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As crianças de
hoje, amanhã
Manuel DaCosta

Editorial

As crianças são o futuro da sociedade.
Nós procriamos para dar continuidade e
garantir a sustentabilidade do mundo ao
renovar continuamente a população.

A

té ao final de setembro, mais de
900,000 crianças foram diagnosticadas com o vírus da COVID-19, representando cerca de 11.1 porcento dos casos em todos os EUA. Esta é uma lembrança
do impacto que a pandemia está a ter nas
crianças e adolescentes. As percentagens
nos EUA e no Canadá podem ser ainda
maiores, tendo em conta que os sintomas
nas crianças são mais moderados, e por isso
mais difíceis de diagnosticar. E porquê evidenciar este facto sobre as crianças? Num
mundo de mensagens confusas e focadas
nos adultos, temos tendência a negligenciar o facto de que as crianças são pessoas e
também elas estão a ser afetadas psicologicamente pela pandemia, ainda mais do que
os adultos. Apesar de terem voz, os desabafos permanecem em silêncio, pois estão na
base do totem da sociedade.
Tendo em conta as mudanças constantes

nas mensagens entregues aos pais, no que
diz respeito a escolas, creches, atividades
sociais e físicas, etc. e no cuidado e transmissão da informação às crianças, quais são
os efeitos psicológicos que esta pandemia
pode ter nas crianças? Provavelmente, as
crianças sentem-se preocupadas, ansiosas
e com medo e isto pode incluir o tipo de
medos muito semelhantes aos dos adultos.
Com a interrupção da escola, as crianças
deixam de ter um sentido de estrutura e
estimulação que só o ambiente escolar providencia. A oportunidade de estar com os
amigos e ter um apoio social que é essencial
ao bem-estar mental foi reduzido, tendo
um impacto negativo no seu bem-estar.
Será que os pais estão a avaliar adequadamente estas questões problemáticas que
poderão afetar os seus filhos para o resto
da vida? As crianças da pandemia terão de
lidar com a perda deum ano de normalidade nas suas vidas, o que se poderá traduzir
num período de desenvolvimento e crescimento mental perdido, o que condiciona o
equilíbrio que as crianças requerem.
O problema que cada um de nós enfrenta é como gerimos e reagimos a situações
stressantes com um desenvolvimento rápido nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Como seres humanos, podemos
aproveitar os poderes incríveis de força
e cooperação que possuímos, mas como
transmitimos esses conceitos positivos aos
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nossos filhos? Enfrentamos tempos sem
precedentes que levaram à suspensão das
nossas vidas.
As crianças em casa enfrentam um risco
acrescido de serem aliciadas e testemunharem violência interpessoal, alcoolismo,
violência sexual, etc. num local que consideram seguro. Como é que os protetores
das crianças, sob stress, providenciam um
ambiente seguro para uma criança? Mais
do que nunca, as crianças necessitam de
amor e honestidade que acalme os seus
medos e que sejam explicados de uma maneira que entendam. Estima-se que desde
o início da pandemia, cerca de 1,5 biliões
de pessoas jovens estão sem acesso a educação, o que numa escala global cria uma
intercadência incomparável. As responsabilidades parentais têm sido alteradas para
incluir a educação das suas crianças, ao
mesmo tempo que se tenta providenciar o
habitual conforto de vida com um emprego
e habitação.
A proteção das crianças é provavelmente
o trabalho mais importante das nossas vidas. Estamos a prestar atenção suficiente
ao futuro do mundo, sendo que supostamente serão as nossas crianças a dirigir?
Vamos ver os resultados amanhã.
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Aprender e adaptar
Nestes tempos diferentes que vivemos,
as crianças são uma das nossas maiores preocupações. Por serem mais frágeis, por terem que ser protegidas por
nós – nós que andamos ainda um tanto
ou quanto perdidos na forma mais eficaz
de nos protegermos.

Antónia Pedra

O

s daycares fecharam em março, no
início da pandemia criada pela covid-19, e começaram a ter autorização de reabertura no fim de junho, início
de julho. E reabriram. Com medo, com mil
restrições, com menos crianças, com muitos mais cuidados, mas reabriram. Nesta
edição do jornal Milénio Stadium, tivemos
a oportunidade de falar com Antónia Pedra, proprietária do Alton Kids Child Care
Centre, em Burglinton, que recebe crianças com idades compreendidas entre os 15
meses e os 12 anos. Ficámos a entender um
pouco melhor as preocupações e angústias
de quem gere um dia a dia incerto, tentando sempre, na medida do possível, transmitir uma sensação de normalidade para
as crianças com quem diariamente lidam.
Estes educadores não têm tido uma tarefa
fácil: educar com amor, mesmo que com
receio e à “distância”.

crianças e também com os pais.
MS: A interação entre as próprias crianças
também é diferente?

AP: Não, não. Para eles a vida agora é assim. Agem com normalidade. Muitos deles
usam as máscaras, mesmo os mais pequeninos. Veem os pais e já estão habituados
a essa rotina agora. Eles adaptam-se muito depressa. Acho que as crianças reagem
melhor que os adultos, nós temos as nossas... inseguranças! (risos) Estamos rodeados de mais informações. Talvez saibamos
demais...

AP: É claro, apesar de nós tentarmos e fazermos de tudo para que a diferença não
se sinta muito. Temos as orientações do
Ministério da Saúde e falam-nos em manter dois metros de distância, por exemplo,
e isso é impossível para uma criança... O
próprio uso das máscaras é difícil, às veMS: O que mudou em si, enquanto responzes as crianças têm medo... Nós, enquanto
sável pelo espaço, na forma de ensinar a
educadoras, temos medo de falhar tamsuas crianças?
bém...
AP: A forma de ensinar está a mudar. MesMS: Mas sente medo de falhar em que senmo que nós tentemos trabalhar com o mátido?
ximo de naturalidade, há sempre algo na
AP: Porque este espaço é a casa deles, nós nossa mente que nos faz agir diferente...
fazemos o melhor possível para que eles se “olha que tens que manter a distância;
“olha que se fizeres X, depois Y pode aconsintam confortáveis...
tecer”. Mesmo que tentemos fazer as coisas
“normalmente”, eu acho que nos acanhaMS: Sente que falha ao impor essas regras,
mos. Já não temos aquela espontaneidade
é isso?
de ir a correr quando uma criança chora e
AP: Sim... Nós tentamos seguir os critérios dar-lhe um abraço, por exemplo... Agora
que nos são impostos pelo governo, mas é há sempre uma “campainha” na nossa caimpossível seguir tudo porque é difícil, por beça que nos diz “não, não podemos fazer
exemplo, ver uma criança a chorar e dizer isto, vamos ter problemas por causa disto”.
“ok, senta-te aí, a dois metros de distância,
MS: Estará a pandemia a moldar a nossa
que já vemos o que se passa”. É muito difíforma de ser?
cil... Nós temos que ir ter com a criança e
ver o que se passa, ou dar-lhe um carinho e AP: Eu acho que nós vamos sentir o efeito que isto terá nas pessoas, talvez daqui
é muito difícil de gerir isto tudo.
a cinco, 10 anos... Acredito que estamos a
MS: Estará também a Antónia numa consprejudicar muito as crianças. Estamos com
tante aprendizagem?
medo constante de apanhar o vírus e de o
Constantemente. Sempre, sempre, sem- transmitir para alguém, aquele sentimento
pre. Porque é muita informação. As notí- de culpa “será que tenho o vírus e vou concias estão sempre a mudar, as informações tagiar as crianças?”; ou “será que vou infeque vêm do Ministério da Educação estão tar as minhas trabalhadoras?” ou até “será
sempre a mudar, as recomendações do Mi- que vou para casa e contamino o meu marinistério da Saúde também... Por isso esta- do, os meus netos? Ou à minha mãe, que é
mos em constante aprendizagem e adapta- mais velha?” ... É aquela pressão constante
ção. É muita coisa para uma pessoa gerir ao e o medo sempre na minha cabeça. Não é
só o nosso próprio medo, mas o medo tammesmo tempo.
bém dos pais.
MS: Como é que acha que as crianças estão
a reagir a tudo isto? Como é que sente que MS: Os pais transmitem-vos alguma
pressão?
as crianças têm estado? Ansiosas?

AP: As crianças são um livro aberto, adaptam-se muito depressa. Para eles o mundo
é agora assim. Quando tudo fechou, em
março, no início da pandemia, eles ficaram
com os pais aquele tempo todo e depois
Milénio Stadium: O que mudou no funcio- vieram novamente para nós... Eles adapnamento do seu daycare com a pandemia? tam-se. Eu até acho que quando eles vieram para nós depois no princípio de julho,
Antónia Pedra: Mudou quase tudo. Desde
eles até estavam contentes! Já estavam fartermos praticamente metade das crianças
tos de estar em casa (risos). Mesmo os mais
que tínhamos quando isto começou, em
pequeninos, estavam contentes por voltar.
março, até às rotinas das próprias professoras – as limpezas, a forma de lidar com as MS: Mas acha que eles têm algum medo?

AP: Eles sentem que se acontecer alguma
coisa é culpa deles, sabe? Se acontecer alguma coisa aos filhos, porque eles voltaram
à vida “normal”, eles pensam que é culpa
deles e carregam esse peso. E nós, enquanto
educadores, claro que também temos sempre na nossa cabeça “ai se acontecer alguma
coisa, como é que os pais vão reagir?” ...E
depois é a falta de apoio do Ministério da
Saúde que nos deixa mais preocupados. Claro que uma criança vai espirrar, claro que
vai tossir, isso acontece... As crianças vão
ficar doentes, claro, principalmente nesta
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altura do ano, é normal que isso aconteça...
Mas como é que vamos obrigar uma criança a ficar em casa 14 dias se ela espirrar, por
exemplo? É difícil gerir isto tudo.
MS: Que apoio gostaria de ter mais por
parte do governo?
AP: Mais compreensão. Todos nós somos
pessoas humanas, todos nós temos os nossos sentimentos... Acho que é uma falta
muito grande de apoio quando não percebem a pressão que nós temos ao tentar fazer
o melhor que conseguimos, nas condições
em que vivemos, de forma a que seja o melhor para as crianças, o melhor para os pais,
o melhor para os nossos empregados... E o
governo o que faz é pressionar-nos, porque
se falhamos com algo, por muita boa vontade que tenhamos, temos logo o aviso que
vamos ter uma multa. Se não fizermos tudo
o que eles mandarem fazer e da forma que
mandam fazer, temos sempre a “ameaça”
por parte deles, nesse controlo apertado...
Nós sabemos as regras, as restrições, mas a
situação em si já é má e temos uma pressão gigante em cima de nós, e ainda sem a
compreensão deles, pior ainda.
MS: Tem receio, de certo modo, do impacto que a pandemia poderá deixar nas crianças?
AP: Eu acho que serão adultos diferentes.
Eu gostava de estar enganada, eu gostava
mesmo que não fosse assim, mas penso que
vamos notar uma grande diferença nestas
crianças que estamos a educar agora, nestes tempos de pandemia. Até março deste
ano, nós éramos os primeiros a incentivar
as crianças a abraçarem-se, a dar um beijinho nos amigos quando estão mais tristes,
etc... Agora não. Agora é “não toques”,
“não abraces”, “não faças isso, não estejas
tão perto, vai lavar as mãos”. Acho que vamos ver que estas pessoas vão crescer e ser
diferentes – isto vai ter um impacto em nós
adultos, quanto mais nestas crianças.
MS: Será que serão adultos um bocadinho
mais... frios?
AP: Eu acho que sim. Porque eu vejo até
nas minhas netas... Elas fora e nós dentro, sempre com “no hugs”... A mais pequenina, com quatro anos, estava sempre
a questionar a mãe: “mas quando é que
eu posso abraçar a vovó? Tenho saudades
dela, tenho saudades de abraços!”. Mas
pode ser que isto passe e eles nem sequer se
lembrem... Pelo menos é o que eu espero!
Catarina Balça/MS
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Quietos,
calados,
mascarados
e fechados
Eduardo Sá é reconhecido em Portugal por ajudar muitos pais e educadores a olharem para as crianças com outros olhos.
Muitas vezes a sua perspetiva é a das crianças que, como psicólogo clínico e psicanalista, aprendeu a conhecer e respeitar.
Nem sempre é consensual, mas sempre agita as cabeças demasiado formatadas. Com os seus textos publicados no jornal
Observador, nos seus vários livros já publicados, ou com as suas crónicas diárias na Rádio Observador, obriga-nos a parar
para refletir sobre ações que antes não questionávamos, sobre modelos que precisam de ser renovados, sobre conceitos que
nem sabíamos que estavam incorretos.
Professor da Universidade de Coimbra e do ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa. Diretor do BabyLab-Laboratório de Psicologia do Bebé da Universidade de Coimbra. Membro da Unidade de Investigação em Família, Saúde e
Justiça, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra/Unidade de Investigação e Desenvolvimento e Diretor Clínico da Bebés & Crescidos, Clínica de psicologia e saúde familiar, Eduardo Sá é também um homem
de uma simplicidade e simpatia extraordinárias.
Aceitou gentilmente que o Milénio Stadium publicasse dois dos seus mais recentes textos/reflexões sobre os efeitos da pandemia nas crianças. Para ler e refletir. E até quem sabe repensarmos a forma como estamos todos a lidar com um tema de
tamanha importância. Afinal, nestes dias loucos, Fernando Pessoa continua a ter toda a razão – “o melhor do mundo são as
crianças”. Saibamos respeitá-las.
Madalena Balça/MS

É verdade que se convencionou dizer dos, atormentados, demasiado pequenos e
que a infância das crianças é, “regra ge- sozinhos. Aliás, não fosse a nossa infância
aquilo que foi e nenhum de nós se teria senral”, livre e despreocupada. Mas...
tido tão condicionado, em tantos momeninfância das crianças nunca foi tão tos, por tudo aquilo que, por causa dela,
“cor de rosa” assim. Até porque - ao acabámos por acumular. Que fez com que
contrário daquilo que muitos afir- os nossos desempenhos, os nossos amores,
mam hoje, a propósito das regras a que a forma como nos damos socialmente, as
estão sujeitas na escola, por exemplo - elas nossas escolhas ou os trilhos que acabámos
não se adaptam a tudo. Nunca estão tão dis- por percorrer se tivessem enviesado como,
traídas como se vaticina por aí. E são, todas muitas vezes, acabou por acontecer com toelas, tão sensíveis e tão inteligentes, que dos nós.
A relação da escola com a infância tamnão há como passarem “ao lado” de todas
as coisas a que são expostas. Que fazem da bém não foi, ao longo do tempo, tão cheia de
infância, ao longo dos anos, um lugar com experiências boas como todos teremos demuitas sombras. Que nos leva, à maioria sejado. É verdade que o ensino obrigatório
de nós, a tentar consertar, pela vida fora, resgatou milhões de crianças para a infância
as “cicatrizes” de uma infância que todos a que, doutra forma, não teriam direito. Mas
a escola como uma experiência de “recreio”
queríamos que tivesse sido mais feliz.
É verdade que se convencionou dizer que ou de pessoas bondosas que nos levavam
a infância das crianças é, “regra geral”, livre pela mão conhecimento a
dentro não foi bem assim. A nossa escola
e despreocupada. E que parece que, quando
a vivemos, a nossa infância se espreguiçava nunca foi tão livre, tão entusiasmante e tão
pelo tempo, sem sobressaltos nem dor. Mas justa como todos gostaríamos que tivesse
raramente a infância duma pessoa se pas- sido. Nem teve tantos professores “espesa assim. A infância é, muitas vezes, muito ciais” como gostaríamos muito que nos titriste. Tem muitos mais momentos de de- vesse dado. E estigmatizou muitos amigos
nossos como se fossem “pouco inteligensamparo do que devia ter.
Brincaram connosco e contaram-nos tes”, sem que os tivesse resgatado para o cohistórias menos do que devia ter aconteci- nhecimento com teria a obrigação de o ter
do. E sentimo-nos, vezes demais, assusta- feito.

A

Por isso mesmo, quando - hoje - os nossos filhos têm de estar na escola quietos,
calados, mascarados e fechados reagimos
com algum mal-estar, mas com complacência demais. Como se os perigos de que
os queremos proteger se sobrepusessem
aos custos de um tão inusitado confinamento. E, por isso mesmo, como se aquilo
que a escola exige às crianças não justificasse qualquer contraditório da nossa parte. O que não é verdade.
As crianças não ganham se tiverem aulas durante muito tempo. Não aprendem
mais. Nem aprendem melhor. O enfado ou
o cansaço descentra-as daquilo que lhes é
pedido. Desconcentra-as. Distrai-as. Inquieta-as. Logo, quanto mais as aulas se
prolongam menos elas aprendem.
As crianças não ganham se não tiverem
recreios. Tê-las quietas, caladas e fechadas
obriga-nos a dar-lhes recreios mais generosos. Muito acima dos 5 minutos que muitas
escolas, a pretexto do coronavírus, entenderam atribuir-lhes. E acima dos 10 minutos de recreio do “antigamente”, que lhes
dava 3 minutos para irem à casa de banho,
3 minutos para comerem o pão e 4 minutos
para brincarem. Escolas que desconsideram
o recreio comprometem o aprender.
As crianças não ganham se não se “misturarem” umas com as outras. Se não se so-

cializarem. Se não conviverem com outras
crianças de outros grupos e, até, de outras
idades, em espaço aberto, sem constrangimentos e sem isolamento. É verdade que
um segundo de conversa entre duas elas
gera dez microgotículas que podem transportar coronavírus. E que, daí por diante,
o risco será sempre a multiplicar. Mas escola e isolamento social não casam tão bem
como, por vezes, pode parecer. E se o isolamento social parece “favorecer” as crianças “tímidas”, por exemplo, a prazo, tanto
isolamento faz mal ao desenvolvimento de
todas as crianças.
As crianças não ganham se - como alternativa ao brincar, às correrias ou ao falar “pelos cotovelos” - a escola “fechar os
olhos” à utilização de telemóveis nos intervalos das aulas. Mesmo que eles decorram
na própria sala de aulas. Incentivar a que se
virem sobre si ou favorecer que joguem em
rede, na sala de aula, não é uma compensação sensata que desvalorize os custos de não
terem recreios. Logo, a escola terá de ponderar outras alternativas para os tempos livres de que as crianças necessitam para que,
em contrapartida, elas aprendam melhor.
As crianças não ganham se o tempo em
que estão na escola se estique, em função
da gestão desencontrada de tempos de entrada na escola, dos tempos livres desen-
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contrados e etc. A ideia que a escola favorece as bolhas e que as bolhas protegem o
desenvolvimento das crianças não é razoável nem prudente. Sobretudo se ponderarmos em todos os aspectos que o estimulam.
E não pensarmos só no coronavírus.
As crianças não ganham se, num contexto tão adverso como aquele em que estão a
viver, a escola lhes atribuir muitos trabalhos de casa como forma de as “compensar” dos sobressaltos de um dia a dia escolar
muito difícil para todos. Trabalhos de casa
“em cima de actividades extra-curriculares que, por sua vez, surgem em cima de
ateliers de tempos livres (que, finalmente,
surgem “em cima” das aulas) não ajudam
nada a criar uma atmosfera “respirável”
diante de todos os obstáculos à liberdade de
aprender com que as crianças se deparam,
todos os dias.
As crianças não ganham se a comunicação entre elas e as pessoas crescidas tiver
sempre uma máscara a separá-las. Concor-

dando que ela possa ser indispensável em
contexto de escola, aquilo que se diz com a
voz e com os olhos não é acompanhado pela
linguagem de todos os músculos do rosto.
Logo, a linguagem das máscaras tem demasiadas interferências e sussurros em demasia. E traz muitos mais mal-entendidos.
Logo, obriga-nos a ser (ainda) muito mais
claros em relação aquilo que dizemos e ao
modo como o fazemos. Para que a escola não
crie os desencontros que as prejudiquem.
As crianças não ganham se, depois de
tanta escola em condições tão pouco amigáveis, tenham todas as actividades extracurriculares que, dantes, tinham. Tanta
contenção durante tanto tempo faz com
que elas fiquem mais “eléctricas”. Mais
“impossíveis”. E mais indisciplinadas, até.
Na sala de aula. Como ao chegarem a
casa. E, sobretudo, se as “dificuldades de
concentração” ou os “défices de atenção”
que tantos lhes atribuem - como se nada
disso tivesse a ver com o tempo em que as

“temos” fechadas, a forma como as empanturramos de conhecimentos e lhes
“cortamos” tempos sobre tempos para
brincarem - continuarem a ser vividas
como uma espécie de epidemia atípica de
crianças do que, propriamente, uma consequência da insensatez com que as temos
vindo a privar da sua infância.
Em resumo, a infância das crianças nunca foi tão “cor de rosa” como, tantas vezes,
desejámos que fosse. Nem a escola foi sempre tão amiga do desenvolvimento delas
todas, ao longo dos tempos, como teria sido
a sua obrigação.
É verdade que, hoje, lhes damos mais
atenção e nos preocupamos, como nunca com a sua educação. Por mais que elas
cresçam mais protegidas, crescem, também, mais fechadas, menos autónomas e
menos livres. E crescem sempre a desafiar
o perigo de deixarmos que “a linha” que separa a escola enquanto direito fundamental
da escola enquanto trabalho infantil do sé-

culo XXI se dilua e se confunda. Fazendo
com que a escola se transforme no maior
dos obstáculos da infância. O que não seria
nem sábio nem justo.
Mas ter as crianças - nos próximos 9
meses! - quietas, caladas, mascaradas e fechadas, sem nos preocuparmos todos com
aquilo que é fundamental para que não se
estrague a infância e não se comprometa o
seu desenvolvimento não é razoável. Temos, (pais e professores) todos juntos, de
encontrar formas de as compensar de todos
os exageros a que as estamos a expor.
De forma a recuperarmos a infância a que
têm direito. Nem que, para tanto, aproveitemos as condições mais difíceis com que
todos já vivemos a escola, e todos estes
sobressaltos, para podermos reinventar a
escola. E, então sim, criarmos as condições
para que sejam mais felizes.
Eduardo Sá

Deixem-nos respirar!
A infância não merece parques infantis
com fitinhas vermelhas.

