreta. O que acontece hoje em 
dia, nessa era digital, é que essa busca 
é cada vez mais escancarada por conta 
do excesso de ofertas. Nos deparamos o 
tempo todo com exemplos de vida per-
feita, corpos e mentes invejáveis. Essa 
campanha maciça pela perfeição nos 
confunde e nos deprime justamente por 
ter uma meta inalcançável.

O ser humano é assim, embarca no 
novo mas, com o tempo, vai perceben-
do o verdadeiro terreno e caindo literal-
mente na realidade. Por mais fútil que 
possa parecer, acaba por não mais ceder 
aos encantos das ilusões. Pode demorar, 
mas um dia a venda cai. E as máscaras 
também.

Enquanto isso não acontece, sejamos 
seletivos na hora de escolher qual recorte 
acompanhar. Um que esteja mais próxi-
mo da realidade ou aquele que nos dis-
tancia cada vez mais dela?

Adriana Marques
Opinião

Qual recorte você 
quer dar  (un)follow

Ainda na temática da prevenção do 
cancro da mama - sendo que outubro 
é omês dedicado à consciencialização 
acercadeste tema -, achei que seria in-
teressante apresentar-vos alguns perfis 
de Instagram que se dedicam a abordar 
todo o “universo” do cancro da mama: 
informam, educam, ajudam na preven-
ção e ainda apoiam e inspiram em casos 
de diagnóstico positivo.

Sigam estas contas e partilhem com a vos-
sa família e amigos!

@nalieagustin

“Thriving against all odds” é o lema de Na-
lie, e podemos encontrá-lo na “bio” da sua 
página de Instagram. Nalie Agustín é uma 
mulher de armas, uma lutadora e, acima de 
tudo, um modelo para muitas pessoas.
Diagnosticada com cancro da mama com 
24 anos, esta guerreira natural de Montreal 
completou um ano de tratamento (que 
incluiu quimioterapia, mastectomia, ra-
dioterapia e reconstrução mamária) e em 
2014 estava livre da doença. Infelizmente, 
em janeiro de 2017, ela voltou - desta vez, 
foi-lhe diagnosticado carcinoma da mama 
com  metásteses pulmonares (estádio 4). 
Apesar de, em outubro de 2019, ter anun-
ciado que o cancro estava em regressão, em 
maio deste ano as más notícias voltaram: 
11 lesões no cérebro. As cinco sessões de 
radioterapia reduziram-nas significativa-
mente, mas em setembro Agustín iniciou 
um novo tratamento de quimioterapia, já 
que os nódulos nos pulmões progrediram. 
Uma jornada com altos e baixos extrema-
mente inspiradora, que nos ensina a nunca 
desistir. 

@paige_previvor

Paige Moore criou esta conta de Instagram 
para partilhar a sua história, após ter lhe 
terem sido diagnosticadas mutações no 
gene BRCA 1- cuja função é impedir o sur-
gimento de tumores, reparando molécu-
las de ADN “danificadas” - e ter realizado 
uma mastectomia preventiva com apenas 
24 anos de idade. Paige é também co-fun-
dadora da The Breasties, uma comunidade 
dirigida a pessoas afetadas pelo cancro da 
mama e do sistema reprodutor.
São inúmeros os conteúdos inspiradores e 
informativos que podem encontrar nesta 
página! Espreitem!

@iheartericka

Ericka Hart, queer femme, é modelo, es-
critoria, educadora e ativista na área da 
sexualidade,  dedicando-se ao combate à 
opressão e injustiça racial e de género.
A sua conta de Instagram está recheada de 
conteúdos educativos, assim como o seu 
testemunho enquanto paciente com can-
cro de mama, denunciando diferentes atos 
racistas de que foi alvo.
Na sua plataforma com mais de 400 mil se-
guidores, Ericka usa a sua experiência e o 
seu corpo marcado por uma mastectomia 
para denunciar a toxicidade das normas 
sociais e trazer para a discussão assuntos 
que, por alguma razão, ainda são “tabu”.