“

- Mãe, nos velhos tempos, quando
íamos ao parque...” foi, num destes
dias, um desabafo de um dos meus
filhos, mais pequeninos. E se a mim já me
preocupa que, para uma criança, o “ontem” tenha dado lugar aos “velhos tempos”, que ele escutou em alguém, já me
sobressalta que ir a um parque se perca
numa espécie de passado tão remoto que
se assemelhe ao antepassado do “ontem”.
Aos “velhos tempos”!
No meu ontem, a mim, já me alarmava
a forma como nós - ao mesmo tempo que
afirmávamos (e repetíamos) que o melhor

do mundo são as crianças - permitíamos
que elas tivessem, cada vez, menos direito à infância. Sobretudo quando escutava
imensos pais a afirmar que a sua infância
terá sido, nos seus velhos tempos, mais
amiga da rua, mais livre e mais feliz. Por
isso mesmo, no nosso hoje, pergunto-vos
o que andamos nós a fazer das crianças, a
pretexto de as protegermos?
Se já não bastava que quase fujam quando um adulto se cruza com elas e lhes sorri
(!!); se não fosse já estranho (e esquisito)
que haja escolas a pedirem para que as
crianças levem telemóveis para as aulas de
forma a que não corram e não brinquem; e
se não fosse já obsceno que muitas crianças, na escola, almocem no recreio, ao ar

livre, usando o chão e, por vezes, de guarda-chuva aberto (!!); privá-las, em nome
da saúde, dos parques infantis é grave! E é
grave, para mais, quando não se vê nem
quem dirige a saúde nem quem preside
às autarquias a encontrarem formas de
as crianças terem direito aos seus parques infantis. Para que tenham direito a
correr. A brincar. A pendurarem-se num
baloiço. E a terem uma aragem, quase inconveniente (nos tempos que correm), de
liberdade.
Não, a infância dos nossos filhos não deixou, hoje, de ser urgente e inadiável! Exige o ar livre. Exige o exercício físico. Exige
a relação com o espaço público. E exige o
brincar!

Por isso mesmo, a infância não merece
parques infantis com fitinhas vermelhas.
Nem entidades públicas a desaconselhar
as crianças de usarem a infância; muito
menos, em público. Nem esta indiferença
das autarquias em relação a práticas que
permitam vigiar e higienizar os parques
infantis. Como se todos convivêssemos sem direito à indignação - com esta recomendação subtil que, para além de aconselhar distanciamento aos nossos filhos,
lhes parece dizer e repetir: “Crianças: pela
vossa saúde, não usem a infância!”.
Por favor: deixem-nas respirar!
Eduardo Sá
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Ensinar em tempos de pandemia
O mundo mudou muito este ano, em todos os sentidos. A vida como a conhecíamos antes, para já, não existe. Temos
sido obrigados a uma adaptação constante às novas regras, às novas rotinas,
às novas distâncias. Várias foram as
profissões afetadas – ou melhor, poucas
foram as que não foram de algum modo
afetadas – entre elas, aquelas ligadas ao
ensino. A forma de educar, de ensinar,
de aprender, de estudar: tudo ficou diferente.

E

sta semana tivemos a oportunidade
de ouvir a opinião da professora Carla
Ribeiro, do Toronto Catholic District
School Board, e também com o professor
Paul Aranha, do Toronto District School
Board, para tentarmos ver, através das suas
perspetivas, como está a ser lidar com as
mudanças que esta pandemia trouxe para o
funcionamento diário das escolas e do ensino à distância, respetivamente.

Carla Ribeiro, do Toronto Catholic District School Board

Milénio Stadium: Vivemos um tempo de
exceção e de adaptação a uma nova realidade. Como professora o que mudou na sua
vida?
Carla Ribeiro: A atualidade é diferente e
penso ninguém esperava esta situação de
pandemia e os efeitos que está a ter.
Como professora, como pessoa, mudou em
completo a minha vida, a minha maneira

my virtual classroom. The biggest challenge has been to get students to show up
on time, stay engaged and to monitor their
Mais incertezas talvez!
CR: Se mudar, espero que seja para meengagement. The other massive challenge
lhor, e sinceramente nada substitui o “face
is around assessment. Teachers have to
to face” entre professores e alunos, ou seja,
shift away from quizes, tests and exams in
MS: Como tem sido lidar com os alunos, a
o ensino presencial.
the virtual classroom as it is almost imposquem tem que impor mais regras de comsible to know if a student is cheating. Alportamento na escola?
though there are some programs that allow
CR: Como nova realidade que é, nas escofor online assessment for logging out the
Paul Aranha, professor do Toronto
las, todo o corpo docente e não docente,
internet, it doesnèt mean that they can not
District School Board
está envolvido na proteção e prevenção do
be on their phone getting answers and typcontágio do vírus.
ing on the computer.
Tudo é diferente, a maneira de como nos
relacionamos, os cuidados ... o dia a dia na MS: During the first months of the pan- MS: How do the students feel? (Nervous?
escola mudou completamente.
demic, classes from the last academic year Adapting? Afraid? Coping well?)
were still taking place - How was the end
PA: The students I am working with in
No entanto, o cuidado referente aos alunos
of that school year?
the virtual classroom seem to be happy.
continua o mesmo, embora a avaliação,
claro, tenha como referência a realidade Paul Aranha: From March Break to June They have chosen to stay home and work
atual e o que esta possa influenciar nas de- everyone had a major learning curve. Go- remotely. For them going to a physical
rivadas situações.
ing from a physical classroom to a virtual school was more stressful. They have the
classroom was a huge learning curve for tools they need to be successful in this new
everyone. Teachers, students and parents/ reality of learning virtually.
MS: Na sua opinião o ensino online está a
guardians were forced into a new technicMS: As an educator, what consequences
funcionar bem?
al reality. Making sure that every student
do you think this pandemic could have on
CR: De momento estou no ensino presen- and teacher had the technology they needstudents’ development?
ed to learn and teach was a huge logistical
cial, tendo feito online de março a junho.
task. Organizing laptop deliveries, inter- PA: As a high school teacher I recognize
A minha opinião é que o ensino online está
net setup, passwords, virtual classroom, that social interactions with peers is critica ser feito da melhor maneira possível. Sacameras, home offices, collecting materi- al to the development of teenagers. Stubemos que o ideal seria todos os alunos e
als from school, etc were just some of the dents are being forced to adjust their exprofessores na escola numa situação nortasks that had to happen before we could pectations of their high school experience.
mal.
successfully teach online. The other critic- There are no sports, no prom, no school
al piece was following the ministry guide- lunches, no school clubs, no school trips,
MS: Como educadora, como vê o futuro lines for secondary students. These guide- etc. I am sure most students feel like they
das crianças que estão a desenvolver a sua lines shrunk our face to face teaching time. are missing out on the “high school” expersonalidade nesta era - em que são en- Thus, students were expected to do a lot of perience. However, I also believe that high
sinados a não tocar ou partilhar nada com independent learning. The combination of school students recognize the severity of
os outros, a distanciarem-se dos seus cole- independent learning, attendance, resource the situation and know that sacrifices are
gas, que são privados do convívio com os challenges, new expectations; made teach- being made to meet the safety and well being the rest of the curriculum challenging. ing of everyone around them.
avós...?
Teachers did their best to maintain the inCR: Penso que iremos mudar bastante a
tegrity of their courses and to teach the re- MS: Taking into account the uncertainty of
nossa personalidade, a nossa maneira de
the scenario, how do you see the future of
mainder of their course material.
viver e certos hábitos.
education?
MS: How are you adjusting to this new way
Não é uma situação que tomemos de ânimo
of teaching? What stands out in this new PA: The educational landscape is changing.
leve, ainda mais com os efeitos causados
I imagine that when this pandemic is over
era of education?
tanto na vida pessoal e/ou profissional e em
that virtual school may continue to exist
PA: This school year I am working remoterelação à saúde principalmente.
for some students. I believe there are stuly. I had also taught summer school redents who are thriving in virtual school
Com certeza, seremos diferentes quando
motely and feel that I have the tools necesand parents who will advocate for virtual
tudo isto passar!
sary to create a welcoming and interactive
school to exist for their children.
virtual space. Of course I am constantly
Catarina Balça/MS
MS: Acha que esta pandemia vai também learning and looking for ways to improve
de viver e pensar sobre tudo o que nos ro- marcar/mudar de uma forma mais definideia.
tiva, o ensino?
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Efeitos da pandemia na
saúde mental das crianças

Um relatório divulgado em setembro indica que a pandemia de COVID-19 está a
piorar a saúde mental e física das crianças canadianas. O relatório, Raising Canada 2020, foi publicado pelo Instituto
O’Brien de Saúde Pública da Universidade de Calgary, pelo Instituto de Investigação do Hospital Infantil de Alberta e
pela Children First Canada, uma associação nacional que luta pela defesa dos
direitos das crianças.

O

estudo desta associação revela ainda que existem vários problemas
que estão a aumentar nas crianças
canadianas devido à pandemia: pobreza;
insegurança alimentar; abuso infantil; negligência, falta de atividade física, ansiedade e depressão. A Children First Canada
diz que agora “o suicídio é a principal causa
de morte entre crianças entre os 10 e os 14
anos” porque a infância não é uma fase feliz das suas vidas. O relatório concluiu que
uma em cada três crianças no país não teve
uma infância segura e saudável durante a
pandemia. Para as crianças que já viviam
com fome, insegurança alimentar ou violência doméstica antes da pandemia, o desemprego ou a mudança nos rendimentos
familiares agravou a sua condição. A escassez de alimentos e a insegurança financeira
pode ter efeitos traumáticos nas crianças,
conclui o relatório. Outra das particularidades deste relatório é que os canadianos
de origem chinesa temem que os seus filhos
sejam vítimas de bullying nas escolas por
causa da associação do vírus à China.
A Children First Canada não está surpreendida com os resultados porque sublinha que a saúde física e mental das crianças

canadianas tem vindo a piorar na última
década quando comparada com outros países desenvolvidos.
Em junho um estudo publicado pelo Canadian Medical Association Journal (CMAJ)
tinha alertado
para os efeitos da pandemia na saúde
mental das crianças e dos adolescentes.
O estudo foi conduzido pelo SickKids em
Toronto e pela Universidade de Exeter no
Reino Unido e relatou que o isolamento
forçado e a incerteza económica podem levar a um aumento do stress e dos conflitos
em casa e por isso a um maior risco de violência familiar. Peter Gill, investigador do
SickKids e autor deste estudo, sublinha que
o encerramento de escolas pode aumentar a
insegurança alimentar das crianças porque
algumas dependem destes programas para
ter acesso a uma refeição diária. O SickKids
alerta também que crianças que vivem em
moradias ou apartamentos lotados, como é
o caso de refugiados, indígenas e famílias
com rendimentos inferiores, também estão
mais expostas a riscos. Os investigadores
acreditam que menos interação social e ausência de rotinas pode levar a um aumento
no tempo em que as crianças passam em
frente a um ecrã, redução de atividade física e aumento das taxas de depressão e de
ansiedade nas crianças.
Em crises de saúde anteriores à pandemia
de COVID-19, vários investigadores provaram em diferentes países que a saúde mental das crianças é afetada. O CAMH (Centro
para Adições e Saúde Mental) analisou 24
estudos que provaram o impacto psicológico negativo nas crianças no Canadá, México e EUA. Durante a crise de SARS um estudo feito em 2013 concluiu que a quarentena

e o isolamento podiam ser traumatizantes
tanto para os pais como para as crianças.
A Perturbação de Stress Pós-Traumáticos
(PSPT) aumentou 30% em crianças no Canadá, México e EUA depois de terem ficado
isoladas. Outro dos elementos identificados no estudo foi uma maior propensão das
crianças para PSPT quando os pais também
tinham a doença.
Mais de 4,600 canadianos de 10 províncias responderam a um estudo feito pela
Statistics Canada entre abril e março que
concluiu que mulheres e crianças estão
entre os canadianos que mais sofreram a
nível psicológico com a pandemia. Apenas 42% destes jovens disseram estar sem
problemas de saúde mental, enquanto que
em 2018 a percentagem era de 62%. Um
estudo feito em Espanha relatou que durante a pandemia 85% dos pais identificaram comportamentos diferentes nos filhos:
dificuldade em concentrar-se (76.6%), irritabilidade (39%); nervosismo (38%), solidão (31.3%); inquietação (30.4%) e preocupação (30.1%).
A Association for Canadian Studies percebeu este ano que a pandemia afetou mais
as crianças do sexo feminino. Um estudo
que analisou as respostas de mais de 1.000
crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos entre abril e maio revelou que 72% das crianças e jovens do sexo feminino estavam a
sentir-se tristes, enquanto que nas crianças
e jovens do sexo masculino a percentagem
desceu para 55%.
Abaixo publicamos uma entrevista à
Children’s Aid Foundation of Canada
(CAFC), uma fundação que trabalha com 72
agências nacionais e ajuda jovens e adultos
(até aos 29 anos) em todo o país a consegui-

rem construir uma vida independente.
Milénio Stadium: Durante a pandemia,
mais de 93% dos jovens que se inscreveram no fundo de apoio à crise da Children’s
Aid Foundation of Canada procuraram
ajuda para alimentação e moradia. Como
analisa esse número em comparação com o
ano passado?
CAFC: No início da paralisação da pandemia no nosso país, a Children’s Aid Foundation do Canadá ouviu um número sem
precedentes de antigos jovens [hoje adultos] que precisavam de ajuda para fazer a
transição de um orfanato para uma vida
independente. Os jovens que crescem nestas instituições enfrentam uma série de desafios em circunstâncias normais quando
precisam de ser independentes. Quando
fazem 18 anos, a lei impede-os de continuarem neste tipo de instituições. Como não
têm família permanente, com a pandemia
muitos sentiram-se completamente sozinhos e isolados. Rapidamente fizemos um
apelo nacional de arrecadação de fundos de
emergência COVID-19 para apoiar jovens e
crianças que estão nestas instituições.
MS: O governo de Ontário apoiou a Children’s Aid Foundation of Canada com
$500.000. Como é que a fundação estabeleceu as prioridades?
CAFC: O governo de Ontário concedeu
um subsídio único ao Fundo de Apoio COVID-19 da Fundação para Antigos Jovens
em Cuidados para fornecer cuidados aos
jovens com necessidades básicas durante a
COVID-19. O objetivo do fundo é ajudar os
jovens a pagar as despesas básicas do dia a
dia e os custos ocultos da pandemia, para
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que possam pagar uma teto, comprar ali- MS: A CAFC recebeu uma doação de $ 5 mimentos, evitar caminhos perigosos e tentar lhões da família Rogers para apoiar crianças, jovens e famílias vulneráveis durante
ficar sem dívidas.
a pandemia. Infelizmente poucas empresas
MS: Às vezes as famílias não têm recursos
canadianas podem fazer uma doação tão
financeiros para obter apoio ao nível da
grande.
saúde mental para os seus filhos. Como é
que as crianças estão a lidar com o isola- CAFC: A Fundação de Ajuda à Criança do
mento e a ansiedade durante a pandemia? Canadá recebeu um grande apoio de muitos
de seus doadores de longa data e também
CAFC: A CAFC está preocupada com o imde novos doadores que estão a colaborar
pacto da pandemia a longo prazo nas criane a querer ajudar populações vulneráveis
ças, famílias e jovens. Como a pandemia
em crise. Mas como a pandemia continua
continua indefinidamente, o stress conindefinidamente, reconhecemos que vai
tínuo de um futuro incerto e imprevisível
ter repercussões a longo prazo para estes
pode contribuir para o aumento de tensões
jovens. Depois da pandemia estas crianças
nas famílias e pode exacerbar ainda mais
e jovens vão precisar de mais assistência
situações difíceis e perigosas que envolvem
para conseguir reerguer-se e por isso todo
crianças, famílias e jovens vulneráveis.
o tipo de doações são bem-vindas.
Através de doações para o nosso Fundo de
Apoio à Criança e Família COVID-19, podemos aliviar o stress e a ansiedade, enquan- Conselhos para ajudar crianças a naveto disponibilizamos acesso a programas de gar na nova realidade
saúde mental online, tecnologia de e-learA UNICEF acredita que professores e pais
ning que ajuda as crianças a ficarem conecdevem ajudar as crianças e os adolescentes
tadas e atividades educacionais em casa,
a lidar com o stress durante a pandemia e
como ciências e artes visuais.
por isso defende que ambos têm que estar
MS: Quantas crianças, jovens e adultos é atentos e saber escutar para identificar fatores de risco nos mais novos. Em declaque a CAFC ajuda anualmente?
rações à UNICEF, Lisa Damour, psicóloga
CAFC: A CAFC é a instituição de caridade
especialista em adolescentes, colunista
líder no nosso país e dedica-se a melhorar
mensal do New York Times e autora de
a vida de crianças e jovens que vivem nos
vários best-sellers que podem ser enconorfanatos. Através de fundos oferecemos
trados nas livrarias canadianas, diz que
uma vasta gama de programas e serviços
existem vários passos importantes para
que têm um grande impacto na vida desaprender a navegar nesta nova realidade.
tes jovens. Trabalhamos em parceria com
Entre eles, manter a calma, criar uma roti72 agências de atendimento em todo o país
na, deixar as crianças viver as suas próprias
que apoiam mais de 19.300 jovens vulneráemoções, verificar as informações que abveis e 4.200 famílias anualmente.
sorvem, criar distrações agradáveis e mo-

nitorizar o seu próprio comportamento.
Lisa sublinha à UNICEF que as crianças
precisam de ser informadas para que os
adultos possam intervir. “Digam aos vossos filhos que podem começar a sentir sintomas da COVID-19 a qualquer momento e
que se tal acontecer não devem ficar assustados. Peçam às crianças para vos avisarem
se algo não estiver bem para que possam
ser ajudados pelos adultos”, disse.
A autora de vários best-sellers sobre
crianças e adolescentes encoraja os pais
a explicarem aos filhos que normalmente os sintomas da COVID-19 nas crianças
são “leves”, que muitos desses sintomas
“podem ser tratados” e que é importante
que lavem as mãos com frequência, não
toquem no rosto e pratiquem distância social. A rotina é importante na formação das
crianças e por isso as brincadeiras devem
ser incluídas durante o dia e até podem incluir telemóvel ou tablet. Para os pais que
estão a trabalhar e não podem acompanhar
os filhos estas regras devem ser transmitidas a quem o faz. Com os encerramentos
das escolas ou com a preferência dos pais
pelo ensino à distância para tentar proteger
os filhos de possíveis surtos de contágio, é
normal e natural que as crianças se sintam
tristes e frustradas. A psicóloga recomenda por isso que se coloque no lugar do seu
filho, que o apoie e que lhe transmita que
entende que ele esteja triste.
Outro dado importante é verificar a informação que os mais novos estão a reter.
Com tantas teorias de conspiração a circular sobretudo nas redes sociais é normal
que também as crianças sejam vítimas da
desinformação que circula um pouco por
todo o lado sobre o novo coronavírus.

Daí a importância dos pais confrontarem
os filhos e perceberem se a informação que
eles têm sobre a COVID-19 é verdadeira e
idónea. Assim vão evitar mal-entendidos
e sempre que existirem dúvidas devem
consultar entidades credíveis e não redes
sociais. A UNICEF, a Organização Mundial
de Saúde e as autoridades de saúde, neste
caso a Health Canada, são fontes confiáveis
e por isso devem ser privilegiadas.
No campo das distrações, Lisa Damour
recomenda preparar refeições juntos ou fazer até uma noite de jogos em família. Os
tablets e os telemóveis podem ser usados,
mas os tempos de consumo devem ser limitados e controlados.
Ansiedade e stress são fatores que afetam
a maioria dos seres humanos, sobretudo se
lhes juntarmos pelo meio uma pandemia
de um vírus novo para o qual a comunidade
científica mundial ainda não encontrou a
cura. Na semana em que a Health Canada
recomendou que as máscaras não-médicas devem ter três camadas para proteger
as pessoas em espaços fechados durante o
inverno, lembre-se que as adversidades
fazem parte da vida humana desde sempre
e que a história ensinou-nos que o ser humano é capaz de encontrar soluções até nos
momentos mais desesperantes. Quem sabe
se este ano não poderemos ter uma vacina
antes do Natal e se em breve não podemos
recuperar a nossa antiga normalidade. Até
lá aproveite para construir uma relação
mais forte com o seu filho. Como dizia Antoine de Saint-Exupéry no livro O Principezinho, “foi o tempo que dedicaste à tua
rosa que a fez tão importante”.
Joana Leal/MS
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Ser criança em tempo de pandemia

Uma realidade com tendência a piorar
As crianças que enfrentam situações de pobreza são roubadas da sua
própria infância. E a pobreza não deixa apenas sequelas na memória dos
dias em que não lhes foi dada a oportunidade de ser criança, mas tem
também efeitos físicos, psicológicos e deixa marcas que os seguem até à
vida adulta.
Quando um evento mundialmente catastrófico acontece, como neste caso uma
pandemia, existe a tendência de que os países mais pobres sejam sempre os
mais afetados. Os países mais pobres tendem a ser também os que têm o
acesso à saúde mais limitado e menos desenvolvido.
Devido à pandemia, existem cada vez mais pessoas em situações de pobreza,
estima-se que no ano de 2020, 49 milhões de pessoas serão empurradas para
situações de pobreza extrema. E quem já se encontrava nessa situação, vê a sua
condição piorar.
Apesar de os casos positivos de Covid-19 em crianças não serem muito
frequentes, esta pandemia tem um efeito bastante negativo e tão silencioso que
chega a passar despercebido. Contudo, terá efeitos devastadores que só
poderão ser analisados com eficácia no futuro.

As medidas necessárias para conter a pandemia terão repercussões na vida
destas crianças que vivem em comunidades e países onde a pobreza social e
económica já se tinha instalado. Estas são famílias dependentes dos seus
trabalhos, normalmente com rendimentos baixos. A perda de empregos ou a
necessidade de respeitar o período de isolamento revê-se na sua capacidade
económica, ou seja, no acesso à alimentação, habitação, serviços mínimos,
saúde, entre outros.
Em países em desenvolvimento, onde o acesso a serviços mínimos de saneamento já é limitado, será difícil cumprir as sugestões que nos têm sido dadas,
nomeadamente uma higiene frequente das mãos e até o distanciamento.
Além disso, crianças que já vivem em ambientes familiares pouco seguros,
podem estar agora perante um risco acrescido no que concerne violência
doméstica e exploração infantil.
Inês Carpinteiro

A situação de pobreza antes da pandemia
SAÚDE

• Anualmente, 2 milhões de crianças
morrem de doenças que poderiam
ser prevenidas porque as famílias
não conseguem pagar o tratamento.
ALIMENTAÇÃO

• 49 milhões de crianças, com menos
de 5 anos, sofrem com falta de nutrição.
• 3.1 milhões de crianças morrem
anualmente devido à falta de nutrição.
• Nos países desenvolvidos,
cerca de 66 milhões de crianças
vão para a escola com fome.
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A situação de pobreza depois da pandemia

EDUCAÇÃO
POBREZA

• Devido à pandemia, existem mais
150 milhões de crianças a viver
em condições de pobreza.
• Com base em dados de 70 países,
estima-se que cerca de 45% das
crianças não tenham acesso
a pelo menos um dos bens básicos
(educação, saúde, habitação, nutrição,
saneamento, água potável).

SAÚDE

• Cerca de 188 países fecharam as suas escolas,
afetando 1.6 mil milhões de crianças e jovens.
• 2/3 dos países apresentaram medidas
de aprendizagem online, mas nos países
com rendimentos baixos essa plataforma
foi apenas instaurada em 30%.
• Já antes da pandemia, 1/3 dos jovens
no mundo eram excluídos digitalmente.

ALIMENTAÇÃO

• Anualmente, estima-se
que as vacinas salvam
2 a 3 milhões de vidas.

• Em 2020, cerca de
132 milhões de pessoas
podem passar fome,
incluindo 36 milhões
de crianças e 370 milhões
de crianças não terão
acesso às refeições
nutritivas escolares.

• Devido à pandemia,
cerca de 80 milhões
de crianças com menos
de 1 ano não receberam
vacinas que lhes podem
salvar a vida.

EXPLORAÇÃO INFANTIL

• A pandemia poderá conduzir a um aumento
do trabalho e exploração infantil tendo em conta
que irá despoletar um aumento da pobreza.
• Em determinados países, o aumento da pobreza
em 1% conduz a um aumento de 0.7% do trabalho infantil.
Estes dados representam apenas uma pequena parte de uma realidade que terá tendência a piorar, especialmente
se não forem tomadas medidas a nível governamental.
Estatísticos Dados: Save The Children & Unicef
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VOXPOP

Kids

Aprender em tempos de pandemia não é tarefa fácil. Seja em casa, virtualmente, ou na escola, com várias novas regras e
restrições, a verdade é que a educação mudou os seus contornos. Parece-nos que as crianças têm, de uma forma geral, conseguido adaptar-se bem, mas nesta edição do jornal Milénio Stadium quisemos ouvir o que elas têm a dizer desta nova vida
escolar.
Catarina Balça/MS
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Jason (10 years old, grade 5)

Mason (6 years old, grade 1)

It’s going well, nothing really changed, but How is play time now? How do you interact
I need to be careful and keep my distance with your friends?
from my friends... I also need to be wearing
We need to be more careful now, we can’t
my mask all the time.
do some activities like we used to before,
but we’re allowed to run, for example, or
Does that bother you somehow?
just talk to each other! The biggest differNo, I’m used to it now! Before I was a bit ence from before is that it’s only my class
anxious about all these changes, but I’m outside when it’s time for a break... Be-

fore it would be various classes all together
playing, now that changed. I can only have
contact with my friends from my class.
What do you miss the most since this pandemic started?
I really miss playing soccer and basketball!
But those are group activities, so we’re not
allowed nowadays.

Since this pandemic started, how are things
going in school? What changed?

Since this pandemic started, how are things
going in school? What changed?

School is different because of social distance and wear masks.

Now we need to always hand sanitize and
we can’t leave anything at school anymore.

How’s playtime now? Do you keep your
distance? How do you interact with your
friends?

How’s playtime now? Do you keep your
distance? How do you interact with your
friends?

We have to put our masks in a mask bag, we
put them on before nutrition breaks, and
we are apart from each other outside.

Our play toys at playtime are now in bags,
they get cleaned all the time, there is no
more pizza day because of coronavirus.

What do you miss the most since this pandemic started?

What do you miss the most since this pandemic started?

I miss being able to go to people’s houses, I
miss my class from SK that we never got to
say goodbye to them all.
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Since this pandemic started, how are things adapting well. We need to follow the rules
now.
going in school? What changed?

Addy (6 years old, grade 1)

I miss being able to bring home library
books, I miss my classmates that are doing
online.
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Since this pandemic started, how are things
going in school? What changed?

Did you miss school? How was it staying at
home a lot?

I now wear masks, we can only play with
our cohort, that is our only interaction.

I really missed school because I was just
bored all the time while being at home.
Staying at home every single day was getting quite boring after two/three months.

How’s playtime time now? Do you keep
your distance? How do you interact with
your friends?

Since we have been in this pandemic, how
are things at school? What changed?
Things at school are a little different. We
can’t share things, playing certain games
and get into different school groups/sports
teams.
What do you do to play games during recess?

What do you miss the most since this pandemic started?
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Crédito: DR

The breaks are now split into two parts upstairs goes outside while downstairs
eats, then they flip, downstairs goes outside
while upstairs eats. We stay apart 6ft and
must wear masks even outside if we want
to be with our friends.

I miss having recess with all of my friends
and having all of my friends that are online
at school. I also really miss field trips.

Tristen (12 years old, grade 7)

Bárbara (12 years old, grade 7)
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How’s been this experience of studying Do you miss going to school?
from home now?
I do! Because there we have the opportunity
We use a computer now; we downloaded to chat with our friends in person… Now,
this app called Zoom and it’s basically a with the virtual classes, we have to speak
virtual classroom. Every time I wake up, to each other through a computer. I also
I go to my computer and we have classes, miss recess and play with my friends. But
like we were in school. I focus and study the I know it’s safer to stay home now with the
pandemic.
same way.

Jonathan (7 years old, grade 3)

Do you like having online classes? What do
you prefer?
I like it! I like the online classroom, but I
also enjoy going to school.

I don’t have recess.
What do you miss the most since this pandemic started?
I think I miss just being able to hug my
friends and being able to go anywhere
without having to stay away from people.

die, because I’m a children, but normally
my mom sleeps with me and If I get infected she might get the virus… So I rather
stay home to protect her.
What do you miss the most since this pandemic started?

I miss my former teacher Mrs Porreta… But
I’m very happy with my new teacher Mrs
You feel you wouldn’t be comfortable going Ferreira! She is very nice and kind, she
to school now with the pandemic, is that it? gives us a lot of work, but it’s fine because
it’s how school goes. We get smarter! So,
Well, even if I went to school, there’s not I’m thankful for my teacher Mrs Ferreira
much I could do, you can only stay in one who Is teaching us virtually now.
place… Also If I get the coronavirus I won’t

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

*Restrictions apply. See dealer or visit CostcoAuto.ca/GM for details. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.Terrain Finance Offer: Offer available to qualified retail customers in Canada on select vehicles purchased and delivered from November
1, 2020 to November 30, 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.

6 a 12 de novembro de 2020

MILÉNIO | CAPA

15

Crédito: DR

mileniostadium.com

Os efeitos e o impacto da pandemia durante o desenvolvimento das crianças

Fala-se tanto e tenta-se procurar soluções, mas no
que toca a crianças muito pouco se preocupam
Augusto Bandeira
Opinião

Ultimamente o tema de conversa é sempre o mesmo, qualquer canal de televisão ou estação de rádio, mesmo jornais,
diariamente falam e escrevem sobre a
pandemia que estacionou à nossa volta e não está com pressa de nos deixar.
Será que veio para nos dar uma lição de
como se deve viver? Ou veio para nos
assustar e nós próprios tomarmos um
ritmo de vida diferente, até pensar diferente, que é isso que se começa a notar
na maioria das pessoas? Todos vamos
alterar a pouco e pouco o tipo de vida, a
pouco e pouco vamos mudar e nem nós
vamos dar por conta da alteração em
nós próprios.

E

as crianças? Será que estão preparadas para uma mudança radical
como tem acontecido ultimamente?
Primeiro foi a escola à distância, que no
meu ponto de vista não serviu para nada,
as crianças perderam tempo de aulas pre-

senciais que dificilmente será recuperado,
especialmente crianças com idades entre
os seis e 12 anos. Ninguém pensou muito a
sério o quanto estas podiam ser prejudicadas. Ninguém pensou a sério num formato
que não as prejudicasse, mas sim as protegesse sem que tivessem de se separar umas
das outras. Tudo o que seja para proteger é
bom, mas medidas de distanciamento social, conforme as recomendações da OMS
(Organização Mundial da Saúde), com o
objetivo de retardar o aumento do número de casos de Covid-19, atingem a saúde
mental das crianças e adolescentes. Aqui
não há sintomas - este tipo de doença anda
escondida. As crianças hoje andam estranhas, saem à rua com medo. Se pensarmos
bem, a mensagem foi transmitida de forma
errada, assustou e pouco ajudou. Mas todos nós temos culpa, porque o tempo para
pensar em coisas que não dão lucro não
é nenhum e a maioria acha que crianças
não dão lucro a curto prazo e por isso esquecem-se delas e quando realmente notarmos o impacto que tudo isto pode vir a
causar pode ser tarde.
Muito se tem culpado os chineses por
tudo o que está entre nós, mas os mesmos
fizeram um estudo com 320 crianças e adolescentes do qual resultou uma evidência
dos principais impactos da pandemia na

saúde mental das crianças - 32% tem uma
dependência excessiva dos pais e 29% com
desatenção, mais comum nos menores de
seis anos, 21% com distúrbio do sono, 18%
com falta de apetite, 14% com pesadelos, 13% desconforto e agitados. Além de
tudo isto, há o prejuízo na aprendizagem
no setor primário, que é o que envolve as
crianças entre os seis e os 10 anos. As aulas
virtuais nunca vão superar as expectativas
concretas para uma criança, falta-lhes o
contacto, o ver e ouvir alguém próximo, ou
então, como uma amiga ligada ao ensino
disse, quem respondia a tudo eram os pais.
Será que isto é solução e vai ajudar para o
futuro? Claro que não, as próprias crianças
sentem-se desconfortáveis, não é o habitat
delas nas idades em que se encontram.
Depois há outras partes negativas e que
em nada ajudam as crianças. Ninguém
perde tempo a distraí-las e a retirar-lhes
o pensamento da pandemia. Há crianças
que evitam sair à rua de tanto ouvir a palavra vírus. Alguém fala a verdade e numa
linguagem que a criança compreenda, tipo
respeitar a maturidade e compreensão e
num tom que as ajude a perceber tudo isto?
Alguém conta histórias e lê com as crianças para as próprias notarem que alguém
se preocupa? Alguém se senta a desenhar
a pintar livros com histórias que os ajude a

aprender? Tudo isto ajuda na saúde duma
criança, e não nos podemos esquecer de
elogiar as crianças em tudo que seja bem
feito e corrigir o que se acha que foi mal
feito, mas neste ponto sem ser direto, tipo,
“não sabes que isto está tudo mal?”, isto
não ajuda uma criança muito menos agora
nesta altura da pandemia.
Com todos estes acontecimentos de vida
que alteram o ambiente e a nossa rotina e
que acabam por provocar uma tensão em
todos em geral, mas muito mais nos futuros/as adultos/as deste mundo, não nos
podemos esquecer que uma das principais
medidas contra o coronavírus é o isolamento social, no entanto, para a maioria
das crianças, o lar não é o local mais seguro e o aumento de tempo de permanência
em casa, aliado ao stress dos mais velhos
derivado das novas regras após pandemia,
podem desencadear conflitos entre família e isso é muito prejudicial para qualquer
criança.
Vamos ser positivos e tornar, na medida
do possível, este período de dificuldades,
em cenários dos quais os nossos filhos, netos, etc., vão ter boas lembranças do tempo
que estivemos presentes e próximo deles
durante toda esta pandemia.
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Mãe de Primeira Viagem
no meio da Pandemia

O

último trimestre da gravidez foi
sem dúvida recheado de emoções,
o medo das consultas sozinha, o
medo de estar sozinha no hospital visto ser
interdita a presença de um acompanhante
e a ansiedade de a ter nos meus braços.
A 18 de abril de 2020 nasceu Emma Rose,
no meio da pandemia! No dia 17 cheia de
contrações fui levada para o hospital e lá
tive de entrar sozinha, só depois de me levarem para a sala de partos lá entrou o meu
marido que presenciou o nascimento da
nossa filha, sendo-lhe dito logo que teria
uma hora para estar connosco e teria depois
de sair visto não ser permitida a sua estadia
quando fôssemos admitidas à maternida-

de. Logo aí fiquei um pouco sem “chão”,
como poderia eu ficar sozinha com aquele
ser tão pequenino, estando cheia de dores
com pouca mobilidade, não tendo o apoio
de ninguém? Ali ficámos nos três dias, sozinhas num quarto de hospital, não me era
permitido sair sequer do quarto devido às
restrições da Covid. Os sentimentos eram
tantos que me é difícil sequer exprimir.
Passamos os dias em FaceTime com o meu
marido e a nossa família, muitos deles em
choro por apenas querermos ir para casa,
estarmos juntos dos nossos.
Em plena pandemia a ideia de deixar alguém pegar na minha filha era impensável.
Os planos de podermos “mostrar” a nossa
princesa à família e amigos, de termos uma
vida normal com um bebé, não foi de todo
possível. Assombrados pelo medo, ficamos
restritos a estarmos em casa, a não saírmos
e a não vermos família e amigos durante
meses. Este tornou-se no nosso normal.
Um bem-haja a todas as mamãs
em tempo de pandemia! Será, sem dúvida,
uma história a contar aos nossos filhos!
Jennifer Bandeira/MS

Crédito: DR

Em agosto de 2019, quando descobri a
minha gravidez, se me dissessem que
iria ser mãe no meio de uma pandemia
não acreditaria sequer. Sabia que a maternidade me traria vários medos – do
parto, do bébé engasgar, de não conseguir amamentar. Mas ninguém me disse
que ia ser mãe ao mesmo tempo em que
o mundo tentava travar um vírus.

Meu mundo
em compasso
de espera
Lizandra Ongaratto
Opinião

Criar e educar um filho já é um desafio na vida de uma pessoa em qualquer
época, mas a chegada da Covid-19, e
tudo o que viver com essa pandemia
global sem precedentes tem representado para a humanidade, faz com que
se acumulem ainda mais dúvidas e receios na cabeça dos pais. Afinal, que
mundo será aquele em que viverão as
nossas crianças? E mais do que isso,
que tipo de crianças estaremos criando
para essa nova realidade?
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C

omo mãe, posso afirmar que não tenho respostas para essas perguntas,
o que também me deixa bastante
ansiosa em relação à atualidade e tudo que
essa pandemia representa. Assim como
milhares de pessoas ao redor do mundo,
vi meus planos mudarem de rumo desde março deste ano, quando passamos a
viver sob regras de isolamento e com as
consequências delas em diversos setores
sociais e económicos.
No meu caso, a volta ao trabalho foi
adiada de maneira indefinida, as buscas
por creches para o filho também foram
suspensas, a visita dos avós e até a festinha
do primeiro aniversário, canceladas. A
sensação foi de que meu mundo todo ficou
em compasso de espera. Para além disso,
tudo o que antes era visto como uma atividade normal, como por exemplo levar
meu filho para um passeio no parquinho,
deixá-lo brincar com outras crianças ou

até mesmo visitar familiares, tomou outra
proporção. O medo se instalou em nossas
vidas e nossas rotinas. E o pior, não existe
previsão, ou certeza, de que tudo voltará
ao velho “normal”.
Diante dessa nova realidade, composta
por máscaras, distanciamento social e regada a muito álcool gel, qual mãe não gostaria de manter o filho em uma “bolha”
e protegê-lo de todo mal ou, nesse caso,
vírus? Mas afinal, sabemos que isso não é
possível e tampouco benéfico para qualquer pessoa, em especial uma criança no
primeiro ano de vida e em pleno desenvolvimento. Por isso acredito que o caminho seja o do bom senso.
É preciso ouvirmos as autoridades em
saúde e seguirmos as recomendações de
nossos governos, mas sem desesperos ou
extremismos.
O convívio com familiares e amigos, as
trocas de experiência e interações com
diferentes crianças na escola ou creche,
desde que sejam tomados os cuidados necessários, são fundamentais para o crescimento saudável do meu filho, assim como
do seu, caro leitor. Por isso muita calma
nessa hora. Sim, enfrentamos uma pandemia. Sim, de fato, uma situação atípica
e que gera preocupações de todo tipo, mas
não podemos deixar com que este nosso medo prejudique a infância de nossas
crianças, tornando-as paranoicas e isoladas socialmente.
É preciso seguir em frente, e seguir vivendo. Esperamos que essa pandemia seja
apenas um capítulo, que logo terá fim.
Como sociedade é nos momentos de desafio que crescemos e evoluímos para o
bem comum, e que de alguma forma essa
pandemia nos ensine a sermos e criarmos
pessoas melhores e mais responsáveis,
preocupadas com o bem comum.
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Ser mãe 24/7 nestes tempos esquisitos
Catarina Balça
Ser mãe já era novidade para mim. Ser
mãe durante uma pandemia é um teste
daqueles puxadotes, mas que me parece que estou a passar com distinção. Ou
então, estou já louca ao ponto de achar
que estou pro nisto.
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E

stou a trabalhar de casa desde meio de
março. Aqui fiquei com o meu filho, que
saiu de imediato da babysitter, e é aqui
que ambos permanecemos e, cheira-me, permaneceremos durante mais uns tempos.
Estes tempos de pandemia assustaram-me muito no início – pelo desconhecido.
Sou de signo carneiro e é assim que justifico o meu ódio de estimação a tudo o que é
incerto. Fiquei extremamente preocupada
com tudo, entrei num estado de paranóia
assumida, sempre a querer proteger o meu
bebé. O Zion, meu filho, tinha em março
apenas nove meses e eu, talvez demasiadamente informada, queria mesmo evitar que
ele ficasse infetado. Ele tem agora 17 meses,
quase o dobro da idade que tinha quando
isto começou, e eu continuo obviamente
preocupada, mas a lidar com tudo de uma
forma mais tranquila. Continuo com medo,
mesmo muito medo, mas não paranoica.
Tenho feito um esforço para lidar com
esta nova realidade da forma mais “normal” possível, mudando as minhas rotinas, os meus horários, trabalhando muito
mais durante os períodos em que o meu
filho dorme, tentando estar também presente nos momentos das brincadeiras dele
quando é preciso. Encontrei, depois destes
meses todos, uma receita perfeita para o
equilíbrio: já tudo flui com naturalidade e

já tudo se faz. Nem sempre é fácil ter paciência para estar 24/7 com um bebé (choquei muita gente ao dizer isto?) e ao mesmo
tempo ter que trabalhar, mas é o trabalho
que me “salva” a mente e eu considero-me
sortuda por ter a possibilidade de continuar

a fazer o que sempre fiz, apesar de agora ser
a partir de casa.
Quero partilhar convosco que, estar em
casa a trabalhar, me trouxe coisas menos
boas (tipo: dores nas costas, trabalho com
o portátil em cima das pernas em qualquer

canto deste cubículo), mas trouxe-me momentos bonitos. Consegui, assim, presenciar os primeiros passos do meu filho, por
exemplo – achei que não ia ser daquelas
mães chatas e babadas, mas pelos vistos
até eu (ahaha) fiquei mesmo muito emocionada e feliz por ter acontecido comigo
por perto. Para além, claro, dos abraços e
beijinhos constantes que recebo ao longo
do dia. Há lá melhor?
No entanto, tenho plena consciência de
que o Zion precisava interagir com outras
crianças – até para o próprio desenvolvimento dele. Era importante para ele estar
rodeado de outras pessoas, não ter sempre a
mãe a “amparar as quedas” – até para o desenvolvimento da fala, por exemplo, porque
comigo ele nem se preocupa muito, basta fazer o barulho X ou Y e eu já sei do que se trata. Mas pronto, nada de muito preocupante
e sinceramente é uma sorte que ele esteja a
viver estes tempos estranhos enquanto é tão
bebé. Até a máscara na minha cara já é completamente normal para ele.
Eu e o meu filho vivemos numa cave e
talvez esse seja o nosso maior obstáculo
durante este período – não ter uma vista
bonita, ou pelo menos, mais engraçada, é
meio chato. Mas sinceramente acho que
temos sido felizes: ele com os carros, os legos e o iPad (sim, sim, sim – dou-lhe o iPad
para que ele me deixe trabalhar na paz do
Senhor), e eu com o meu trabalho a ser feito sem que seja preciso pentear-me!
Este é um ano que realmente não resultou lá muito bem, as passas da meia noite
estavam certamente fora de prazo, mas
acho que tudo acontece por uma razão e
prefiro encarar este ano como uma aprendizagem e um dia olhar para trás satisfeita:
“superado com sucesso!”.