Inês Barbosa/MS
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OLHAR COM OLHOS DE VER

“Black Lives Matter” // Ottawa, Ontário. Créditos: Fabiane Azevedo

Boo. // Whitby. Créditos: David Ganhão

A queda das folhas altera as paisagens da cidade // Toronto. Créditos: Joana Leal

Vai ficar tudo bem // Elora, Ontário. Créditos: Inês Carpinteiro
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A Guarda Fiscal era uma força paramili-
tar portuguesa, responsável pela alfân-
dega, imigração, cobrança de taxas, e 
outras tarefas de lei. A Guarda Fiscal foi 
criada no dia 17 de setembro de 1885, 
quando guardas de barreira saíram da 
existente guarda real da polícia. Esta 
nova formação foi atribuída diretamente 
à alfândega e à cobrança de taxas. In-
teressantemente, a Guarda Fiscal podia 
alternar entre duas agências, ambas em 
tempo de paz e em tempo de guerra. Du-

rante o período de paz, a Guarda Fiscal 
cairia sobre as direções e autoridade do 
ministro das Finanças português. Sub-
sequentemente as unidades de combate 
seriam mandadas para proteger a fron-
teira com países vizinhos. Finalmente 
em 1933, a brigada inteira foi desman-
telada, sendo renomeada de Brigada de 
Fiscalização da Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR).

Em 2009, a Brigada Fiscal formada 
previamente foi dividida nas unida-
des de GNR correntes, sendo estas a 

Unidade de Ação e Fiscalização e o Con-
trolo Costeiro. Deve ser notado que a GNR 
é formada por militares e, como tal, está 
sujeita a estrutura militar e lei militar, ao 
contrário dos membros da PSP (Polícia de 
Segurança Pública).

Quando ainda era um rapaz novo, lem-
bro-me de andar pelo “Posto da Guarda 
Fiscal” em São Roque do Pico. Um edifício 
de pedra designado “Posto de Despacho”, 
com portas duplas de madeira abertas 
na sua entrada, chão de madeira, cinco 
janelas redondas, torre de cúpula com 
membranas de proteção contra o tempo, 
com um peixe decorativo no seu topo. Na 
maioria das vezes, de mão dada com a mi-
nha mãe, nunca realmente parei para dar 
uma boa olhadela ao seu interior. Apenas 
visitámos São Roque ou o Cais do Pico para 
ir ao supermercado, comprar roupa ou ir 
à farmácia. Os guardas sempre me pare-
ceram intimadores, sendo que não se riam 
muito, de distintivo ao peito, com o bastão 
preso ao cinto, uma pistola com cabo de 
segurança e um coldre incluído. Pensan-
do bem nisto, a boina era bem intimadora, 
mas com uma aparência muito francesa, 
na minha opinião. O uniforme da manei-
ra que me recordo era cinzento, com um 
cinto de cabedal branco, sempre acom-
panhado de uns sapatos pretos que nunca 
combinaram, outras vezes com borlas.

Os itens a seguir são da minha coleção.

1. Capacete Cerimonial da Guarda Fiscal 
Portuguesa, Fronteira e Alfândega, cerca 
de 1934- 1970s. Completo com cinto de 
queixo, insígnia e apoio de cabeça.

2. Guarda Fiscal, Primeiro Crachá de Peito, 
completo com pino traseiro e orifício, 
1965- 1985.

3. Guarda Fiscal, Crachá de Instrutor da 
Escola de Treino Central, 1989-1993, 
completo com cinto de cabedal e furo de 
botão.

4. Guarda Fiscal, Boina, 1960s, completo 
com raro crachá com Insígnia de Bata-
lhão Nº 1 designado. O Batalhão Nº1 era 
de Lisboa.

5. Bastão da Guarda Fiscal com depósito, 
com pega marcada com o acrónimo 
“GF”, bastante flexível e possivelmente 
muito doloroso.