Os filhos da pandemia
A

vidas viram-se obrigadas a ir a consultas
e ecografias sozinhas, a serem acompanhadas por chamada ou videochamada,
a isolarem-se desde o início, mais ainda
do que os restantes para proteger aquele
ser humano tão delicado que o seu corpo está a criar. E os próprios pais, foram
roubados da oportunidade de ouvir o batimento cardíaco do bebé e ver o seu bebé
nas ecografias.
Numa gravidez, em outros tempos,
além do entusiasmo de conhecermos o
nosso bebé, existiriam também planos

Crédito: DR

trouxe muita incerteza na minha gravidez, desde a dificuldade em encontrar
acompanhamento médico, já que muitos
Inês Carpinteiro
obstetras não estavam a aceitar pacienOpinião
tes, à incerteza se poderia ter uma pessoa
de apoio no hospital e ainda, a redução
das opções para aliviar a dor durante o
Este foi decididamente um ano intenso,
parto. E durante a própria gravidez as
para o qual ninguém estava preparado.
oportunidades de “aproveitar enquanto
o bebé não chega” foram muito poucas
o longo da minha vida, espero ter
já que nos vimos obrigados a restringir a
muitos papéis que incluam todos
nossa bolha e as nossas deslocações.
os objetivos que tenho para cumE num ano tão difícil, milhares de gráprir, no entanto, ser mãe será certamente
o mais importante e desafiante de todos. E
como se os habituais medos relacionados
com uma gravidez, nascimento e com a
capacidade de criar uma criança não fossem suficientes, este ano acrescentam-se
ainda os medos de uma pandemia, de viver com a vida suspensa e um futuro com
planos incertos.
Sendo esta a primeira criança que trago
ao mundo, e também a primeira pandemia que enfrento, tem sido um período
bastante difícil tentar preparar-me para
cuidar de outro ser humano ao mesmo
tempo que tento entender esta doença e
lidar com as modificações constantes da
informação que recebemos.
Uma doença que se instalou por todo
o mundo e parou as nossas vidas, certamente que nos irá afetar hoje e que terá
repercussões ainda mais significativas
no futuro. Desde o início que a pandemia

para apresentar esse bebé à família. Nos
dias de hoje, isso não será possível, não
há máscaras, nem gel desinfetante que
possam proteger um ser humano sem defesas e que só levará as primeiras vacinas
aos dois meses. Por isso, vejo-me obrigada a evitar que haja qualquer contacto
com o bebé e, inclusive connosco, pais.
Os dias serão passados só os três, sem saídas, nem celebrações. Idealmente, gostaria de apresentar o meu bebé a toda a
família com quem iriamos celebrar o seu
primeiro Natal e habituar o bebé a estar
com outras pessoas e noutros ambientes.
Contudo, essa realidade não é possível
nos dias de hoje.
Para agravar a situação, está comprovado que o stress não só afeta o bem-estar da grávida, como pode também afetar
o crescimento do bebé. Outra questão
que se torna ainda mais relevante com o
isolamento é a depressão pós-parto, um
fenómeno tão frequente e tão pouco valorizado. Ora uma pessoa que já passou
meses em isolamento, com a sua vida
condicionada, entrará numa fase nova
da sua vida, onde terá um ser humano
totalmente dependente dela, ao mesmo
tempo que tenta recuperar. A pandemia
torna esse período ainda mais doloroso,
uma vez que o isolamento vai fazer com
que tenha menos apoio. E um bebé para
ser feliz precisa de uma mãe saudável,
tanto a nível físico como psicológico.
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Crianças e os seus problemas

Uma Pandemia oculta
Cristina Da Costa
Opinião
Espero-o bem, com saúde e esperança
de melhores dias para todos nós.

M

ais uma semana que nos passa por
entre os dedos das mãos a passos
desmedidos. Não sei de si, mas este
ano nem me passa pela cabeça andar a pensar na época natalícia, nem em presentes
de natal. É o que é e vale o que vale.
Esta semana o Milénio propôs mais um
tema de cariz super válido e deveras importante. O estado mental e global das
nossas crianças durante a Pandemia.
Que fazer com a geração e gerações que

supostamente têm o nosso futuro e, principalmente, o futuro deles entre mãos?
Como apaziguar sintomas de ansiedade
que as crianças assimilam de nós, adultos?
Complicada esta situação, que está a gerar
problemas muito mais grassos, para além
de uma pandemia. Está a gerar problemas
profundos que estas gerações vindouras
vão “carregar“ com elas para todo o sempre. Pesquisei alguns artigos e deparei-me
com fatores comuns em todos eles, sem exceção. Fatores a ter em conta para que se
possa agir com mais eficácia.
Principais impactos da pandemia na saúde mental de crianças em idade inferior a 12
anos: nota-se uma dependência excessiva
dos pais, neste caso em crianças até aos 6
anos de idade. As crianças estão mais desatentas e distraídas. São crianças mais preocupadas, com problemas de sono. Nota-se
também uma grande falta de apetite e pe-

sadelos mais frequentes.
Sugiro-vos, pois, que sejam realistas com
as crianças e adolescentes. Não escondam
a atual e verdadeira situação. Assegurem-lhes sempre que estão do seu lado para
os amparar, durante esta situação difícil,
para todos nós. Leia com as suas crianças.
Conte-lhes histórias da sua infância. Estimula assim o seu lado curioso e acalma-os,
ao mesmo tempo. Imagino também que a
paciência, nos tempos que correm, anda
presa por um fio de seda, mas invente workshops para os manter ocupados. Pintura.
Rabiscos. Trabalhos manuais. Por que não
ser criativo e aprender também com eles
uma arte nova?
E se lhes pedir ajuda na colaboração de
tarefas domésticas? Acredite que os está a
estimular e a ajudar a esquecer momentos
menos tranquilos. Sentem-se mais úteis e
prestáveis e acalmam o sistema nervoso.

Estimule horários - é muito importante.
Elogie-os em tarefas bem executadas. E
caso assim não sejam, não os maltrate. Ao
invés, ajude-os a fazer bem.
Fácil dar conselhos, mais complicado
agir, bem sei. Também sou mãe e sinto esta
ansiedade e preocupação, ainda que as minhas filhas já sejam adultas.
Ser mãe ou pai é intemporal. Não há idade certa para aconselhar ou apoiar.
É isso caros leitores/as.
Dar a mão e apoiar as gerações vindouras
para que, juntos e com uma mente sã, possamos atravessar este deserto, que algures
tem um Oásis a aguardar por nós.
Cuidem -se e até breve
Fiquem bem
Cristina

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135
70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491
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Permits de trabalho abertos (qualquer empresa)
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência
permanente, ofertas de trabalho podem resultar
em permits de trabalho temporários ou permanentes
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto
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Today’s Children Tomorrow

Children are the future of society. We procreate to give
may be even higher as symptoms in children are generally
continuity and sustainability to the world by continumilder, therefore diagnosis is more difficult. Why highously renewing populations.
light this fact about children? In a world of confused and
adult centric messaging, we tend to overlook the fact that
ore than 900,000 children were diagnosed with
children are people too and perhaps being psychologically
COVID-19 virus to the end of September, repreaffected by the pandemic even more than adults.
senting 11.1 percent of all US cases. This is a reAlthough they have a voice, their pronunciations go siminder of the impact the pandemic is having on children
lent in stature as they are at the bottom of society’s totem
and adolescents. The percentages in the USA and Canada

M

Editorial

English version

pole. In view of the ever-changing messaging to parents
regarding schooling, childcare centers, physical and social
activities, etc. and the handling and transmission of information to children, what are the psychological effects that
this pandemic has had on children? Children are likely
to be experiencing worry, anxiety and fear and this can
include the types of fears that are very similar to adults.
With schooling being disrupted, children may no longer
have a sense of structure and stimulation that the school
environment provides. The opportunity to be with friends
and get social support that is essential to their mental
well-being has been curtailed, negatively impacting their
well-being.
Are parents properly assessing these troublesome issues
which may affect children for the rest of their lives? The
children of the pandemic will have to deal with loosing
1 year of normalcy in their lives, which can translate in
missed development, mental growth and conditioning the
balance which they require as children.
The issue facing each and every one of us is how we
manage and react to stressful situations unfolding rapidly
in our lives and communities. We can draw on remarkable
powers of strength and co-operation which we possess
as humans, but how do we transmit these positive concepts to our children? This is an unprecedent time for all
of us with the disruption of our lives. Children at home
are at increased risk to be drawn in and become witness to
interpersonal violence, alcoholism, sexual assault, etc. in
a place they consider safe. How do child protectors under
stress provide a safe place for a child? More than ever children need comprehensive love and honesty which allays
their fears explained in a way they can understand. It is
estimated that since the pandemic began, 1,5 billion young
people are now out of education which in a global scale
creates an unparalleled disruption. Parental responsibilities have therefore changed to include the education of
their children while still attempting to provide the normal
comforts of life with a job and home.
Protection of children is perhaps the most important job
of our times. Are we paying enough attention to the future
of the world, which supposedly our children will be the
gatekeepers?
Let’s see the results tomorrow.
Manuel DaCosta/MS

Também estamos disponíveis na
, para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana:
Corremos pela vida de Amândio Brites Almeida

um campeão de atletismo com 75 anos
Ficamos a conhecer a artista

plástica Constança Araújo Amador

num ambiente cheio de beleza
Passeamos de Águeda à Cascata da Cabreira e
mergulhamos num verdadeiro museu a céu aberto
Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12
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CORNER CAFÉ

MUITO MAIS QUE UM PÁTIO | MUITO MAIS QUE UM SPORTS BAR
MUITO MAIS QUE NOITES DE DANÇA AO FIM-DE-SEMANA
A servir gastronomia portuguesa tradicional com 5 especiais novos diariamente
Excelente comida / fabulosa seleção de vinhos / atmosfera incrível
1340 St. Clair Ave West, Toronto | take out 416.652.6134

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.

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative

647.274.4809
*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.
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A América

e o futuro da democracia
A
Paulo Pisco
Opinião

O mundo está, de facto, enfraquecido
porque Trump o enfraqueceu com a sua
aversão ao multilateralismo, com o seu
nacionalismo narcisista e o seu comportamento autoritário. Porque só olhou
para os seus interesses e ignorou a necessidade de manter os equilíbrios do
mundo e uma moral mínima que impeça
que ele se transforme numa selva.

Os avisos chegam de todos os lados. Se
Donald Trump ganhar as eleições nos
Estados Unidos, as democracias estarão em perigo, tanto na América como
no resto do mundo. Ao longo do seu
mandato tornou-se óbvia a sua vontade de querer controlar tudo e todos, de
pressionar países sem qualquer respeito
pela sua soberania, sem esconder a sua
admiração pelos líderes autoritários e
sem nenhum problema em deixar pairar
a ideia de que não aceitará os resultados
se perder. No que está transformada a
América…

s eleições nos Estados Unidos despertam sempre uma enorme expetativa a nível mundial. Compreende-se, por se tratar de uma potência global
em termos económicos, militares, científicos, tecnológicos e culturais, e ainda
por ser considerada a maior democracia
no mundo, apesar das suas imperfeições e
disfuncionalidades, que também existem.
A América, apesar dos seus desvios e interferências abusivas na vida de outros países, como na América Latina, sempre foi a
pátria das liberdades, da democracia e dos
direitos cívicos.
Mas aquilo que agora se vê da parte de
Trump é uma total indiferença perante
estes valores. Hostilizou a União Europeia
ao ponto de a considerar inimiga porque,
comercialmente, é um concorrente de
peso a nível global. E apoiou sem vergonha o Brexit, que é uma forma de atingir
o projeto europeu. A Europa e a América sempre constituíram uma importante
aliança de democracias, capazes de ter
influência positiva no Estado de direito
noutras partes do mundo, que agora está
também posta em causa. “A União Europeia é tão nefasta como a China”, chegou a
dizer numa entrevista à Fox News.
Em contrapartida, flertou com Putin,
numa relação que, de resto, já vem de
longe com a Rússia, claro, pela via dos
negócios – a Rússia, que também está
apostada no enfraquecimento da Europa, porque esta se opõe muito particularmente ao seu apetite expansionista e
insiste na defesa dos direitos humanos e
das liberdades. Flertou com Kim Jong-un,

com Duterte, com Erdogan…. Mas hostilizou a chanceler Merkel e o Presidente
Macron.
A verdade é que, durante os quatro anos
da governação Trump, foram os líderes
de extrema-direita, o populismo e os autoritarismos que se sentiram legitimados
e apoiados para dar livre curso às suas
provocações aos princípios democráticos
e aos seus propósitos reacionários, racistas
e xenófobos. Foi este o período em que as
questões raciais chegaram ao rubro e em
que as sociedades viveram momentos de
maior tensão. O mundo ficou mais perigoso, imprevisível e dividido.
Nos Estados Unidos, Trump lançou-se
contra a imprensa e as redes sociais, sem
esconder o desejo de as condicionar e calar. Também tentou, com sucesso, controlar os tribunais federais e o Supremo
Tribunal, colocando juízes conservadores,
que garantem por muitos anos o seu legado favorável em relação a questões como
a utilização de armas e muitas outras caras aos evangélicos, como em relação ao
aborto e outros valores que fazem parte do
seu credo.
No plano internacional, rasgou todos
os acordos que podia, bilaterais e multilaterais e, acima de tudo, bombardeou as
Nações Unidas e as suas agências, como
antes nunca tinha acontecido. E quanto
ao Médio Oriente não apenas afrontou as
Nações Unidas com a provocadora mudança da embaixada americana para Jerusalém como tem feito tudo para torpedear a possibilidade de um entendimento
justo para a Palestina, com a criação de um

Estado ao lado de Israel a viver em paz e
em segurança. Mais: tem estado muito ativo a tentar convencer outros países a mudarem também as suas embaixadas para
Jerusalém, criando assim um problema
ainda maior a nível geopolítico.
O mundo está, de facto, enfraquecido
porque Trump o enfraqueceu com a sua
aversão ao multilateralismo, com o seu
nacionalismo narcisista e o seu comportamento autoritário. Porque só olhou para
os seus interesses e ignorou a necessidade de manter os equilíbrios do mundo e
uma moral mínima que impeça que ele se
transforme numa selva.
É por estas e por muitas outras razões
que uma nova vitória de Trump seria uma
tragédia para o mundo. Esperemos que
Joe Biden ganhe expressivamente e que
Trump não enverede pelo caminho das
querelas judiciais sem fim. Pior: que, com
essa atitude de obsessiva manutenção no
poder, não sejam os seus Proud Boys e outras milícias armadas até aos dentes a querer transformar uma derrota em vitória.
Paradoxalmente e com estupefação, são
estes os tempos que hoje vivemos.
Deputado do PS pelo círculo da Europa
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Supreme Court

could decide the next President…
Vincent Black
Opinion

The next president of the United States
may just be decided by the Supreme
Court and that makes a possible Trump/
Biden victory doable with a slight Republican majority on the court. Regardless of
who wins Trump or Biden, the American
system is moving towards a one-party
state. At the time of writing this article
here is what we know so far….

D

emocrat Joe Biden has won Arizona
and its 11 electoral votes, flipping a
critical battleground state that Donald Trump won four years ago. The victory
is a blow to Trump’s chance for re-election, with that state backing Democratic presidential candidate only once in the
past 72 years. Neither candidate has the
270 electoral college votes needed to win
the presidency, with Trump claiming the
battlegrounds of Florida, Ohio and Iowa,
while Biden won the more modest prizes of
Minnesota and New Hampshire.
Races are too early to call in some other
critical states, including North Carolina,
Georgia, Pennsylvania and Wisconsin.
Biden has taken a slim lead in the Wisconsin
race, a state which voted for Trump in 2016.
Joe Biden who is 77 years old, is now
eyeing the so-called blue wall states of
Michigan, Wisconsin and Pennsylvania
that sent Trump who is 74 years old to the
White House in 2016.

Trump held early leads in those three
states, but much of that was built on election day voting, which is a heavy source of
Republican votes. The counting of mail-in
ballots, which generally break in favour of
the Democrats, is expected to take days to
finalize the results. In Wisconsin and Pennsylvania and much of Michigan, mail-in
ballots did not start to be processed until
election day. A late surge of votes for Biden
in Wisconsin has given him the lead late in
the race.
The Democratic candidate held a lead
of fewer than 12,000 votes with 95 per
cent counted. Wisconsin is worth 10 votes
in the electoral college, in Michigan and
Pennsylvania Trump is leading. The President has a lead of almost 205,000 ballots in
Michigan- worth 16 electoral college votes.
Around 82 per cent of the ballots have been
counted. Trump also leads Biden by more
than 650,000 in Pennsylvania.
However, only 64 per cent of the vote
has been counted and many votes are expected to still be out there for Biden. Pennsylvania is worth 20 votes in the electoral
college, all three states are too close to call.
The mail-in ballots may also have a huge
impact on the outcome of this race, even
without Pennsylvania, Biden victories in
Arizona, Michigan and Wisconsin, along
with his projected win in a congressional district in Nebraska which apportions
electoral votes by district, would put him
in the White House , as long as he holds the
states that Trump lost in 2016.
Joe Biden on election night said that he
feels good where his support is and said,
“we believe we’re on track to win this election.” Just after Biden spoke Trump stated

without evidence that Democrats were
trying to steal the election. In his White
House address, Trump falsely proclaimed
victory in states without any clear results,
including Georgia, and flagged a possible
Supreme Court challenge.
Mr. Trump is already starting the narrative that he has won the election and any
further disputes will be taken up with the
courts. Trump said we will be going to the
US Supreme Court. He also wants all voting to stop. What Trump doesn’t want is for
thousands of ballots showing up over night
with Biden votes and being put on the list.
The Biden campaign has said that it has its
legal teams standing by if Trump followed
through with his threat to go to court to try
to stop the counting of votes.
One other possibility with this election is
that there could be a tie with each candidate getting 269 electoral colleges each….
So, what happens then?
The Constitution is pretty clear on how
this plays out. If there is no winner in the
Electoral College, then the decision goes
to the House of Representatives while the
Senate picks the Vice President. But the
voting in the House is different from the
Senate. In the vote for the Vice President,
each Senator has one vote. But in the House
each state has only one vote for President
- regardless of its size-and a presidential
candidate needs 26 states to win.
If the presidential race should end up in
the House, the outcome would depend on
which party controls the state’s delegation.
As it stands Republicans are in the majority,
with control of 26 state delegations.
Trump Wins under this scenario.
Let’s take a minute and look at the House

of Representatives and the Senate and why
these two bodies are so important.
What’s the Difference?
The United States Congress consists of
two legislative bodies, the House of Representatives and the Senate. There are many
similarities between these institutions.
Representatives and Senators are directly
elected by the public, passing legislation
requires the agreement of both the House
and Senate.
Democrats have spent millions of dollars trying to win back the Senate majority
and it appears to be slipping out of reach as
they had not netted any new seats. At this
time, it looks like the Republicans will hold
onto the Senate which gives them some
sort of balance regardless of who becomes
the presidency. The two key Senators that
seemed who may have been on their way
out, Senators Lindsey Graham and Senator
Mitch McConnell were both re-elected.
The Democrats have picked up one new
seat, but their net gain remained small as
the House with Nancy Pelosi stays with
the Democrats, but not after spending millions to try and increase their count in the
House. Looks like the radical left will start
the new process of moving Pelosi out and
putting a Bernie Sanders style left leaning
person to run the next House of Representatives.
Regardless of who wins the presidency,
with the Senate staying Republican and the
House Democrat, the next president regardless of whether its Trump or Biden is
going to have a difficult four years ahead of
him.
Thank God we live in Canada.
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Celebrar o
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Dia de Todos
os Santos

Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos habitados por uma memória. - José Saramago

Aida Batista
Opinião

Terminei mais um bloco da minha diarística, o que, por mera coincidência, aconteceu no último dia de outubro. Iniciei
outro e, ao colocar a data no canto superior esquerdo do texto que irei iniciar,
dou-me conta de que não se trata apenas do primeiro dia do mês de novembro, mas do Dia de Todos os Santos. Por
ter calhado a um domingo, não demos
pelo feriado, mas, mais importante do
que ser feriado, é o facto de ser o dia do
aniversário de minha mãe - dia de uma
saudade imensa, que tanto dói por tão
nova ter conhecido a orfandade.

Q

uando a vida parecia dar-lhe uma
maior disponibilidade para poder começar a tirar partido dos pequenos

prazeres da vida, foi-se, como se tivesse cá
estado apenas com uma missão – parir uma
enorme prole, vê-la crescer, dar-lhe asas e,
depois desta acomodada ao seu próprio ninho, deixá-la voar. E tudo fez a seu tempo,
sem qualquer urgência, sem pressa, porque
calma e silenciosa fora a sua maneira de estar na vida. E o tempo chegou-lhe, como
se soubesse que só poderia partir depois de
deixar tudo feito.
Andou de casa em casa - atravessando
geografias do norte a sul – numa romaria
de visitas aos filhos para aliviá-los das tarefas diárias (algumas suspensas da sua ajuda) e da organização dos espaços, feita fada
do lar, mas sem varinha mágica que desencantasse milagres depois de cada toque.
Cumprida a travessia, voltou à sua casa, ao
seu ninho, e também aí se organizou, antecipando a primavera das limpezas. Arrumou armários e gavetas, deu uma volta às
roupas à cata das pequenas costuras - bainhas que se soltam, botões prestes a perderem-se porque presos por uma linha,
fechos que emperram e deixam de deslizar
por entre os dentes de metal, lençóis e toa-

lhas que, por força do uso, mostram pedaços puídos a clamar por serem passajados,
meias com malhas soltas a precisarem de
uma agulha de croché que, com uma puxada, as devolva ao lugar. No jardim, vasos
cuja terra carecia de ser mudada ou canteiros que reclamavam pela mudança das
espécies.
Parecia que cumpria a velha máxima que
tantas vezes repetia aos filhos: “Sabemos
como saímos, mas nunca sabemos como
voltamos”. E assim passava a mensagem
de que uma casa deveria estar sempre arrumada, não fosse algum percalço confrontar-nos com um regresso inesperado
ou não haver sequer regresso. E foi o que
aconteceu. Saiu queixosa, com dores, sem
saber como voltaria. Deu entrada no hospital de Lamego, nunca imaginando que
poderia não voltar. Mas voltou, sem vida,
amortalhada num lençol branco, feita múmia, como se diz em linguagem hospitalar.
Mas tinha a casa limpa e toda a vida doméstica preparada para a receber, sem pressas
nem urgências, como se fora dona do tempo. E foi na sala arrumada que se fez o veló-

rio e se cumpriu a noite da despedida.
Para exorcizar os fantasmas da culpa de
não ter percebido os sinais, meu pai repetia:
“Ela sabia, ela adivinhava o que ia acontecer, porque tudo o que fez já era a despedir-se, e só eu é que não consegui ver”. E
insistia que, enquanto lhe preparava as
roupas, dizia: “Manuel, eu não gosto que
andes para aí mal arranjado!”. E ele satisfez-lhe o desejo até ao fim. Já dependente de
cuidados de terceiros, de cada vez que lhe
era feita a higiene diária, perguntava-nos
depois de vestido e perfumado: “Estou
bem? Estou limpinho? Não se esqueçam
que era como a vossa mãe me queria ver!”
Desculpava-se, mas não era só por ela,
mas por ele também, que tanto gostava de
estar bem apresentado. E assim se manteve
até ao fim, até ao dia em que se voltaram a
encontrar, para, na eternidade, juntos celebrarem o Dia de Todos os Santos.

Memórias da migração de gentes de Castro Daire para Lisboa
a La Fundició (Catalunha, Espanha), a
Binaural Nodar (Viseu Dão Lafões, Portugal) e a Fundatia AltArt (Cluj-Napoca,
Roménia).
Daniel Bastos
Opinião

No final do passado mês de outubro, o
município de Castro Daire, através da
Biblioteca Municipal, a Binaural Nodar
e a Casa do Concelho de Castro Daire
em Lisboa, organizaram o evento “Da
serra para a fábrica”, uma iniciativa
integrada no projeto Europa Criativa
“Onde a cidade perde o seu nome”
que incluiu como parceiros principais

A

atividade, composta por uma performance/tertúlia audiovisual e
participativa, assim como partilha
de receitas gastronómicas e uma exposição retrospetiva, de objetos, fotografias,
paisagens sonoras e registos audiovisuais, foi o culminar de mais de três anos
de trabalho dedicado ao resgate e difusão de memórias de milhares de pessoas
originárias do concelho de Castro Daire.
Uma localidade situada na região Centro,
distrito de Viseu, que ao longo do século
XX assistiu à debandada de muitos filhos

da terra para a zona oriental de Lisboa,
onde hoje se situa a freguesia de Marvila,
para trabalharem em fábricas, armazéns,
na estiva, em pequenas mercearias e em
tantos outros mesteres.
Comummente conhecido com um país
de emigrantes espalhados pelos quatro cantos do mundo, o original projeto
castrense ilumina uma profícua área de
investigação que tem ainda muito por
caminho por desbravar. Designadamente os fluxos de população dentro de Portugal, igualmente impelidos pela procura
de melhores condições de vida, e também originadores de inúmeras transformações socioculturais e económicas no
território nacional.
No caso concreto da migração de gen-

tes de Castro Daire para Lisboa, como
revelam os responsáveis pelo singular
projeto de preservação da identidade
cultural local, muitas destas famílias que
abalaram para a zona oriental da capital
portuguesa, inicialmente viveram quase
todas em bairros informais, autênticas
aldeias beirãs na cidade e posteriormente rumaram para apartamentos, ou por
via da sua associação a cooperativas de
habitação como a do bairro da PRODAC,
ou porque simplesmente conseguiram
amealhar o suficiente para comprar uma
casa mais condigna. Décadas depois,
muitos ficaram, outros regressaram à
terra, acabando quase todos por formar
uma condição intermédia: a de castrense
alfacinha.
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Dos Fiéis Defuntos ao
“Luto Nacional”

Com a Covid 19 e as necessidades de lução Francesa.
Então, milhares de sacerdotes e religioconfinamento, quem decide aproveitou
para dar mais um passo nas discrimina- sos foram mortos. E como os camponeses
vendeanos, católicos, monárquicos e fiéis
ções contra os cristãos.
à pequena nobreza local, estragavam o ceProudhon tinha razão escrevendo: nário revolucionário (saindo da categoria
Deus é o mal. Laplace tanto ou mais ti- de “sábio povo em armas pela Liberdade,
nha razão ainda, escrevendo também: Igualdade e Fraternidade” e entrando directamente na de “deplorável povo ignaa hipótese de Deus é inútil.
Mas, acima de todos, a apóstrofe exacta, ro”), a “Razão, a Ciência e o Progresso”
indispensável, urgente de realizar, vibrou- ditaram o genocídio.
Em França, este anticlericalismo activo
-a Bakunine: “Deus! Mas é preciso suprimarcou, depois, a modalidade revolumi-lo.”
O autor destas palavras foi um dos cha- cionária da Comuna de Paris, que fuzilou
mados “vultos republicanos”, de seu nome vinte e quatro eclesiásticos, entre eles o
Fernão Botto Machado. Quem folheie o Al- Arcebispo de Paris, Monsenhor Darboy.
manaque Republicano e dê com ele, de ja- E políticos da época, como Jules Ferry e
quetão e bigodes retorcidos, mais depressa Léon Gambetta, não deixaram de perseguir as ordens religiosas, de prender padirá estar perante um galã da Vizinha do
Lado, de André Brun, que de um ferra- dres e, sobretudo, de lançar as mais absurdas calúnias sobre a Igreja.
brás do ateísmo. Mas engana-se.
Em Portugal, em 1910, os activistas mais
Nascido em 1865, autodidacta (não fez
exame da instrução primária), Botto Ma- zelosos entre os correligionários de Botto
chado entrou para a Maçonaria em 1893, Machado, não podendo matar Deus – inna Loja “Cavalheiros da Verdade” e cir- visível mesmo ao olho vivo da Loja –, liculou depois por outras Lojas com nomes quidaram dois padres Lazaristas, o Padre
igualmente ambiciosos em termos progra- Bernardino Barros Gomes, ilustre cientista
máticos, como a “Renascença” e a “Razão botânico, e o Padre Alfredo Fragues, confesTriunfante”. De resto, grande parte dos sor da Rainha, morto à coronhada e a tiro.
Seguiram-se a expulsão dos Jesuítas
dirigentes republicanos de há 90 anos,
quando proclamaram a Primeira Repúbli- (após científicas medições cranianas indica, pertencia à Maçonaria. Eram maçons ciadoras de anomalias anatómicas que sinaos dois líderes desaparecidos nas vésperas lizavam inequívocas tendências criminais)
da vitória, Cândido dos Reis e Miguel Bom- e uma série de medidas laicizantes, como
barda; era maçon Machado Santos, o he- o fim dos feriados religiosos. O Natal, mais
rói da Rotunda; eram maçons Bernardino difícil de abolir, foi esvaziado e reformulado
Machado, Sebastião de Magalhães Lima, como “Festa da Família Portuguesa”.
E como era também necessário higieniAfonso Costa e António José de Almeida. E
todos tinham expressivos nomes de guerra zar a História, o Primeiro de Janeiro passou
– Afonso Costa, por exemplo, era “Platão”. a Dia da Fraternidade Universal e o 31 de
Para a maçonaria francesa do Grande Janeiro a Dia dos Precursores e Mártires da
Oriente, a versão dominante e triunfante República. O Primeiro de Dezembro escaem Portugal, a Igreja era o inimigo a abater, pou como feriado, mas deixou de ser
Dia da Restauração para passar a ser,
devendo os maçons, amantes da Razão, da
Ciência e do Progresso, seguir o conselho mais correctamente, o Dia da Autonomia
do irmão Voltaire, iniciado na loja das Nove da Pátria Portuguesa. Deu-se também o
Irmãs de Paris, e “Écrasez l’Infâme”. Além habitual saneamento da toponímia e muldas questões teológicas de fundo, não se- tiplicaram-se os nomes de ruas e praças 5
ria, pois, de estranhar que sucessivos papas de Outubro e República, como, décadas
e encíclicas condenassem a Maçonaria e depois, as 25 de Abril.
As esquerdas (liberais maçonizantes,
proibissem aos católicos qualquer filiação
anarco- progressistas e comunistas) promaçónica.
A primeira vez que os maçons tiveram moveram, em todas as revoluções do séverdadeiro poder temporal foi com a Revo- culo XX, uma encarniçada perseguição à

“

Igreja e aos cristãos, prendendo, torturando e matando padres, religiosos e leigos
– na Revolução Bolchevique, na Revolução Mexicana, nos regimes comunistas
implantados na Europa Oriental, na China, no Vietname e em Espanha, na Guerra
Civil, onde os frente-populistas mataram
mais de sete mil bispos, padres, religiosos
e freiras, e milhares de católicos, apenas
por o serem. Mais que Diocleciano, que não
fora meigo com os seguidores de Cristo. Tal
como os primeiros séculos da Era Cristã até
Constantino, o século XX foi também um
século de mártires.
Mas porque se tornaram impossíveis as
revoluções bolcheviques – com o ataque
armado e a ocupação das centrais telefónicas, das estações de comboios, dos Palácios
de Inverno –, e porque Lenine e a sua teoria da revolução foram sendo, no ocidente
euroamericano, substituídos por Gramsci e
pelas revoluções culturais, a guerra à Igreja, às Igrejas cristãs e a toda a transcendência monoteísta (cristã, judaica ou islâmica)
foi mudando de forma.
Hoje já não se trata de expulsar ordens
religiosas, de matar padres, de queimar
igrejas, como fizeram os democráticos de
Afonso Costa em 1910 ou os frente-populistas madrilenos na Primavera de 1936. Trata-se de descristianizar a sociedade mansamente, em suaves prestações, de modo
politicamente correcto, indolor, através de
leis passadas com ar inocente e distraído,
como grandes conquistas da liberdade e do
progresso ou já nem isso.
O que se está a fazer entre nós é uma progressiva e estratégica descaracterização da
sociedade para cumprir agendas radicais
internacionais, através de leis pretensamente libertadoras, passadas “à candonga”, que vêm, não só descristianizando mas
desnaturalizando o país: leis inspiradas nas
mais delirantes quimeras que oferecem a
possibilidade (financiada pelo Estado) de
mudar o corpo e moldá- lo, com hormonas, mutilações e enxertos, ao género apetecido; leis que transformam o casamento,
mesmo o casamento civil, num contrato
entre dois seres, quaisquer que sejam, agora dois homens ou duas mulheres, qualquer
dia, quem sabe que mais; leis contrárias à
geração de vida numa sociedade que já está
há muito com taxas negativas de repro-

dução; leis que são negociadas e passadas
sem qualquer respeito pelo debate público,
como a da Eutanásia, aprovada ignorando
o parecer negativo da Ordem dos Médicos,
da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos
Advogados, do Conselho Nacional de Ética
para as Ciências da Vida, da Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos e um abaixo- assinado de cerca de cem mil cidadãos.
Leis que uma esquerda dita moderada,
que aceita os pressupostos do capitalismo
europeu, vai levianamente negociando
por conveniência momentânea com os esquerdistas do marxismo cultural, perante
a sonolência geral e acomodada dos que
assistem tranquila e resignadamente a estas mudanças – talvez sem se aperceberem
que são estas as mudanças que verdadeiramente importam.
Com a Covid 19 e as necessidades de
confinamento, quem decide aproveitou
para dar mais um passo nas discriminações
contra os cristãos. Controles para a Páscoa,
mas não para o 25 de Abril; para o 13 de
Maio em Fátima, mas não para o 1º de Maio
na Alameda; 27 mil pessoas com luz verde
para acorrerem à Fórmula 1 em Portimão,
mas proibição de deslocações para que os
cristãos – e os não cristãos – possam visitar e honrar os seus mortos nos cemitérios
no Dia de Fiéis Defuntos. Muitos não puderam sequer acompanhar os seus familiares
e amigos mortos recentemente e os cemitérios são ao ar livre, com acessos que poderiam ser controlados com facilidade para
evitar aglomerações, mas pouco importa.
Como todos os regimes que, no passado,
quiseram regular e imprimir a sua marca
nas coisas da Vida e da Morte, ainda que
contra a liberdade, o sentimento e as convicções do “povo ignaro”, o poder político
resolveu agora esvaziar uma celebração
cristã, o Dia dos Fiéis Defuntos, e impedir
uma prática enraizada, dando-nos magnanimamente em troca uma bandeira a meiahaste e um asséptico e socialmente distante
“Dia de Luto Nacional por Todos os Falecidos, em Especial as Vítimas da Pandemia
da Doença Covid-19”.
Mas o povo e a Igreja, por mais adormecidos que aparentemente estejam, têm
acabado sempre por acordar. E por resistir.
Jaime Nogueira Pinto/Observador
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Breve síntese de um conflito sempre latente!

D

Luis Barreira
Opinião
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Os recentes atentados em França contra a vida de cidadãos católicos e/ou defensores da liberdade de imprensa existente no país, cometidos com o habitual
requinte selvagem a que nos habituaram
os extremistas islâmicos, em nome de
“Allahu Akbar”, trouxe para a ordem do
dia e das nossas preocupações um dos
dramas mundiais não resolvidos, mas
apenas secundados por esta peste pandémica da Covid-19, que nos afeta profundamente a todos, independentemente da confissão religiosa de cada um.

e facto, o que aconteceu há dias em
França, serviu para nos lembrar que
continuam a persistir no mundo
muitas outras situações que afetam a vida e
a felicidade dos seres humanos e que a sua
acumulação e natureza constitui um permanente mal-estar para todos aqueles que
apenas pedem paz e serenidade na sua resolução.
No caso concreto que abordo hoje, será
possível resolver pacificamente este conflito com este tipo de extremistas islâmicos?
A natureza das diferenças que nos afastam,
situam-se no âmbito das contradições insanáveis entre as duas principais confissões
religiosas monoteístas (católicos e muçulmanos) ou escondem outros fatores históricos, políticos e sociais que estão na base
do violento radicalismo por parte destes
grupos de extremistas muçulmanos?
Penso que não estamos em condições de
poder prever a paz entre uns e outros, tal
como não estamos limitados a resolver as
diferenças entre duas simples confissões
religiosas que se guerreiam desde tempos
imemoráveis e em que uns se adaptaram
à evolução moral das sociedades contemporâneas e outros ficaram presos a um passado medieval que buscam materializar.
A atual tolerância religiosa do Ocidente
é incompatível com a impunidade de um
qualquer terror sanguinário que nos queira
submeter.
Não estamos perante um conflito entre
profetas religiosos amantes do seu Deus,
mas entre duas conceções extremamente diferentes dos seus propósitos sociais,
culturais, políticos e igualmente confessionais.
A Igreja Católica Romana há muito que
deixou de intervir diretamente na direção
política dos Estados, reservando para si
o papel de guia espiritual das sociedades
humanas. Nem sempre foi assim, quando munida de exércitos que combatiam e

expulsava dos seus territórios os “infiéis
mouros” e era parte integrante e poderosa dos poderes constituídos, tal como o seu
papel de inspiradora dos princípios morais
das sociedades ocidentais, nem sempre foi
isento de erros que lhes foram diretamente imputáveis. No entanto, e apenas para
ilustrar a sua vontade em corrigir e denunciar o que de mal a Igreja Católica fez e o
que de mal tende a persistir no seu seio, os
compromissos públicos e doutrinários que
a Igreja tem vindo a assumir, para citar os
mais atuais: desde o pedido de perdão pelas
falhas da Igreja ao longo da história (João
Paulo II-ano 2000); pedido de perdão pelos crimes cometidos pela Inquisição, que
conduziram a Igreja a apropriar-se do poder civil (João Paulo II-2004); pedido de
perdão aos protestantes e de outras igrejas
católicas pelas perseguições de católicos no
passado (Papa Francisco-ano2016); implorar o perdão de Deus pelos crimes sexuais
cometidos na Igreja Católica (Papa Francisco-ano 2018); pedido de perdão aos ciganos
da Roménia pelos maus tratos, discriminações e segregações, de que foram alvo por
parte da Igreja Católica (Papa Francisco-ano 2019), entre outros exemplos, são manifestações significativas de uma profunda
reavaliação da história desta religião, colocando a vida humana e a dignidade dos
seus princípios morais, à luz do desenvolvimento das sociedades, no vértice das
suas ações e preocupações atuais.
Em comparação com outras confissões,
como a católica, o islamismo não é apenas uma filosofia religiosa. Mas sim um
todo que articula a fé num Deus único e os
seus conceitos e práticas religiosas, com
um conjunto normativo de leis e regras de
comportamento social, transformando o
seu compromisso espiritual, consagrado no
seu livro sagrado, o Corão, e nos exemplos
de vida do seu profeta Maomé, numa teoria
religiosa de construção de um Estado ma-

terial e religioso.
Ao referirmo-nos explicitamente aos
muçulmanos que enveredaram pela interpretação radical do Corão e que constituem
uma pequeníssima minoria dos seguidores
do Islão (que são cerca de 21% a 23% da
população mundial), não podemos deixar
de salientar que entre as motivações das
suas sangrentas ações estão as referências
no Corão à luta violenta contra os infiéis,
interpretados fora do seu contexto e ignorando muitas outras referências às afinidades com os cristãos ou judeus (citados
amigavelmente como “o povo da Bíblia”),
associadas a uma história complicada da
formação e desenvolvimento desta religião
e à indigência de muitos dos seus seguidores, geradora de fanatismos, além das
persistentes fraturas culturais, históricas e
sociais, com os povos do Ocidente.
Em breve, os antagonismos entre as nossas sociedades e as sociedades islâmicas são
de tal ordem que o terrorismo praticado
por esta minoria de fanáticos religiosos,
apostados em nos converter barbaramente
ao Islão, não nos suscita outra reação que
não seja a de os castigar, segundo as nossas
regras e reenviá-los às suas origens.
Há, no entanto, algo que também me
incomoda no comportamento das nossas sociedades ocidentais. Respeitando os
nossos valores sociais e sem deixar de ser
intolerante para com estas sádicas manifestações de intransigência religiosa, mas
com a preocupação centrada no comportamento de muitos milhares de muçulmanos moderados que coexistem nas nossas
sociedades, deixo uma pergunta: será que a
única forma de defender os nossos conceitos de liberdade individual, onde se integra
a liberdade de imprensa, é expormos publicamente caricaturas achincalhadas dos
profetas religiosos das nossas sociedades?
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Sara Isabel Dias
Opinion

Allow me to paint a picture, which I assure will strike a chord with many of you.
You have had a long day at work, full of
stress and utter chaos. With a brain reduced to mush, all you can think about
is closing your eyes and resting. You get
into bed, feeling the softness of the pillow, and the warmth of your sheets. As
you close your eyes, everything slowly
disappears into nothingness. Suddenly,
you hear loud screaming and shouting.
On the other side of the wall, your kids
are laughing, screaming, and speaking
what sounds like gibberish to you. Irritated, you storm into their room, and what a
surprise… they are playing video games.

T

hose of you who can relate, I know
your pain almost too well. However, I
implore you to ask yourself this, “Do
I truly understand how important gaming
is to my children?” Now, this may seem
odd for a myriad of reasons. As a parent,
it is difficult to see past what can be seen
on the surface. For a long time, I thought
video games were simply just a means of
entertainment, a distraction from reality –
nothing more, nothing less. I was mildly
surprised when my son, Kristian became
the president of the Esports Club at the
University of Toronto.

At the time, I knew he was an avid
gamer, and a passionate one at that.
Throughout his childhood, I remember
seeing his face glued to the screen day to
night. He would look up cheat codes and
buy strategy guides, simply to beat a game
to 100% completion. Outside of gaming,
he was quite competitive. In elementary
school, he was often playing sports with
others, but struggled to make long-lasting
companions.
Esports, otherwise known as competitive gaming, is a field that myself and many
others have been ignorant to. Typically, it
takes the form of organized, multiplayer
video game competitions, particularly between professional players, as individuals
or as teams. Although organized competitions have long been a part of video
game culture, it has been unnoticed by
mainstream culture until the late 2000s.
Through live streams, participation by
professional gamers and spectatorship in
these events saw a large surge in popularity. By the early 2010s, esports became a
significant factor in the video game industry, with many game developers actively
designing and providing funding for tournaments and other events.
By the late 2010s, it was estimated that
the total audience of esports would grow
to 454 million viewers, with revenue increasing to over $1 billion USD by 2019. The
increasing availability of online streaming
media platforms, particularly YouTube and
Twitch, have become central to the growth
and promotion of esports competitions.
While viewership being approximately
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Esports
A Passion,
A Community
85% male and 15% female, with a majority of viewers between the ages of 18 and
34, female gamers have also played professionally!
Here are some factoids: Every year, the
most popular game, League of Legends,
hosts a World Championship, with a viewership that surpasses the NBA Finals and
the Superbowl. Rick Fox, a former NBA
pro, started his own Esports organization,
due to his son’s interest. It should be noted
the esports industry has a high promise
of growth both in the commercial and in
the non-commercial context. The number of enthusiasts and occasional viewers
are growing fast, and capital injected into
esports by different investors starts to be
in a similar range as it does in traditional
sports.
One day, I decided to ask my son, “What
is it about esports that you love so much?”
Although he was surprised, I could tell how
much it meant to him. With passion in his
eyes, he told me, “Mom, esports is more
than just playing video games to me… in a
way, it’s one of the only places I truly feel
like I belong somewhere. Since I was a kid,
I have always struggled to make friends.
In high school, I began to play League of
Legends, which is one of the best decisions
I ever made. Through the game, I made so
many real friends, who I know from school
and online. Back then, my excitement
came from going home after school, and
knowing I had people who wanted to play
with me. Now, I want to make a safe space
for others to have impactful and memorable experiences like I did.”