The Guarda Fiscal was a Portuguese 
paramilitary force, responsible for cus-
toms, immigration, taxation, and other 
law enforcement duties. The Guarda Fis-
cal was created on the 17th of September 
1885, when Barrier Guards left the Royal 
Guard of the Police. This new formation 
was tasked directly with customs and 
taxation. Interestingly, The Guarda Fiscal 
would alternate between two agencies, 
both in peace time and wartime. During 
peace time, The Guarda Fiscal would 
fall under the direction and authority of 
the Ministry of Finance. In times of war, 
The Guarda Fiscal direction and author-
ity came from The Portuguese Armed 
Forces, when subsequently, combat units 
would be assembled to defend the bor-

der with neighboring countries. Finally, in 
1993, the entire brigade was dismantled, 
newly named The Fiscal Brigade of The 
Guarda Nacional Republicana (GNR).

Then in 2009, The Fiscal Brigade pre-
viously formed in 1993, was further 
divided into the current units of the 

GNR, fiscal action unit and coastal control. 
It should be noted the GNR are military per-
sonnel and as such, are subject to military 
structure and military law, unlike members 
of the PSP or Public Security Police.

As a young boy, I remember walking 
by the “Posto Da Guarda Fiscal” in São 
Roque do Pico. A stone building labelled 
“Posto de Despacho”, main double wood 
doors propped open, wood floors, five 

round top windows, cupola tower com-
plete with weathervane and fish finial. 
Mostly walked by hand in hand with 
my mom, never really stopping to a get 
a good look at the interior. We only vis-
ited São Roque or Cais do Pico, to shop at 
either the supermarket, clothing store 
or pharmacy. The guards always looked 
intimidating, not often smiling, breast 
badge, baton hooked on belt, pistol with 
safety lanyard, and enclosed holster. 
Come to think of it, the Kepi hat was real-
ly, really intimidating, albeit too French 
looking for my liking. Their uniforms as 
I remember, were speckled gray, com-
plete with white leather equipment belt 
with always nonmatching black dress 
shoes, sometimes with tassels. To this 
day, I can’t understand the shoe thing. 
Everyone knows your belt must match 
your shoes.

The following items are from part of my 
collection.

1. Portugal Guarda Fiscal, Border and Cus-
toms Police Ceremonial Casque, Circa 
1934-1970’s. Complete with chin strap, 
insignia and head rest.

2. Guarda Fiscal, First Issue Breast Badge, 
complete with back pin and eyelet, 
1965-1985.

3. Guarda Fiscal, Instructor’s Badge from 
the Central Training School, 1989-1993, 
complete with leather strap and button 
hole.

4. Guarda Fiscal, Kepi Hat, 1960’s, com-
plete with rare No. 1 Insignia Batallion 
designation. Batallion number 1 was in 
Lisbon.

5. Guarda Fiscal Baton with Lanyard, Han-
dle embossed with “GF” acronym, very 
flexible and possibly very painful.

A BLAST FROM THE PAST

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Armando Terra
Opinião
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Superando

A segunda peça da série, “Superando”, foi realizada com a ajuda de jovens pacientes on-
cológicos da ala pediátrica do Valdecilla, que procuraram recriar o campo de trigo de Van 
Gogh com ciprestes com as mãos.
“Na peça, uma criança está apoiada numa cadeira de rodas, podendo pintar mais alto que as 
demais. Isso é algo que nós, como sociedade, podemos fazer: pegar nesta crise e usá-la para 
nos impulsionar para a frente”, explica Pejac.

Carícia

Na última peça do trabalho, o au-
tor afirma que “Carícia” é a solu-
ção poética da nova dinâmica da 
relação entre os pacientes e os tra-
balhadores de saúde imposta pelo 
vírus da covid. Apesar de fisica-
mente distantes, as suas sombras 
denunciam o desejo de retornar 
ao contato físico.
Pejac confessa: “Eu também adi-
cionei uma sensação de sere-
nidade e beleza ao transformar 
as  sombras num lago colorido e 
tranquilo com nenúfares, pres-
tando homenagem a um dos meus 
pintores favoritos, Monet, ao lon-
go do caminho”.