For the longest time, I had always
thought of video games as an hindrance, a
distraction to his academic success. In my
son’s eyes, that was his saving grace… it
brought him everything he ever needed –
friends and a safe space to be himself. This
is a moment I do not think I will forget. After all, this is what I sought to do in my own
life, in my own work… I desired to make a
place for people to be themselves, and to
live their best lives. While not in the same
way, it is incredible to see how the values
I instilled in him impacted his approach to
gaming.
In some ways, I think this is something
we as parents fail to realize – what we
think is unimportant can mean the world
to our children. With our heads in the
clouds, we idealize what we deem as ‘good’
and ‘bad’ for them. What follows is a feeble attempt at ‘protecting’; shielding what
we think of as unhealthy and toxic from
them. In reality, this is nothing other than
restricting our sons and daughters. Seek to
embrace who they are and who they will
come to be as individuals and guide them
on that journey.
Personally, it inspires me to see how devoted Kristian has become to something he
genuinely loves. I can see how important it
is, not only in what says but the actions he
has taken to actualize his vision. To those
part of it, esports is more than just a game…
it is a community full of passion, dedication, and love.
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Jacob Alves
da Academia do Gil Vicente de Toronto
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Assina contrato profissional em Portugal

Jacob Alves, nascido e criado no Canadá com ascendência portuguesa, acendeu
a sua paixão pelo futebol aos três anos. A sua jornada começou em Vaughan,
onde passou a maior parte da juventude desenvolvendo não apenas o seu talento, mas também o seu amor pelo desporto. Aos 13 anos, a habilidade de Jacob –
com ou sem bola - chamou a atenção de muitos olheiros, o que sem surpresa lhe
valeu uma mudança para Perugia, Itália, onde ele procurou ficar ainda mais perto
de realizar seu sonho de infância de se tornar um jogador profissional de futebol.

T

rês anos depois, Jacob regressou ao seu país (Canadá) e ingressou na Academia do
Gil Vicente FC em Toronto. Pouco depois, Jacob, juntamente com um punhado
de outros talentos selecionados dos jogadores do Gil Vicente FC em Toronto, embarcou numa viagem para Portugal, onde todos teriam a oportunidade de demonstrar
a sua capacidade aos treinadores e staff das equipas do Gil Vicente FC Portugal.
Não precisaram de pensar duas vezes sobre ele, assinaram de imediato, valendo a
Jacob o seu primeiro contrato profissional de sempre, a par de um lugar no plantel de
Sub-18 do Gil Vicente para a época 2020/2021.
Jacob descreveu a sua transferência para Portugal para jogar profissionalmente pela
equipa de Barcelos como o seu momento mais memorável como jogador de futebol.
Referiu especificamente como “não encontrou em Itália o que encontrou em Portugal com o Gil Vicente”. E partilhou o quanto se sentiu bem-vindo e bem tratado no
clube, e como lhe prestaram constante cuidado e ajuda para garantir sua adaptação ao
novo ambiente, deixando-o não só feliz, mas também com o sentimento de bem-sucedido.
Jacob elogiou a equipa e os jogadores, dizendo como, “eles são todos pessoas espetaculares. Profissionais e, no geral, uma grande família unida”.
Jacob também não se esqueceu de referir as raízes do seu sucesso e elogiá-los, dizendo: “Sou muito grato por
tudo aquilo em que os treinadores e staff do Gil Vicente FC Toronto me ajudaram,
e o meu sucesso também se deve muito a eles. Eles realmente incentivaram-me a ter
sucesso e sempre me apoiaram. Posso dizer com segurança que ingressar na Academia
do Gil Vicente FC em Toronto foi a melhor decisão que já tomei!”.
Jacob pretende aprender e crescer com esta oportunidade e dedica-se a trabalhar
as longas e árduas horas necessárias para continuar a evoluir com a fantástica equipa
da qual agora faz parte. “Sei que tenho que treinar forte todos os dias se quiser ser
profissional. Ser um profissional não depende apenas de habilidade, mas também de
mentalidade, forma física, saúde e compromisso com tornar-me o melhor jogador que
puder ser”. A velocidade, capacidade técnica, paixão e empenho de Jacob certamente o transformarão num defesa-direito de sucesso da equipa Sub-18 do Gil Vicente e,
quem sabe, da primeira equipa num futuro próximo.

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

Jacob Alves, born and raised in Canada with a Portuguese background, ignite
his passion for soccer at the age of 3 years old. His journey began in Vaughan,
where he spent most his youth developing not only his talent, but his love for the
sport as well. At the age of 13, Jacob’s skill – both on and off the ball – caught the
eyes of many scouts, which unsurprisingly earned him a move to Perugia, Italy,
where he looked to get even closer to achieving his childhood dream of becoming
a professional soccer player.

T

hree years later, Jacob moved back to his home country (Canada) and joined the
Gil Vicente FC Academy in Toronto. Shortly after, Jacob, along with a handful
of other selected talent from Gil Vicente FC players in Toronto, embarked on a
journey to Portugal, where they would all have the chance to demonstrate their ability
to the coaches and staff of Gil Vicente FC Portugal teams. They did not need to think
twice about him, and immediately signed up, earning Jacob his first ever professional
contract, along with a spot on Gil Vicente’s Under-18 roster for 2020/2021 season.
Jacob described his most memorable moment as a soccer player to be his move to
Portugal to play professionally for the Barcelos team.
He specifically mentioned how he “didn’t find in Italy what he found in Portugal
with Gil Vicente”. He went on to share how welcomed and cared for he felt at the club,
and how they provided him constant care and help to ensure his adaptation to the new
environment made him not only happy, but successful as well.
Jacob praised the staff and players, saying how, “they are all spectacular people. and
professionals, and overall, one great, united family”.
Jacob also did not forget to think back to the roots of his success and praise them,
saying “! am so thankful for everything that the Gil Vicente FC Toronto coaches and
staff have helped me with, and my success is also greatly due to them.
They really pushed me to be successful and were very supportive at all times.
1 can confidently say that joining the Gil Vicente FC Academy in Toronto was the
best decision I have ever made!” Jacob aims to learn and grow from this opportunity
and is dedicated to working the long and hard hours necessary to continue evolving
his skill and abilities with the fantastic team he is now a part of. “I know that I have to
train hard every day if I want to be a professional.
Being a professional does not solely depend on your skill, but also your mentality,
fitness, health, and commitment to become the best player you can possibly be”.
Jacob’s speed, technical ability, passion, and commitment will surely see him be a
successful right-back for Gil Vicente’s Under-18 team, and hopefully the first team in
the near future.
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Bento São José recebe
Medalha de Mérito das
Figura bem conhecida da comunidade
portuguesa residente na GTA, Bento São
José sempre trabalhou em prol da afirmação dos portugueses e da sua cultura
em terras canadianas. Todo o trabalho
que desenvolveu em várias instâncias
– associativas e até políticas – tiveram
sempre como objetivo maior dignificar
os portugueses e Portugal, deste lado
do Atlântico.

N
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o passado dia 29 de outubro foi-lhe
feita justiça – o Governo português,
através da Secretaria de Estado da
Comunidades Portuguesas, atribuiu-lhe a
Medalha de Mérito, Grau Ouro.
Se olharmos para o decreto que instituiu
e definiu o âmbito destas Medalhas, percebemos que Bento São José há muito merecia este reconhecimento – “as Medalhas
de Mérito das Comunidades Portuguesas
destinam-se a galardoar cidadãos ou associações portuguesas ou estrangeiras, cuja
ação contribua ou tenha contribuído para o
fortalecimento dos laços que unem os portugueses e os lusodescendentes, onde quer
que estes residam, e que prossiga o objetivo da dignificação da presença de Portugal

no mundo, através das suas comunidades,
respetiva valorização nas sociedades de
acolhimento e a divulgação da língua e cultura portuguesa.”.
Assim, pelos serviços notáveis prestados
à comunidade portuguesa de Ontário, Canadá, na presença do Dr. José Pedro Ferreira, coordenador do Ensino de Português
no Canadá, o recém-chegado Cônsul de
Portugal em Toronto, Dr. José Manuel de
Jesus Carneiro Mendes, procedeu à entrega da distinção em nome da Secretária de
Estado das Comunidades Portuguesas, Drª
Berta Nunes, a Bento de São José. A cerimónia foi simples, mas plena de emoção e
significado. A pandemia e as limitações que
impõe a todos, impediu que mais amigos
tivessem estado presentes, como por certo
desejariam e, sem dúvida, Bento São José
merecia.
A MDC Media Group dá os parabéns ao
Governo português pela iniciativa e, naturalmente, a Bento São José agradecendo-lhe também os anos de dedicação à
promoção dos nossos valores e cultura em
terras canadianas.
MS
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Comunidades Portuguesas

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.
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precisam de ser abordadas. Mais do que
nunca, ter cadeias de abastecimento domésticas fortes e confiáveis é a chave para
o sucesso do nosso país, e isto é válido tanto
à medida que continuamos a lutar contra a
COVID-19 como no futuro depois da pandemia. Seja a colocar alimentos de agricultores locais nas mesas dos canadianos ou
equipamentos de proteção pessoal para os
nossos trabalhadores de linha de frente, o
Canadá precisa de fortalecer a sua capacidade de responder à procura a nível nacional.
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MS: Trump deve continuar mais quatro
anos à frente da liderança dos EUA ou os
americanos devem dar uma oportunidade
a Biden? Qual dos dois candidatos é o melhor para a economia canadiana?

Conservadores querem que programas federais
de apoio à COVID-19 sejam mais flexíveis
O líder conservador Erin O’Toole diz que
os programas de apoio federal ainda não
estão a fazer o suficiente para ajudar as
empresas e os trabalhadores a sobreviverem à pandemia e está a pedir mudanças para que mais pessoas tenham
acesso à ajuda federal.

E

sta semana O’Toole apresentou uma
moção para exigir que o governo
torne o subsídio ao arrendamento
comercial e o apoio salarial mais flexíveis.
Antes do PC apresentar a moção o governo
federal publicou legislação sobre os novos
programas de apoio à COVID-19. O’Toole
disse que o objetivo do PC não é fazer com
que as empresas enriqueçam, mas garantir
que os critérios para beneficiar dos programas de apoio são mais flexíveis e por isso
mais empresas continuam abertas e mais
funcionários continuam empregados.
A moção também pede a Otava que suspenda auditorias a pequenas empresas que
receberam o subsídio salarial de emergência pelo menos até junho de 2021. O’Toole
diz que um grande número de empresas foi
colocado, desde setembro, sob auditoria
pela CRA, a Agência de Receitas do Canadá, o equivalente à Autoridade Tributária e
Aduaneira de Portugal. O líder dos conservadores diz que esta auditoria coloca exigências onerosas sobre os empresários enquanto tentam sobreviver à segunda vaga
da pandemia.
O’Toole disse esta semana no Parlamento que “mais uma vez os liberais rotularam
as pequenas empresas como potenciais
autores de fraude fiscal e queriam investigá-las no meio de uma crise”. A posição de
O’Toole representa uma mudança de ideias
do partido conservador, cujos parlamentares criticaram duramente os liberais durante a primeira fase da pandemia e pediram ao governo que investigasse empresas
que receberam apoios fraudulentos.
A moção de O’Toole veio um dia depois
de a ministra das Finanças, Chrystia Freeland, ter apresentado uma legislação que
continha mudanças há muito esperadas no
apoio ao arrendamento comercial. O programa anterior foi muito criticado e um dos

aspetos que foi duramente criticado pelos
empresários foi o facto do programa ser
ativado apenas pelo proprietário do espaço.
O novo subsídio ao arrendamento comercial vai substituir o antigo CECRA.
O novo apoio ao arrendamento comercial permite que empresas, instituições de
caridade e organizações sem fins lucrativos
que viram as suas receitas caírem durante a
pandemia se qualifiquem. As empresas vão
ter no máximo 65% das suas despesas elegíveis cobertas até 19 de dezembro. O apoio
federal aos salários de funcionários de empresas que viram as suas receitas cair com
a pandemia também se vai estender até junho de 2021. Outra das novidades apresentada esta semana por Freeland foi o apoio
ao bloqueio, um subsídio que vai ajudar
empresas que tiveram de encerrar devido
às ordens das autoridades de saúde pública.
A entrevista que publicamos abaixo foi
feita antes de Otava lançar um pacote com
as novas medidas de apoio à COVID-19.
O’Toole acusa o governo liberal de não lutar pelos interesses do canadiano comum e
diz que é preciso fazer mais pelas pequenas
empresas para garantir que continuam a
poder manter os níveis de emprego. Se for
eleito, o novo líder do PC promete “criar
oportunidades para os canadianos” e defender as indústrias e os empreendedores para que a economia possa recuperar.
O’Toole elogiou a criatividade e a capacidade dos canadianos durante a primeira
vaga da pandemia e diz que é precisar retirar lições para enfrentar a segunda vaga da
pandemia. Sobre o plano de imigração que
Otava apresentou na passada sexta-feira
(30) que pretende trazer para o Canadá 1.2
milhões de imigrantes nos próximos três
anos, Erin O’Toole critica os atrasos do governo federal que entregam os imigrantes
à “incerteza”. “Sabemos que os canadianos
não querem ir agora às urnas”, Erin O’Toole, líder do PC.

te a pandemia. Que leitura é que o PC faz
deste acordo?

Milénio Stadium: O primeiro-ministro
Justin Trudeau e o governo federal da minoria liberal sobreviveram a um voto de
confiança que garantiu o apoio necessário
para evitar que o país fosse às urnas duran-

PC: A COVID-19 mudou o mundo. Temos
visto criatividade e adaptabilidade em todos os setores e essas mudanças vão ter um
impacto por muito tempo. Mostrou-nos
também que existem áreas no Canadá que

PC: Enquanto lutamos contra a COVID-19
como país, muitos canadianos estão a enfrentar dificuldades. As pessoas estão focadas na sua saúde e segurança e nas suas
condições financeiras e sabemos que os
canadianos não querem ir agora às urnas.
Agora é a altura de todos os eleitos trabalharem juntos e retirarmos conclusões das
lições que aprendemos com a primeira
vaga para ajudarmos os canadianos durante a segunda vaga. É vergonhoso que o governo liberal não esteja disposto a trabalhar
com os conservadores e outros partidos
para obter as respostas que os canadianos
merecem. Mas eu e a minha equipa vamos
continuar a pedir contas ao governo e a lutar por todos os canadianos que o governo
liberal de Trudeau deixou para trás.
MS: Alguns especialistas afirmam que se
não houver eleições nacionais neste outono, os canadianos vão ter de ir a votos na
primavera do próximo ano. Se isso acontecer, quem é acha que vai governar o país?
PC: Neste momento estou focado em trabalhar duro para os canadianos. Sabemos
que Justin Trudeau deixou muitas pessoas
para trás na sua resposta lenta e confusa à
pandemia. Os canadianos esperam mais do
seu governo - como aliás deve ser. As pessoas precisam de um líder que não deixe
a sua arrogância e o seu título atrapalhar.
Precisam de um líder que entenda o canadiano comum- eu sei o que significa viver
com um orçamento limitado, poupar para
comprar a primeira casa e planear o futuro
dos nossos filhos. Vou continuar a encontrar-me com pessoas de costa a costa para
me apresentar e partilhar a minha visão
para um Canadá forte no futuro.
MS: A COVID-19 vai mudar a política no
Canadá?

PC: O Canadá e os EUA compartilham
uma aliança histórica baseada em valores
comuns e em laços económicos estreitos.
Um governo conservador vai trabalhar
com a administração dos EUA, independentemente do partido que for eleito, em
questões importantes como a luta contra a
COVID-19, o fortalecimento dos laços económicos entre Canadá-EUA e a colaboração para enfrentar a ameaça representada
pelo regime comunista chinês. Esperamos
que o governo liberal trabalhe com os eleitos em questões de interesse comum.
MS: Qual é o plano do Partido Conservador
para recuperar a economia canadiana?
PC: Os conservadores estão empenhados
em criar oportunidades para os canadianos. Sabemos que as pessoas não querem
receber o CERB durante os próximos dois
anos, querem voltar ao trabalho. A recuperação do emprego é cada vez mais difícil
quando Justin Trudeau está focado em fotos
encenadas e em hashtags, em vez de criar
um ambiente que apoie pequenas empresas
e encoraje novos investimentos. O Canadá
precisa de um líder que defenda as nossas
indústrias, apoie os nossos empreendedores e ajude as famílias nestes tempos difíceis. Os conservadores vão continuar a oferecer aos canadianos um plano sólido para
fazê-los voltar ao trabalho.
MS: O plano de imigração de três anos que
foi revelado na sexta-feira passada (30)
atende às necessidades de mão de obra do
país?
PC: As pessoas que escolhem o Canadá
como seu o novo lar merecem um plano
baseado na dignidade, compaixão e respeito. A abordagem dos liberais em relação
à imigração levou à má gestão, atrasos de
anos e incerteza. O anúncio mais recente
do governo Trudeau não inclui um plano
sobre como implementar com segurança as
suas metas ou como adaptá-las para atender às necessidades da nossa economia. Os
conservadores acreditam firmemente em
medidas de compaixão para ajudar na reunificação da família e para manter a tradição humanitária do Canadá como um porto
seguro para refugiados e equilibrar as nossas necessidades de trabalho.
MS: A investigação às viagens do ex-ministro das Finanças através da WE Charity
terminou e o não ficou provado que Morneau violei as leis. Este foi o desfecho que o
PC esperava?
PC: O governo Liberal de Trudeau provou
que não pode ser confiável para agir no
melhor interesse dos canadianos. É vergonhoso que Justin Trudeau preferisse forçar
os canadianos a uma eleição durante a segunda vaga de COVID-19 do que dar aos
canadianos as respostas que eles merecem
sobre como os seus dólares de impostos foram gastos. Há um grupo para os membros
liberais e para os seus interesses especiais e
outra para todos os demais. Os conservadores vão continuar a pressionar os liberais
para responderem e lutarem pelos canadianos que não fazem parte da elite liberal.
Joana Leal/MS
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Unifor e General Motors chegam a
acordo coletivo de trabalho provisório

NDP propõe impostos
sobre canadianos ricos
prazo terminar a Unifor informou que chegou a um entendimento provisório com a
General Motors. O acordo vai ser votado no
domingo (8), mas está a ser recomendado
pela maioria dos membros do sindicato.
Se vier a ser aprovado, o acordo coletivo
de trabalho é válido para 1.700 membros
que trabalham nas fábricas da GM nas cidades de St. Catherines, Oshawa e WoodsUnifor tinha definido o dia de quar- tock no sul de Ontário.. O presidente da
ta-feira (4) como o prazo máximo Unifor, Jerry Dias, disse que o acordo foi
para chegar a um novo acordo válido fechado às 3 am e que ainda precisa de ser
para os próximos 3 anos e tinha encorajado retificado pela GM.
CP24/MS
os membros para se prepararem para uma
greve caso fosse necessário. Mas antes do

O sindicato que representa os trabalhadores canadianos na General Motors diz
que chegou a um acordo provisório depois de estender as negociações com a
montadora. O acordo prevê um investimento de $1,3 mil milhões para manter
2500 postos de trabalho em Oshawa e
manter a fábrica aberta.

A

Canadá reconhece que COVID-19
se pode transmitir através do ar
O Canadá atualizou discretamente as suas diretrizes sobre como a
COVID-19 se espalha e incluiu os
aerossóis como forma de transmissão, o que significa que o vírus se
pode transmitir pelo ar. Várias organizações internacionais de saúde já
tinham reconhecido esta ameaça há
várias semanas.

A

Agência de Saúde Pública do Canadá atualizou as suas orientações sem aviso prévio esta semana e fez menção ao risco de transmissão
de partículas microscópicas no ar pela
primeira vez. Segundo o guia da Health
Canada a COVID-19 espalha-se de uma
pessoa infetada para outras através de
gotículas respiratórias criados quando uma pessoa infetada tosse, espirra,
canta, grita ou fala. As gotículas grandes
caem no solo rapidamente, mas as gotículas pequenas, designadas por aerossóis, permanecem no ar.
A Health Canada informa que as novas atualizações surgem à medida que
saem mais estudos científicos. Um dos
maiores cientistas de aerossóis do mundo e especialista em transmissão aérea
de vírus da Virginia Tech sublinha que
agora a grande diferença é que o distanciamento físico por si só já não é suficiente, é preciso investir em ventilação
porque se sabe que o vírus se transmite
pelo ar. OS EUA reconheceram em outubro que a COVID-19 às vezes se podia
espalhar através do ar. A Organização

O NDP pediu esta quinta-feira (5) na
Casa dos Comuns que fosse criado
um imposto sobre os canadianos ricos e outro sobre as empresas que
lucraram excessivamente durante a
pandemia de COVID-19.

J

agmeet Singh disse que não devem
ser os trabalhadores, as famílias e as
pequenas empresas que estão a passar por dificuldades a arcar com a responsabilidade de pagar a dívida pública
que o governo federal teve de contrair
para criar medidas para a COVID-19. O

Ontário investe $680 milhões para melhorar
internet e rede de telemóvel na província
O governo de Ontário vai investir $680
milhões para expandir e melhorar o
acesso à internet e a rede de telemóvel
na província. O Premier Doug Ford disse
aos jornalistas que a pandemia mostrou
a importância do acesso à internet rápida e um serviço de telemóvel confiável
que muitos consideram natural, mas que
agora deixou de ser um luxo porque é
necessária para a nossa vida quotidiana.