Um artista plástico espanhol chamado Pejac resolveu homenagear os profissionais de 
saúde do Marqués de Valdecilla University Hospital, em Santander na Espanha, como 
um gesto de agradecimento pelo seu trabalho em geral e durante a pandemia da co-
vid-19 em particular. No projeto “Força”, o artista oferece o que faz melhor: a pintura.

Feito para marcar o momento que ficará para sempre na história, o artista fez três 
intervenções no Valdecilla, como o hospital é carinhosamente chamado na sua cidade 
natal. O nome “Força” foi propositalmente escolhido por ser esta qualidade um dos 
requisitos necessários dentro de um hospital, segundo Pejac. O trabalho aborda três 
aspetos da crise atual e propõe soluções.

Distanciamento Social

O primeiro trabalho é uma ilusão de ótica e mostra uma aparente fenda profunda e aberta 
na parede do hospital. Quem se aproxima, nota inúmeras pequenas silhuetas humanas que 
tentam escapar da fenda que, segundo o artista afirma ao site Bored Panda, representa “a 
ferida que esta pandemia deixou”.
Apesar da imagem funcionar como uma metáfora para os danos da pandemia, propõe o 
distanciamento social como única forma de corrigi-la. “Entre a grande multidão, incluí ce-
nas de reencontro, empatia, cuidado e amor, sugerindo uma porta para um futuro melhor 
e cheio de esperança”, afirma Pejac.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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ou QUAISQUER
QUAISQUERES ?

com Luciana Graça

Caso:
• O «Português ao raio x» surgiu para esclarecermos
todas as nossas dúvidas de língua portuguesa!
Queremos, mesmo, acabar com «quaisqueres» 
dúvidas de português! – quer dizer… 
«quaisqueres dúvidas» ou «quaisquer dúvidas»?...

• Forma correta: «quaisquer» («quaisquer dúvidas»).
• «Qualquer»: palavra formada a partir do pronome «qual» e do elemento invariável «quer»; por isso é que, quando 
queremos formar o plural desta palavra, apenas o pronome «qual» vai para o plural; assim sendo, no singular, 
«qual» + «quer» = «qualquer»; e, no plural, «quais» + «quer» = «quaisquer».
• De forma resumida:
- «quaisqueres»: é uma forma que não existe em português;
- «quaisquer»: é sempre o plural de «qualquer» («um livro qualquer» e «uns livros quaisquer»; «uma comida qualquer» 
e «umas comidas quaisquer»).

Análise:
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Gwen Stefani e Blake Shelton preparam-se para dar o próximo 
passo na relação. Esta terça-feira, dia 27, o casal anunciou ao 
mundo que vem aí o casamento.
A novidade foi partilhada por ambos, que publicaram nas redes 
sociais uma fotografia em que surgem a dar um beijo apaixona-
do, com a cantora a mostrar o anel de noivado oferecido pelo 
companheiro. “Sim, por favor”, escreve Gwen na legenda, 
mostrando-se entusiasmada com o enlace. 
De lembrar que Gwen Stefani e Blake Shelton estão juntos des-
de 2015. Os dois conheceram-se no concurso “The Voice”, do 
qual são mentores.

Já era imagem de marca de Camila Cabello. Os cabelos longos 
com ligeira ondulação e franja eram referências da artista en-
tre os fãs. Contudo, a jovem decidiu passar por uma transfor-
mação de visual e surpreendeu todos.
Através das redes sociais, Camila Cabello mostrou-se com o 
novo look. Mantém a franja, mas os fios foram cortados pela 
altura dos ombros. 
“Tive o cabelo longo durante toda a minha vida e era tempo 
de sentir o ar nos meus ombros”, disse Camila, divertida com 
esta mudança. 