F

ord não especificou se o investimento
se destina a uma região específica, mas
explicou que o anúncio surgiu depois

Mundial da Saúde também foi criticada
em julho, depois de 239 cientistas de 32
países terem escrito uma carta aberta a
pedir à agência das Nações Unidas que
atualizasse as suas mensagens sobre o
risco de transmissão aérea do coronavírus. A OMS acabou por atualizar as suas
diretrizes sobre o risco de transmissão
aérea da COVID-19 e agora foi a vez de
o Canadá o fazer. Theresa Tam pediu
também esta semana aos canadianos
para usarem máscaras não-médicas de
três camadas para evitar a transmissão
de COVID-19 porque desta forma as
pessoas vão estar mais protegidas em
espaços fechados durante o inverno.
Uma nova medida que segundo um dos
maiores cientistas de aerossóis do mundo surge em conformidade com o facto
do vírus se espalhar pelo ar porque se
estivéssemos preocupados apenas com
as gotas grandes uma máscara com uma
camada de tecido seria suficiente para
nos proteger.
CBC/MS

NDP apresentou uma moção onde propõe criar um novo imposto em fortunas
acima de $20 milhões. Jagmeet Singh
defende que o imposto cobre 1% da riqueza de uma família. O outro imposto
deve incidir sobre grandes corporações
que estão a ter lucros excessivos com a
pandemia. O NDP estima que o imposto
sobre as grandes fortunas será pago por
mais de 13.000 famílias e que poderá
gerar anualmente mais de $5 mil milhões para os cofres de Estado.
CBC/MS

de muitas conversas com municípios e provedores de telecomunicações. Este novo investimento junta-se ao compromisso anterior do governo de Ontário de investir $315
milhões ao longo de cinco anos para melhorar o serviço de internet e de telemóvel
em toda a província. Mais de 1,4 milhões de
pessoas em Ontário, cerca de 12% da população de toda a província, não têm acesso à
internet ou à rede de telemóvel.
CP24/MS

Governo de Ontário vai apresentar primeiro
orçamento para a pandemia
O governo de Ontário divulgou o seu
primeiro orçamento da era pandémica.
A província espera recuperar a economia e controlar a crise de saúde com
medidas de emergência de apoio para
as famílias e para as empresas. Uma
das novidades do orçamento é a introdução de quatro horas diárias de cuidados obrigatórios em todos os lares de
idosos da província.

O

orçamento deveria ter sido lançado
no início do ano, mas a incerteza
económica causada pela pandemia
impediu que o governo conservador o fizesse. Em março o governo fez uma atualização fiscal que incluía $17 mil milhões
em alívio para a COVID-19, mas a projeção
acabou por ser atualizada para $30 mil mi-

lhões. A província também previa inicialmente um déficit de $20,5 mil milhões,
que mais tarde aumentou para $ 38,5 mil
milhões devido a gastos adicionais.
CP24/MS
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Salário mensal
médio em Portugal
aumentou 3,6%
para 1266 euros
INE

A remuneração bruta mensal média por
trabalhador em Portugal aumentou 3,6%
no terceiro trimestre de 2020, face ao
mesmo período de 2019, para 1266 euros, segundo dados revelados esta quinta-feira (5) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

D

e acordo com o INE, a remuneração
bruta mensal média por trabalhador
(posto de trabalho) aumentou também 1,9 pontos percentuais face ao trimestre terminado em junho.
A componente regular da remuneração
aumentou 4,2% e a remuneração base su-

biu 4,3%, atingindo, respetivamente, 1.082
e 1.019 euros.
“Tendo em consideração que a taxa de
variação do Índice de Preços do Consumidor foi nula, no mesmo período, os aumentos das remunerações médias por trabalhador em termos reais foram iguais aos
nominais”, refere.
Estes resultados, segundo o INE, dizem
respeito a cerca 4,1 milhões de postos de
trabalho, correspondentes a beneficiários
da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações.
“A dinâmica recente das remunerações
médias no trimestre terminado em setem-

bro de 2020 evidencia um menor impacto
do regime de ‘layoff’ simplificado, uma vez
que o número de empresas abrangidas por
este regime diminuiu significativamente”,
acrescenta.
Efetivamente, continua, no terceiro trimestre de 2020 apenas 3,2% do total de
empresas tinha trabalhadores em regime
de “layoff” simplificado (26,7% no 2.º trimestre), abrangendo 4,9% do total de trabalhadores (48,9% no segundo trimestre).
Segundo os dados divulgados esta quinta-feira (5), em setembro de 2020, a remuneração total variou entre 825 euros, nas
atividades de agricultura, produção ani-

mal, caça, floresta e pesca e 2.714 euros, nas
atividades da eletricidade, gás, vapor, água
quente e fria e ar frio.
No setor institucional das administrações
públicas observou-se um aumento homólogo da remuneração total de 2,1%, passando de 1.635 euros em setembro de 2019
para 1.669 euros em setembro de 2020.
No setor privado, a remuneração total
registou uma variação homóloga superior à do setor das administrações públicas
(3,7%), passando de 1.140 euros em setembro de 2019 para 1.182 Euros em setembro
de 2020.
JN/MS

Saúde

Termas querem tratamentos comparticipados
pelo SNS para evitar “calamidade”
Responsáveis de termas portuguesas
querem que o Governo prolongue as
comparticipações do Sistema Nacional
de Saúde (SNS) aos respetivos tratamentos para evitar “a calamidade” do fecho
de vários balneários e garantir ajuda à
cura respiratória de doentes covid-19.

O

tema está a ser abordado pela Associação das Termas de Portugal
(ATP) junto de vários partidos com
assento na Assembleia da República, com
vista à inscrição das referidas comparticipações no Orçamento do Estado (OE) para
2021, de forma a prolongar o projeto-piloto
que, em 2019 e este ano, vinha apoiando os
custos de terapêuticas termais prescritas
pela rede de cuidados de saúde primários.
A diretora das Termas de São Jorge, em
Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro,
Teresa Vieira, afirmou à Lusa que “os balneários termais sempre foram particularmente exigentes em termos de segurança
sanitária e estão a ser muito castigados pela
pandemia”.
“Se o Governo não for sensível a esta

questão, o próximo ano vai ser uma calamidade, com termas a fecharem e, o que é
pior, com muita gente sem condições para
aceder aos tratamentos”, disse a responsável, que já presidiu à ATP.
Realçando que, nas termas, a terapêutica
mais procurada é o tratamento de doenças
crónicas e alérgicas das vias respiratórias,
Teresa Vieira considerou que só prolongando as comparticipações do SNS se evitará uma “situação gravíssima” entre os
utentes dos balneários.
“Por norma, quem nos procura já tem
algumas debilidades físicas e o que está a
acontecer desde o início da pandemia é que
estas pessoas - e a generalidade dos portugueses - estão a ficar com a sua saúde geral
mais fragilizada, seja porque agora é muito difícil aceder aos centros de saúde, seja
porque evitam procurar apoio médico com
receio de contágio, seja porque estiveram
infetadas com covid-19 e isso lhes prejudicou ainda mais o seu sistema respiratório”.
O projeto-piloto destinado a avaliar as
vantagens da comparticipação do SNS em
tratamentos termais - também vocacio-

nados para doenças musculoesqueléticas
e patologias crónicas e alérgicas da pele deveria ter-se iniciado em janeiro de 2019,
mas, segundo o secretário-geral da ATP,
João Barbosa, o atraso do Governo em assegurar que a plataforma de prescrições utilizada pelos médicos previsse esse tipo de terapêutica fez com que o arranque efetivo da
medida só em abril chegasse a “em alguns
centros de saúde” e só em junho alcançasse
“a cobertura plena”.
“O que supostamente seria a implementação do projeto-piloto, com total cobertura nacional durante nove meses, foi na
realidade apenas integralmente implementado entre junho e dezembro, por sete
meses”, disse João Barbosa.
O ‘plafond’ limite estabelecido pelo Ministério da Saúde também se esgotou antes
do prazo previsto no OE de 2019. “Foi superado em apenas sete meses, uma vez alcançado o valor total de 603.740 euros. Isso
correspondeu a 7.547 requisições emitidas
e o valor médio pago [pelo SNS] por cada
uma foi de 79,99 euros”, disse o secretário-geral da entidade que representa 48 bal-

neários do país.
Para a direção da ATP, esses números
“demonstram o sucesso da implementação
do novo sistema de comparticipações e o
facto de o ‘plafond’ fixado ser manifestamente insuficiente”.
O balanço final é que, “após nove anos
sempre em decréscimo, o novo sistema
de comparticipações teve um impacto extraordinariamente importante na atividade
termal, invertendo a tendência de declínio”. O ano de 2019 foi, aliás, “o primeiro
em que se verificou o crescimento da frequência de utentes e do volume de negócios no segmento de termalismo terapêutico desde 2010, “último ano completo em
que o anterior sistema de comparticipações
esteve em vigor” para curas nesses balneários.
Esse crescimento significativo, na ordem
dos 15%, correspondeu a “quase 1,1 milhões de tratamentos” só em 2019.
JN/MS
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Pandemia

Um terço da população em Portugal
já foi testada à covid-19
Cerca de um terço da população em Portugal já foi testada ao novo coronavírus,
revelou esta quarta-feira (4) o secretário
de Estado e Adjunto da Saúde, afirmado
que a capacidade de testagem foi reforçada em mais de 300% desde março.

D

urante a habitual conferência de imprensa no Ministério da Saúde sobre
a pandemia da covid-19 em Portugal, António Lacerda Sales indicou que já
tinham sido testadas mais de 3,4 milhões
de pessoas, o equivalente a cerca de um
terço da população.
Por milhão de habitantes, Portugal está a
realizar em média mais de 280 mil testes à
SARS-CoV-2, o vírus da doença covid-19, registando-se dias com mais de 30 mil análises.
“Estamos com mais de 300% da capacidade de testagem que tínhamos em março,
o que penso que é um reforço substancial”,
acrescentou o secretário de Estado.
Questionado em concreto sobre os testes
realizados durante o fim de semana e se explicam o número habitualmente mais baixo
António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Foto: DR
de novos casos registados nos boletins epidemiológicos na segundas e terças-feiras, o
governante afirmou que o problema são as desta quarta-feira (4), em que estão regis- vado desde o início da pandemia.
notificações e não os testes.
tados 7497 novos casos de infeção com o
No entanto, de acordo com a explicação
Foi o caso do boletim epidemiológico novo coronavírus, o valor diário mais ele- da Direção-Geral da Saúde, este número

inclui o somatório de 3570 casos decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região
Norte, desde o dia 30 de outubro.
“Existem muitos testes feitos durante o
fim de semana. O problema não é o número
de testes feitos ao fim de semana, o problema é o reporte dessas notificações apesar
das nossas indicações constantes nessa matéria”, sublinhou António Lacerda Sales.
No último fim de semana foram feitos 52
947 testes, dos quais 30 713 no sábado (31)
e 22 244 no domingo (1), precisou, para
justificar que “não é garantidamente uma
diminuição da realização de testes” que explica os números mais baixos no início da
semana.
Além dos 7497 novos casos de infeção
com o novo coronavírus, Portugal registou
esta quarta-feira (4) mais 59 mortes relacionadas com a covid-19, também o número diário mais elevado desde o início da
pandemia.
Desde o início da pandemia, e até quinta-feira (5), Portugal contabilizava um total de 156940 casos confirmados de infeção
pelo novo coronavírus e 2694 óbitos.
JN/MS
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Associação pede que Governo reveja limite
de pessoas nas lojas dos centros comerciais
O presidente da Associação Portuguesa
de Centros Comerciais (APCC), António
Mattos, pediu esta quarta-feira (4) ao Governo que reveja os limites de pessoas
nas lojas daqueles espaços, para “evitar aglomerações” nas zonas comuns e
“permitir o aumento das vendas”.

O

Governo assinou esta quarta-feira
(4) acordos com a Deco (Associação
Portuguesa para a Defesa do Consumidor) e entidades representativas do setor
comercial e da distribuição para o alargamento do período de trocas de compras de
Natal até 31 de janeiro e da época de promoções, tendo em vista evitar aglomerações nos estabelecimentos comerciais.
“Na cerimónia de assinatura do protocolo, o presidente da APCC voltou a apelar
ao Governo para que ‘revisse com urgência
o rácio existente para os espaços comerciais, nomeadamente no interior das lojas
dos centros comerciais, por forma a evitar
aglomerações noutros espaços comuns e,
ao mesmo tempo, permitir o aumento das
vendas e, dessa forma, a defesa e promoção
de emprego’”, informou a associação, em
comunicado.
Segundo António Mattos, o primeiro-ministro, António Costa, reconheceu, na
cerimónia desta quarta-feira (4), que “os
centros comerciais são ambientes seguros
e controlados”.
Mais, o responsável destacou a transformação que este setor promoveu, “com elevados custos, para maximizar a segurança,
o distanciamento social, bem como o cum-

“A assinatura deste protocolo é mais uma
ação do setor dos centros comerciais para
promover as compras seguras, em espaços
que promovem e potenciam a segurança
sanitária de clientes, lojistas e demais equipas residentes, quer nas medidas, quer nos
equipamentos de combate à pandemia”,
referiu o presidente da APCC, citado na
mesma nota.
Para atingir os objetivos do protocolo, os
lojistas que aderirem de forma voluntária
terão que subscrever uma declaração de
compromisso, que lhes permitirá afixar um
dístico identificativo da iniciativa.
A listagem de aderentes será divulgada e
atualizada na página da internet da DGAE.
Por sua vez, a APCC “compromete-se a
divulgar a iniciativa e sensibilizar os seus
associados e respetivos lojistas para a adesão, assim como os consumidores para o
planeamento atempado das suas compras
de Natal e de eventuais necessidades de
troca”.
A associação lembrou o investimento recente de mais de 700 mil euros numa
campanha de comunicação dirigida a consumidores e lojistas, a apelar à antecipação
das compras de Natal, por forma a evitar
aglomerações nos centros comerciais nos
períodos críticos e promover compras ainda mais seguras nestes espaços.
primento de todas regras sanitárias” e que das Atividades Económicas (DGAE), prevê
Além da APCC, assinaram também o
tem sido certificada por “várias organiza- que os consumidores que adquiram os proprotocolo a Associação Portuguesa de Emdutos entre a data de adesão de cada lojisções internacionais de referência”.
presas de Distribuição (APED), a ConfedeO protocolo assinado esta quarta-fei- ta ao programa e o dia 25 de dezembro de
ração do Comércio e Serviços de Portugal
ra (4) com o Ministério da Economia e da 2020, possam trocá-los, se assim pretende(CCP) e Deco.
Transição Digital, através da Direção-Geral rem, até ao dia 31 de janeiro de 2021.
JN/MS
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Aviação

Governo admite fazer avaliação ambiental sobre
novo aeroporto do Montijo
O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, disse esta
quarta-feira (4) que a crise causada pela
pandemia veio dar ao Governo tempo
para ponderar sobre a possibilidade de
uma avaliação ambiental estratégica sobre o novo aeroporto do Montijo.

N

uma audição no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade
do Orçamento do Estado para 2021
(OE2021) e em resposta à deputada Inês
Sousa Real, do PAN, o ministro sublinhou
que, antes da pandemia de covid-19, a ca-

pacidade do aeroporto Humberto Delgado,
em Lisboa, estava “esgotada”, sendo recusados “muitos voos” o que levava à perda
de receitas para vários setores da economia.
“A urgência fazia com que nós não perdêssemos mais tempo na necessidade de
expandir a capacidade aeroportuária de
Lisboa” continuou Pedro Nuno Santos.
“[Agora], não ignoramos que a pandemia, não retirando a necessidade de aumentar a capacidade aeoportuária, porque
contamos com a recuperação denro de alguns anos, dá-nos algum tempo para pon-

derarmos a possibilidade de avaliação ambiental estratégica”, afirmou o ministro.
Várias organizações ambientais têm defendido que o processo referente ao novo
aeroporto de Lisboa tem de ser apreciado
no contexto de uma avaliação ambiental
estratégica, em que sejam ponderadas várias opções possíveis.
Questionado ainda pela deputada do PAN
sobre a abertura do Governo para acolher,
durante a discussão na especialidade, a proposta do seu partido sobre a criação de uma
taxa de carbono de dois euros para o fundo
ambiental e para a ferrovia, o ministro ma-

nifestou-se disponível para discutir o tema.
“Estamos disponíveis para falar convosco sobre políticas de descarbonização”, repondeu Pedro Nuno Santos à deputada do
PAN, partido que se absteve na votação na
generalidade da proposta de OE2021, contribuindo assim para a sua aprovação.
Antes, Pedro Nuno Santos já tinha indicado que o Governo está “disponível” para
“encontrar formas de o setor da aviação
contribuir para um futuro mais sustentável, enquanto não tem alternativas em termos de fonte de energia”.
JN/MS

Projeto de lei

Prisão para quem organizar ou participar
em corridas de cães
Um projeto de lei de iniciativa de cidadãos quer
proibir corridas de cães ou lebres e punir com
penas de prisão, de um a dois anos, quem organizar ou participar nesse tipo de corridas. Já
o público pagaria coima entre 750 a cinco mil
euros.

Crédito: DR

A

associação SOS Animal deu entrada, no Parlamento, com um projeto de lei de iniciativa
popular, que visa proibir corridas de cães ou
lebres, com fins lucrativos, e punir com penas de
prisão e multas quem organize ou participe nesse
tipo de eventos.
Segundo o diploma, são seis os locais onde habitualmente ocorrem corridas de cães, num campeonato nacional. A associação alega que, nem
sempre, são devidamente fiscalizados. E esses animais acabam por ser “vítimas de violência física e
psicológica”.
“Os chips são retirados do pescoço e as orelhas
raspadas para remover as tatuagens, a sangue frio,

para que os responsáveis por estes animais se vejam livres deles, sem serem chamados à justiça”,
denuncia a associação, presidida por Sandra Duarte Cardoso.
Por isso, no projeto de lei que reuniu 20.400 assinaturas, a SOS Animal pede que as corridas com
cães ou lebres sejam proibidas e que entidades públicas, como as câmaras fiquem impedidas de as
apoiar. “Quem organizar corridas de cães, divulgar, vender ingressos, fornecer instalações, prestar
auxílio material ou qualquer outro serviço inerente
à sua realização, é punido com pena de prisão até 2
anos ou com pena de multa até 200 dias”, fixa-se.
No diploma, estabelece-se ainda que quem participar nesse tipo de corridas “é punido com pena
de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120
dias”.
A SOS Animal quer ainda sanções para o público.
“Quem assistir a corridas de cães ao vivo, é punido
com coima de 750 a 5000 euros”, determina-se.
JN/MS
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SÁBADO,7 DE NOVEMBRO

00h30 Transparências

14h00 Mundo Mix

01h00 Transparências

17h30 Musicbox

06h00 Musicbox

01h00 Espaço Comunidade

15h00 Caminhos Da História

02h00 We Need To Talk

18h00 Pegado a Si

08h00 Gente Com História

01h30 Here’s the Thing

15h30 Musicbox

03h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

09h00 Filhos e Cadilhos

02h00 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé

04h00 Out There

19h30 Bem-Vindos a Beirais

10h00 Musicbox

04h00 Out there

16h30 Glitter Show

05h00 Nicki Clark Show

20h30 Espaço Mwangolé

11h00 It´s Showtime

05h00 Nicki Clark Show

17h00 Portugal À Vista

QUARTA, 11 DE NOVEMBRO

21h00 Caminhos da História

11h30 Musicbox

DOMINGO, 8 DE NOVEMBRO

17h30 Musicbox

06h00 Musicbox

21h30 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

06h00 Musicbox

18h00 Pegado a Si

07h00 Bom dia Canadá

22h00 Camões TV Notícias

12h30 Imperdíveis

08h00 Caminhos Da História

19h00 Camões TV Notícias

08h00 Musicbox

22h30 Forgotten Treasures

13h00 Estação de Serviço

08h30 Estação de Serviço

19h30 Bem-Vindos a Beirais

08h30 Portugal À Vista

23h00 Portugal À Vista

13h30 Caminhos Da História

09h00 Portugal à vista

20h30 Timeline

09h00 Gente com História

00h00 We Need To Talk

14h00 Glitter Show

09h30 Missa Dominical

21h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

01h00 It´s Showtime

14h30 Portugal À Vista - Amândio Brites é a
prova viva de que a idade é apenas um
número - com 75 anos, é campeão de
atletismo e continua a participar em
diversos eventos da modalidade. Em
modo passeio chegamos a Águeda,
cidade onde os céus se decoram com
guardas chuvas coloridos e onde vamos descobrir segredos e paisagens
deslumbrantes e muita arte urbana.
Águeda tornou-se num museu a céu
aberto.

10h30 It´s Showtime

21h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h30 Transparências

11h00 À Volta da Música
com Francisco Tavares

22h00 Camões TV Notícias

12h00 Clube dos Cozinheiros

02h00 We Need To Talk

11h30 Musicbox

22h30 We Need to Talk

12h30 Imperdíveis

03h00 Musicbox

23h30 Timeline

13h00 Musicbox

04h00 Out There

00h30 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

01h00 Forgotten Treasures

15h00 Caminhos da História

SEXTA, 13 DE NOVEMBRO

01h30 Transparências

15h30 Musicbox

06h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

16h00 Roundtable

07h00 Bom dia Canadá

15h00 It´s Showtime - O local Eira do Pato
Ougado, localizado em Oliveira do
Bairro realizou vários sunsets com
gastronomia, concertos e mostra de
artes. Num local cheio de natureza
o último dia destes encontros ficou
marcado pela presença da pintora
Constança Araújo Amador e da
flautista Mafalda Carvalho. Um palco
privilegiado para falarmos com a
pintora Constança Araújo Amador
sobre a sua vida artística.