Georgina Rodríguez deu uma entrevista a uma revista espanhola, na qual abriu o 
coração sobre vários temas. Além de falar sobre o início da relação com Cristiano 
Ronaldo e sobre a vontade de ter mais filhos, a modelo refletiu sobre o que mudou 
na vida desde que se tornou uma figura pública, E fez confidências sobre o lado 
negro da fama. 
Em declarações à MujerHoy, Georgina deixou claro que, na sua vida, nem tudo é 
alegria e felicidade.  “Faça o que fizer, vou ser criticada”, disse, consciente de que 
todos os seus passos são avaliados. A jovem acredita que os comentários negativos 
de que é alvo são provocados por sentimentos de ciúme.
“Infelizmente, há muita inveja em torno da minha vida e da do Cristiano. A inveja 
é um sentimento que apodrece o ser humano, que não o faz evoluir e o enche de 
ódio e ressentimento”, acrescenta, assegurando, no entanto, que não guarda ran-
cor. Em vez disso, Georgina diz sentir “compaixão” por quem não é capaz de ser 
feliz ao observar o sucesso dos outros.  

TESTEMUNHO 
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Chrissy Teigen está a passar por uma fase muito delicada. Ainda assim, poucas 
semanas depois de ter perdido o filho Jack, a mulher de John Legend decidiu 
escrever um texto emotivo no qual conta tudo o que aconteceu.  Com o apoio 
do marido, John Legend, Chrissy abre o coração. “Não fazia ideia quando é que 
estaria pronta para escrever isto”, começa por desabafar.
Depois de agradecer todo o carinho e apoio que tem recebido dos fãs após a 
perda do filho, Chrissy recorda os últimos dias de gestação, em que esteve in-
ternada devido a hemorragias, e o momento em que foi confrontada com a dura 
verdade: o descolamento parcial da placenta e as hemorragias fortes eram fatais 
para o bebé que carregava. “Ia tomar a epidural e seria induzida a dar à luz o 
nosso filho com 20 semanas, um menino que nunca teria sobrevivido na minha 
barriga”, disse, assegurando que foi vista por diversos especialistas e que se-
guiu todas as recomendações. 
Começaram os procedimentos para a indução do parto e Chrissy pediu ao ma-
rido e à mãe para fotografarem alguns momentos. “Expliquei ao John que pre-
cisava das fotografias. Ele odiou. Mas eu sabia que precisava de ficar com este 
momento para sempre, da mesma forma que precisava de me lembrar de nos 
beijarmos no final do corredor, da mesma forma que precisava de me lembrar 
das nossas lágrimas de alegria depois de nascer a Luna e o Miles. Eu sabia que 
precisava de partilhar esta história”. Algumas dessas imagens acabaram por ser 
partilhadas pela modelo nas redes sociais.
Chrissy contou, detalhadamente, como foi o dia e diz que partilha este testemu-
nho para chegar a outras mulheres que tenham passado por situações similares.
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Ivete Sangalo impediu que o pior acon-
tecesse. A cantora desfrutava com o filho 
Marcelo, de 11 anos, de um dia de praia na 
Bahia, Brasil, quando protagonizou o sal-
vamento de uma criança que corria o risco 
de se afogar.
O relato é feito no Twitter pela tia da 
criança que estava em perigo. Alice, assim 
se apresenta a tia do menino. Esta conta 
que estava com o namorado e a criança 
dentro de água, e que todos acabaram por 
perder a noção da profundidade.  Deses-
perados, começaram a gritar e a pedir aju-
da. É então que Ivete, que estava a surfar 
nesse momento, surge para os auxiliar.

Os três elementos dos D.A.M.A. estão infe-
tados com Covid-19. Após o teste positivo 
de Miguel Coimbra, Kasha e Miguel Cristovi-
nho, os outros dois músicos da banda, tam-
bém estão infetados com o novo coronavírus.
“Como sabem, depois da notícia do Coimbra, 
eu e o Kasha temos estado em isolamento. 
Eu testei positivo no dia a seguir ao Coimbra, 
portanto, já não estive com o Mateus [o filho 
do cantor com Mia Rose] no fim de semana 
e estou sozinho em casa, desde quarta-feira. 
Estamos a tomar todas as precauções e va-
mos manter-nos em nossas casas até termos 
ordem de soltura”, escreveu Miguel Cristovi-
nho no Instagram, na segunda-feira, dia 26.
“Febre ligeira e dores no corpo. Agora, já 
estou mais rijo.”, disse, referindo-se aos 
sintomas.
Kasha publicou alguns vídeos nas redes so-
ciais, onde confirma estar em isolamento 
desde quarta-feira (28), até ao momento 
sem sintomas.

Débora Monteiro usou as redes sociais para 
publicar novas fotografias das filhas. Nestas 
imagens, a atriz e apresentadora da SIC mos-
tra como Alba e Júlia, que nasceram em ju-
lho, estão crescidas. As meninas surgem em 
diferentes situações, sendo que em duas das 
imagens é possível ver ainda a presença do 
companheiro de Débora e pai das meninas, 
Miguel Mouzinho.

SALVAMENTO 

D.A.M.A. 

ALBA & JÚLIA 

C
ré

di
to

s:
 D

R
C

ré
di

to
s:

 D
R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

5930 de outubro a 5 de novembro de 2020mileniostadium.com MILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

Kika



MILÉNIO |  PASSATEMPOS

1

2

3

4

5

6

11

8

9

10

12

13

14

15

7

 N Q G A I C A R C O M E D F Y
 J K L I B K O A T A L P F S F
 V A I E S S I D O M C E S I B
 E Y S O C R A T E S D U L R P
 O S I O A Z E E T C E O E N F
 R A P T L A S R P U S T Q Y S 
 E I R A T C I N Q O I C G S N
 M G P R R Z C A F L S N A S O
 O O O A A T R I I O G G I N O
 H L V I T I A E D A G E O A P
 I O B A E E E O I V S Y R I L
 S T A M N I X P Y P R T T R N
 A I N O A S S F T O C E A T E
 A M S B S P A A E I G K E D I
 Y G P O L I S U C A I C E R G

Horizontais
ESCRAVOS
DEMOCRACIA
ESPARTA
GRÉCIA
FILOSOFIA
AQUEUS
ATENAS
TEATRO
ODISSEIA
MITOLOGIA
PLATÃO
SÓCRATES
TROIA
HOMERO
PÓLIS

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.  Aquele que tende a ver as coisas pelo 
lado mais desfavorável; espera sempre 
pelo pior;

 2. Que contém ou revela maldade; cruel, 
desumano, mau

 3. Aquele que desculpa certas falhas ou 
erros;

 4. Aquele que teima; que insiste, que não 
desiste facilmente;

 5. Espertalhão; que tem mau caráter, que 
aufere vantagens que caberiam a ou-
tro(s)

 6. Quieto, sossegado; não apresenta agi-
tação, perturbação;

 7. De pequena estatura; de pouca exten-
são vertical;

 8. Que se movimenta muito; que se ma-
nifesta com inquietação;

 9. De altura superior à média; de grande 
dimensão vertical;

 10. De pouca idade; moço;
 11. Que não se expõe; oculto, íntimo, dis-

creto;
 12. Que vive no campo ou na roça; roceiro;
 13. Aquele que tem pouca ou nenhuma 

gordura
 14. Palavra que qualifica pessoas ou coisas 

com atributos positivos;
 15. Que é tomado ou considerado no todo, 

por inteiro.

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

500 gr arroz carolino 
550 gr de açúcar 
4 l  de leite gordo
14 gemas 
1.5 lt de água 

2 colheres de sopa de manteiga 
3 cascas de limão 
2 paus de canela 
Canela em pó
Sal 

Deitar a água para um tacho, juntar a manteiga, uma pitada de sal, as cascas de limão e 
os paus de canela, levar ao lume e deixar começar a ferver. Juntar o arroz e deixar cozer, 
mexer de vez em quando, até ficar quase sem água.
Num tacho à parte, aquecer o leite. Depois adicionar aos poucos o leite ao tacho do arroz 
e mexer de vez em quando. Deixar cozer o arroz até ficar macio e bem cremoso. Juntar 
depois o açúcar, mexer e deixar ferver mais cinco minutos.
Num recipiente, bater as gemas, adicionar um pouco do arroz do tacho, mexer até ficar 
morno.  Adicionar depois ao tacho, mexendo sempre. Retirar do lume, retirar as cascas 
de limão e os paus de canela, deitar numa travessa para arrefecer. Quando já estiver frio 
decorar com canela em pó.
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Shop online at
donvalleyhealthfood.ca

We offer an extensive variety of 

quality supplements, loose herbs & teas, 

as well as personalized consultations

that include Iridology.

Compre online em
donvalleyhealthfood.ca

Oferecemos uma extensa variedade
de suplementos de qualidade, ervas & chás, 
assim como consultas personalizadas
que incluem Iridologia. 
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Poderá sentir alguma dificuldade 
em seguir o seu caminho da forma 

que tinha idealizado. Apesar disso, evite a 
todo o custo sabotar os seus objetivos.

A influência de Vénus fará com que se sinta 
mais confortável em relação aos seus sen-
timentos. Aproveite os prazeres da vida, e 
não se retraia em apimentar a sua relação.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Antes de assinar qualquer contrato, 
leia bem as letras pequenas. A in-

fluência de Mercúrio não o/a irá ajudar a ser 
perspicaz e, por isso, evite ser enganado/a.

Sentir-se-á dividido/a entre as responsa-
bilidades pessoais e profissionais, aliadas ao 
facto de necessitar do seu espaço. Aproveite 
o fim de semana para relaxar e tire algum 
tempo para si.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

A influência de Júpiter irá testar 
diariamente o seu otimismo. Tente 

não dar grande atenção a pessoas negativas 
pois elas apenas o/a desmotivarão.

As pessoas em quem confia não o/a irão dei-
xar ficar mal. Preserve as boas amizades e 
terá sempre um ombro amigo.

TOURO 21/04 A 20/05

A influência de Úrano poderá au-
mentar a sua necessidade de in-

dependência, apesar de saber lidar com o 
trabalho em equipa. Tente encontrar o equi-
líbrio perfeito.
Aproveite a sua semana para abrir o seu 
coração ao amor, pois estará mais sedu-
tor/a do que nunca. A sua família saberá 
esperar por si.

VIRGEM 23/08 A 22/09

A influência de Júpiter e Neptu-
no fará com que tenha vontade de 

mostrar aos outros o seu lado mais criativo. 
Deverá ter atenção a imprevistos que pode-
rão aparecer durante a semana.

Poderá surgir alguma disputa com alguém 
de quem gosta. Tente a todo o custo manter 
o diálogo para que a situação se resolva de 
forma clara.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Mercúrio pedir-
-lhe-á que reflita cuidadosamen-
te relativamente às decisões que 

pretende tomar. Este será o momento ideal 
para colocar de lado algumas das suas ta-
refas e dedicar-se mais aos outros. Poderá 
sentir necessidade de cortar laços com al-
guém conflituoso do seu grupo de amigos. 
Ouça os seus argumentos antes de tomar 
qualquer decisão.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

A influência de Mercúrio e Marte 
poderá dificultar a sua capacida-

de de iniciativa… Tente terminar o trabalho 
que tem em mãos antes de começar um novo 
projeto.

A Lua e Vénus promovem o bom relaciona-
mento entre a família... Por isso, aproveite 
o momento para fazer atividades divertidas 
com os que estão à sua volta.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência de Marte Retrógra-
do aconselha a que reveja bem 

as suas finanças. Mantenha-se atento/a, 
pois o momento pede que faça algumas 
poupanças.

O charme natural que o/a caracteriza fa-
cilita a convivência consigo… O seu sor-
riso irá encantar todos os que cruzarem a 
sua vida.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A influência de Saturno fará com 
que, com o tempo, alguns dos seus 

projetos se concretizem… Pense menos e 
faça mais!

Tente não se ofender por algum comentário 
mais negativo que lhe possam fazer. Man-
tenha as suas relações de forma tranquila e 
tudo correrá pelo melhor.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

No decorrer da semana, poderá 
perder um pouco a confiança em si. 

Não permita que isso faça com que deixe os 
objetivos de lado!

A influência de Vénus fará com que o seu 
coração fique um pouco baralhado. Não crie 
muita expectativa nos outros pois, poderá 
sair desiludido/a.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Marte poderá trazer 
ao de cima o/a pequeno/a “diabi-

nho/a” que há em si. Evite grandes compras 
e mantenha-se atento/a.

Sentir-se-á mais nervoso/a e com menos 
propensão para ajudar os outros. Reserve 
algum do seu tempo livre para fazer ativida-
des que lhe dão prazer.

PEIXES 20/02 A 20/03

A influência de Neptuno e Marte 
dar-lhe-á o impulso que necessita 

para que a sua vida seja mais confortável. 
Reveja os objetivos com que há tanto tem-
po sonha!

No decorrer da semana é possível que re-
ceba abraços que o/a reconfortam. Lem-
bre-se que as discussões tranquilas levam 
todos a perceber o seu ponto de vista.

Soluções
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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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
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Classificados

Profissionais de Televisão 

Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos: 416-821-2698

Tavora Foods

1625 St Clair Ave, Toronto

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

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 

Leão D’Ouro

920A Dundas Street West in Mississauga

Restaurante português localizado procura 
empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is look-
ing for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326

New Jack’s Bakery

352 oakwood avenue, toronto

Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na 
caixa e ajuda de servicos 

We are looking to fill various full time 
positions for both cashier and customer 
service 

Contact: Jason Carvalho 416-651-1780 

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!



Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
soldbygil.com
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate all year access, road with an oasis 
of green space. Many possibilities of use, 
build cottage, retirement or dream home!. 
Road yearly fee of $300 for maintenance 
and snow removal. Copy of a survey 
available upon request.

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

Asking $788,000. 20 Snowood Court. 
Nested on a quiet street. Great oppor-
tunity to live in and rent lower apartment! 
House features 3 bedrooms on main 
level with laminate thru-out spacious 
living / dining with pot lights, updated 
kitchen with s/s appliances and granite 
counters. Both levels have ensuite laun-
dry. Lower level has separate entrance 
with over-sized family room, high ceilings 
and 2 bedroom with laminate throughout. 

Extras: All existing electrical light fi xtures, 
window coverings, 2 fridges, 2 stoves, 
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in 
backyard, home inspection, report avail-
able upon request, furnace, air condition-
er and water tank owned. 

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Eglinton & Dufferin Weston & Blackcreek

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

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

Preço:  $779,000 
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2 
quartos, Open Concept, perfeito para 
entretenimento, com um apartamento 
no basement para um rendimento ex-
tra. Garagem para um carro único e dri-
veway privado para 5 carros. Lavanda-
ria com acesso para as duas unidades. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

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

Scarlett & Eglinton

 Preço: $649,900 
Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito 
como alternativa a um apartamento. Sem 
estacionamento. Próximo do Stockyards 
Village e das paragens de TTC Bus. 

Weston & Rogers

Preço: $1,165,000
Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-de-
-banho. Bungalow separado, com gara-
gem para dois carros e apartamento no 
basement. 

Jane & 401
(Rustic Area)

Dufferin Grove
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fi replace in living room, 
fi nish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fi xtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½  
casas de banho. Cave acabada. Muito 
bom estado. Pedem $899 000.

Casa em Woodbridge

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

Pedem $2100

Apartamento para aluguer

7 Apartamentos – todos alugados. Per-
to do subway. Bom rendimento. Gas e 
electricidade separados.

Propriedade de investimento

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

Casa em Mississauga

SOLD

$62,000 above asking

SOLD IN 1 DAY

$57,000 above asking



especiais
desta semana
pernas de frango  
$1,29 lb.

costeletas de porco 
$2,49 lb.

aba de vitela  
$2,99 lb.

costeletas de vitela
$5,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

26/10/2020 a 1/11/2020