16h00 Body & Soul

03h00 Musicbox

17h00 Stella’s Studio

08h00 Portugal À Vista

04h00 Out There

17h30 Musicbox

09h00 Gente Com História

05h00 Nicki Clark Show

18h00 Pegado a Si

10h00 Bem-Vindos a Beirais

TERÇA,10 DE NOVEMBRO

19h00 Camões TV Notícias

11h00 Por Tudo e Por Nada

06h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

12h00 Clube dos Cozinheiros

07h00 Bom dia Canadá

20h30 Portugal à Vista

12h30 Imperdíveis

08h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

13h00 Musicbox

08h30 Caminhos da Energia

21h30 Musicbox

14h00 Mundo Mix

09h00 Filhos e Cadilhos

22h00 Camões TV Notícias

15h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

22h30 Timeline

15h30 Portugal À Vista

19h00 Clube dos Cozinheiros

11h00 Por Tudo e Por Nada

23h30 Body & Soul

16h30 Timeline

19h30 À Volta da Música
com Francisco Tavares

12h00 Clube dos Cozinheiros

00h00 Camões TV Magazine

17h00 Espaço Mwangolé

12h30 Imperdíveis

02h00 We Need To Talk

17h30 Body & Soul

20h00 Portugal À Vista

13h00 Musicbox

03h00 Musicbox

18h00 Roundtable

21h00 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

04h00 Out There

19h00 Camões TV Notícias

21h30 Musicbox

15h00 Caminhos da História

05h00 Nicki Clark Show

19h30 Bem-Vindos a Beirais

22h00 We Need To Talk

15h30 Musicbox

QUINTA, 12 DE NOVEMBRO

20h30 Stella’s Studio

23h00 Nota Alta com Rui Massena

16h00 Timeline

06h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

00h00 Camões TV Magazine

16h30 Portugal à Vista

07h00 Bom dia Canadá

21h30 Musicbox

02h00 Musicbox

17h00 Espaço Mwangolé

08h00 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

04h00 Out There

17h30 Musicbox

08h30 Caminhos da Energia

22h30 Timeline

05h00 Nicki Clark Show

18h00 Pegado a Si

09h00 Filhos e Cadilhos

23h30 Forgotten Treasures

SEGUNDA, 9 DE NOVEMBRO

19h00 Camões TV Notícias

10h00 Bem-Vindos a Beirais

00h00 Here’s The Thing

06h00 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

00h30 Wisdom of Wealth

07h00 Bom dia Canadá

20h30 Here’s the Thing

12h00 Clube dos Cozinheiros

01h00 Stella’s Studio

08h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

01h30 Transparências

08h30 Espaço Mwangolé

21h30 Musicbox

13h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

09h00 Gente com História

22h00 Camões TV Notícias

14h00 Mundo Mix

03h00 Musicbox

10h00 Bem-Vindos a Beirais

22h30 Roundtable

15h00 Caminhos Da História

04h00 Out There

11h00 Por Tudo e Por Nada

23h30 Espaço Mwangolé

15h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

12h00 Clube dos Cozinheiros

22h00 We Need To Talk

00h00 It´s Showtime

16h00 It’s Showtime

12h30 Imperdíveis

23h00 Nota Alta com Rui Massena

00h30 Timeline

16h30 Here’s the Thing

13h00 Musicbox

01h00 Portugal À Vista

17h00 Estação de Serviço

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
mostram-nos as fantasias mais originais do Halloween, contam-nos a
história de um homem que em pleno
baby shower desmascara a grávida
e ainda abrem as portas de Mariah
Carey para o Natal.
Timeline – a sua rede social agora na
televisão.
18:30 Body & Soul
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 À Volta da música
com Francisco Tavares
20h00 Portugal À Vista
20h30 Music Box
21h00 Here’s the Thing - Manuel DaCosta
entrevista Michael Tibollo – Ministro
Associado da Saúde Mental. A
pandemia e os seus efeitos na saúde
mental será o centro de toda a
conversa.

12h00 Here’s the Thing
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Camões TV Magazine
16h30 Imperdíveis
17h00 It´s Showtime
17h30 Timeline
18h00 Here’s The Thing
18h30 Espaço Mwangolé - Esta semana
no Espaço Mwangolé, teremos um
convidado de muitas histórias. O
fotógrafo angolano, Jessé Manuel.
Teremos o momento musical e o top
10 das músicas mais tocadas.

00h00 Portugal À Vista

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO
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Açores distinguidos como o Melhor
Destino de Turismo de Aventura
Os Açores foram distinguidos na categoria “Europe’s Leading Adventure
Tourism Destination 2020” na 27.ª edição dos World Travel Awards, cujos
vencedores são selecionados pelo público e por mais de 200 mil profissionais de turismo de mais de 160 países
de todo o mundo.

“

Esta é mais uma forma de promover o
nosso destino a nível mundial, com o
destaque para o turismo de aventura
que é, sem dúvida, um selo da nossa Região
em termos turísticos”, afirmou a secretária
regional da Energia, Ambiente e Turismo,
citada em nota.
“Nós últimos anos têm sido muitas as
distinções e os prémios recebidos pelo Destino Açores, das mais variadas origens, o

que comprova que a nossa notoriedade internacional está cada vez mais fortalecida”,
frisou Marta Guerreiro.
A titular da pasta do Turismo salientou
que “tem sido feito um investimento elevado na componente da estruturação do
produto, principalmente naqueles diretamente relacionados com a natureza, por
serem os mais procurados pelo perfil de turista que escolhe os Açores como destino de

Crédito: DR
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férias”. Para a secretária regional, “os Açores têm as caraterísticas ideais face a esta
nova reconfiguração do turismo, onde os
viajantes procuram locais desmassificados,
de beleza impressiva e com um património
natural que lhes permita ter experiências
de aventura em contacto com a natureza”.
AO/MS

Emitidos mais de 2.500 vouchers Publicados resultados oficiais que
indicam abstenção de 54,59%
“Destino Seguro Açores”
O resultado oficial das eleições regionais de 25 de outubro nos Açores, hoje
publicado em Diário da República, indica
que o PS obteve 40,65% dos votos validamente expressos e o PSD 35,05%, fixando a abstenção em 54,59%.

Crédito: DR
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A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção
Regional do Turismo, já emitiu mais
de 2.500 vouchers “Destino Seguro
Açores”, correspondendo a um valor
superior a 90 mil euros.

“

Esta é uma medida implementada
desde 21 de outubro e que contempla um investimento global de 1,2
milhões de euros”, recorda nota do governo dos Açores.
O voucher “Destino Seguro Açores”
corresponde a um incentivo financeiro de 35 euros para a realização de testes de despiste ao SARS-CoV-2 prévios
ao embarque para os Açores, utilizável,
exclusivamente, na aquisição de bens
ou serviços na Região, em atividades do
setor turístico.

Para usufruir deste incentivo, no ato
de preenchimento do ‘Questionário de
Avaliação do Risco e Deteção Precoce’
na ferramenta ‘My Safe Azores’, em https://mysafeazores.com, o passageiro
deve selecionar a opção ‘Beneficiar do
Voucher “Destino Seguro Açores”’, sendo que, após a validação do teste negativo pela Autoridade de Saúde Regional, o
voucher é remetido para o endereço de
correio eletrónico que consta daquele
questionário.
O incentivo pode ser utilizado na Rede
de Aderentes, que, até ao momento,
conta já com 238 empresas distribuídas
por todas as ilhas do arquipélago.
AO/MS

om ligeiras diferenças em relação aos
números divulgados na noite eleitoral, como é frequente no processo de
apuramento dos resultados, o mapa oficial
elaborado pela Comissão Nacional de Eleições refere que, de 229.002 inscritos para o
sufrágio, houve 103.998 votantes.
Dos votos expressos, 2.618 (2,52%) foram em branco e 1.247 (1,20%) foram considerados nulos. Entre os votos validamente
expressos, o PS obteve 40.703 (correspondentes a 40,65% e a 25 mandatos no parlamento regional, perdendo a maioria absoluta), o PSD 35.094 (35,05%, 21 mandatos) e o
CDS-PP 5.739, ou seja, 5,73% e três mandatos (o partido integrou ainda uma coligação
com o PPM no Corvo que conseguiu eleger
um deputado monárquico).
O Chega foi a quarta força mais votada,
com 5.262 votos (5,26%, dois mandatos),
seguindo-se o BE, com 3.962 (3,96%, dois
mandatos), o PPM, com 2.415 (2,41%, um
mandato, a que se soma o deputado eleito
em coligação com o CDS-PP), a Iniciativa
Liberal, com 2.012 (2,01%, um mandato), e
o PAN, com 2.005 (2%, um mandato).
Já sem obter mandatos para a assembleia
legislativa, a coligação PCP-PEV (CDU) obteve 1.741 votos (1,74% dos votos validamente
expressos), o Aliança 422 (0,42%), o Livre
362 (0,36%), o MPT 157 (0,16%) e o PCTP/
MRPP 144 (0,14%). A coligação PPM/CDS-PP conseguiu no Corvo 115 votos (0,11% do
total de votos validamente expressos).
Nas eleições regionais açorianas existe

um círculo por cada uma das nove ilhas
(São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa, Santa Maria, Flores e Corvo)
e um círculo regional de compensação,
reunindo os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos
círculos de ilha. Das 13 forças políticas que
se candidataram aos 57 lugares da assembleia do arquipélago, apenas seis das forças concorrem por todos os círculos: PS,
PSD, CDS, BE, CDU e PPM, todas as que já
tinham assento no atual parlamento regional. Os partidos Chega (candidato em oito
círculos), Aliança (três círculos) e Iniciativa Liberal (três círculos) estrearam-se este
ano nas eleições açorianas. O PAN concorreu em sete círculos, o Livre em três, o MPT
em seis e o PCTP/MRPP apenas em São Miguel. Com estes resultados, o PS perdeu a
maioria absoluta que detinha há 20 anos na
região e esta semana o PSD, o CDS e o PPM
anunciaram uma “proposta de governação
profundamente autonómica”, um “governo dos Açores para os Açores” e com “total
respeito e compreensão pela pluralidade
representativa do povo”.
Decorrem ainda negociações entre os
partidos de direita para garantir o apoio
parlamentar a esta coligação.
A lei indica que o representante da República no arquipélago nomeará o novo presidente do Governo Regional “ouvidos os
partidos políticos” representados no novo
parlamento açoriano.
Com a publicação dos resultados oficiais
em Diário da República, Pedro Catarino
poderá agora iniciar este processo.
Depois da tomada de posse do próximo
Governo dos Açores, haverá um prazo máximo de 10 dias para o programa do executivo ser entregue à Assembleia Legislativa.
AO/MS
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Representante da República
assina decreto que obriga o
uso de máscara na região
O Representante da República para
a Madeira recebeu na manhã desta
quarta-feira (4) o decreto que estabelece a obrigatoriedade do uso de
máscara em espaços fechados e públicos.

N

esse sentido e tendo em conta o
combate à pandemia na Madeira, o Representante da República

uma das unidades escolhidas se vendia na
booking, pré-pandemia, a 55 euros? Por
quarto! Duplo”, critica na sua página de
Facebook.
“Ainda estou a tentar perceber o que significa o limite máximo do total de diárias,
uma vez que não se diz expressamente qual
decidiu assinar o Decreto em causa por
é”, continua o empresário, questionandoforma a dar célere consolidação legisla-se sobre se um hotel com uma reserva de
tiva e concretização na Região a todas as
três noites terá de pagar as sete noites que o
disposições da Lei. Foram também diliturista estiver isolado noutra unidade.
genciados esforços junto da Imprensa
“Também gosto do custo de 120 euros
Nacional Casa da Moeda para que o dipor desinfeção. Tem igual rigor? Se calhar
ploma possa entrar em vigor ainda esta
foi o valor apurado pelos nossos represensemana, pode ler-se em comunicado.
tantes que não têm mandato para nos reJM/MS
presentar”, pergunta ainda.
As críticas de André Barreto vêm no seguimento do alerta da ACIF aos seus associados.
A Câmara de Comércio da Madeira notificou os associados a propósito da Resolução
do Conselho de Governo n.º 809/2020, de
3 de novembro, que determina, no âmbito
da mitigação de custos inerentes aos turistas que testaram positivo à COVID-19, na
chegada à Região e que, entretanto, sejam
deslocados para os estabelecimentos hoteleiros reservados para doentes COVID-19.
do setor, no âmbito da infeção COVID-19
No seu site, a ACIF explica que os esta(SARS—CoV-2), de forma a garantir condibelecimentos hoteleiros ou de alojamento
ções de segurança preventiva de contágio
local devem transferir, a título de comparentre os trabalhadores”, pode ler-se.
ticipação ao Instituto de Administração da
O comunicado lembra que os procediSaúde, a receita referente à diária de alojamentos previstos nos planos de contingênmento que lhes tenha sido paga adiantadacia poderão ser ajustados.
mente, deduzindo as diárias efetivamente
“Apelamos, assim, a todos os interveutilizadas, bem como a despesa de 120 euros
nientes de obra, desde pessoal da fiscalizavalor ao qual acresce o IVA à taxa legal em
ção, empreiteiros, subempreiteiros, trabavigor, relativa à desinfeção do alojamento.
lhadores e fornecedores, a implementação
O valor a transferir tem como limite máe cumprimento, com rigor, das medidas
ximo o número total de diárias no estabeleadequadas para a segurança de todos”,
cimento hoteleiro reservado para doentes
reforçou o Secretário Regional de Equipandré Barreto é contundente. “Quem
COVID-19 e corresponde ao valor unitário
mentos e Infraestruturas, Pedro Fino.
vendeu quartos a 100 euros, vai pade 108 euros por quarto individual e 140
JM/MS
gar a terceiros 141 euros? E porquê
euros por quarto duplo, esclareceu a ACIF.
141 euros, atendendo a que por exemplo
JM/MS
O empresário entende que há falta de
rigor nos valores a pagar e questiona
critérios relativos à escolha das unidades hoteleiras que recebem os turistas.
As críticas estendem-se ao Governo e à
ACIF que, diz, “desde março deve estar
em teletrabalho e sem acesso à internet”.

Crédito: DR
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documento lembra a importância
deste sector para a economia e por
isso considera imperativo que as
empresas continuem a adotar os respetivos
Planos de Contingência.
“Devido à importância estratégica que
este setor assume na economia regional,
é imperativo que as empresas de construção civil que possuam obras a decorrer na
Região continuem a seguir e a ajustar os
seus Plano de Contingência, implementados desde abril de 2020, altura da retoma
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André Barreto contesta valores e escolha
dos hotéis para acolher turistas infetados

SRI apela que empresas de construção
civil continuem a adotar medidas
preventivas à covid-19
A SRI veio apelar em comunicado às
empresas de construção cilvil para que
continuem a adotar medidas preventivas
à Covid-19.
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Padre português no Congo diz que a
situação sociopolítica é desastrosa

ÁFRICA

O padre comboniano José Arieira de
Carvalho, a viver há mais de uma década na República Democrática do Congo,
enviou uma mensagem para a Fundação
AIS em Lisboa em que denuncia “a situação sociopolítica desastrosa” em que se
encontra o país africano.

Isabel dos Santos agradece apoio e
anuncia cerimónias de homenagem
a Sindika Dokolo em vários países
Numa nota publicada nas redes sociais,
Isabel dos Santos agradece o apoio
“que tem sido crucial para nos ajudar a
suportar esta dor” e anuncia as cerimónias de homenagem a Sindika Dokolo.

I

sabel dos Santos agradeceu esta terça-feira (3) todo o apoio que tem recebido
e anunciou que vão realizar-se homenagens a Sindika Dokolo, que morreu na passada quinta-feira (29) no Dubai, em vários
países. As cerimónias tiveram início no dia
5 de novembro em Jumeirah, no Dubai.
Numa publicação feita esta terça-feira
(3) nas redes sociais, a empresária angolana
começa por agradecer a todos “pelo apoio

que têm dado, que tem sido crucial para
ajudar a suportar esta dor”. Isabel dos Santos acrescenta que “tem sido muito difícil
aceitar” a morte de Sindika Dokolo, que
descreve como uma “perda inesperada”.
“As vossas palavras enchem o nosso coração”, continua.
A missa fúnebre de Sindika Dokolo será
realizada na Catedral de Westminster, em
Londres, no dia 17 de novembro às 10h30,
enquanto que haverá uma missa e uma cerimónia de homenagem no Museu Nacional
do Congo, em Kinshasa, República Democrática do Congo, no mesmo dia, às 9h, e
ainda em Luanda às 9h.
JN/MS
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N

a mensagem, o padre Arieira descreve uma situação de crise, com
“grupos rebeldes no nordeste do
Congo e também noutros pontos do país,
com pilhagens, mortes, pessoas que abandonam as suas aldeias e estradas principais
que ligam províncias intransitáveis”, refere uma nota enviada às redações.
Horas depois de ter enviado este alerta, a
aldeia de Lisasa, na região de Beni, província do Kivu Norte, era palco de um ataque
violento atribuído a grupos armados que
atuam na região com relativa impunidade.
JN/MS

Ataque de hipopótamo
faz três mortos na
província angolana do Bié
ataque deu-se ao princípio da noite do
passado domingo (1), quando os camponeses saíam das lavras, salientando que
entre os mortos encontra-se uma criança cujo corpo se encontra desaparecido.
O administrador comunal da Muinha,
incidente registou-se no momento da travessia do rio Kwan- Baptista Sambango, disse que o incidenza, quando a embarcação arte- te foi dado a conhecer ao administrador
sanal, com oito pessoas a bordo, sofreu municipal, frisando que pela dimensão
o ataque daquele mamífero, noticiou a do rio é necessário que se construa uma
ponte para a travessia da população.
rádio pública angolana.
JN/MS
Segundo um dos sobreviventes, o

Três pessoas morreram no município
de Camacupa, província angolana do
Bié, na sequência de um ataque de
um hipopótamo,

O

Ministra da África do Sul apoia retoma
verde da economia no pós-pandemia
A ministra de Relações Internacionais
e Cooperação da África do Sul, Naledi Pandor, disse que apoia uma retoma
verde da economia após a pandemia de
covid-19, durante a abertura do Fórum
Brasil/África 2020.

“

A África do Sul, como outros países,
vê a pandemia como uma oportunidade de se concentrar numa recuperação económica verde. O mundo não pode
retornar à trajetória do `velho normal` de
crescimento económico”, afirmou Pandor,
num discurso transmitido `online` na abertura do evento, organizado pelo Instituto
Brasil África, que decorreu em formato virtual. A ministra sul-africana lembrou que
a pandemia apresentou um desafio para a
saúde pública e a economia global.
“A covid-19 é uma crise de saúde com
grave impacto socioeconómico em todos
os países, especialmente no mundo em desenvolvimento. Ele atrasou o progresso que
havia sido feito na erradicação da pobreza
e outros indicadores de desenvolvimento
humano”, frisou Pandor.
“A pandemia dizimou recursos internos e reduziu o espaço fiscal e económico.
Como a pandemia afetou todos os países,
os fluxos de assistência ao desenvolvimento e de capital privado devem ser afetados

e restringir os investimentos necessários
para o desenvolvimento”, acrescentou.
Segundo a representante do Governo
sul-africano, os parceiros do BRICS [bloco
composto por Brasil, Rússia, Índia, China
e a África do Sul] e do Fórum de Diálogo
Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) são essenciais para a estratégia de recuperação
económica de seu país, especialmente nas
áreas de comércio, investimento e cooperação em turismo.
“A estratégia de parceria económica do
BRICS está sendo renovada por mais cinco
anos. O foco existente no BRICS na parceria
para fortalecer a cooperação em resposta à
nova revolução industrial também oferece
muitas oportunidades”, vincou Pandor.
A ministra sul-africana disse que o Novo
Banco de Desenvolvimento (NDB), criado
pelo BRICS, já contribuiu com ativos para
financiar os esforços necessários para enfrentar as consequências económicas e de
saúde da pandemia de covid-19 e também
lembrou que a União Africana (UA) apelou
para que os países membros sejam assistidos nos seus esforços para combater a pandemia e reconstruir as suas economias.
“Essa assistência deve incluir o alívio da
dívida, mais alocações de direitos de saque
especiais com as instituições financeiras
internacionais e o fornecimento de pacotes

de estímulo abrangentes e robustos para os
países vulneráveis”, defendeu a governante sul-africana. A ministra reafirmou que
a África do Sul está envolvida em debates
junto ao Fundo Monetário Internacional,
o Banco Mundial e bancos multilaterais de
desenvolvimento regionais para garantir
mais pacotes de estímulo económico no
continente africano e também noutras áreas
como a defesa da suspensão do pagamento
das dívidas de países africanos com bancos
e órgãos internacionais até quatro anos.
“Contamos com o Brasil para apoiar a Estratégia Continental [na crise da] covid-19
que foi lançada pelo Presidente [Matamela]
Ramaphosa como presidente da UA em 18
de junho de 2020, e para ajudar a atender
às necessidades da África por suprimentos
médicos, `kits` de teste e equipamentos de
proteção individual para a saúde de nossos
trabalhadores, bem como produtos agrícolas para alimentar nosso povo, que não tem
como sobreviver devido aos bloqueios nacionais que foram implementados em todo
o continente”, salientou a ministra.
O Fórum Brasil/África é organizado
anualmente com o objetivo de estreitar as
relações do Brasil com as nações africanas.
Este ano, os organizadores frisaram que
o evento se tornou até mais importante já
que é urgente debater como sair da crise

provocada pela emergência sanitária global
causada pela pandemia de covid-19.
“O mundo não pode parar. Estamos vivendo um momento muito triste e muito
difícil para a humanidade, mas não podemos deixar de ter uma agenda comum”,
disse João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África, antes da intervenção da
ministra sul-africana.
O presidente do Instituto Brasil África
acrescentou que organizadores e participantes do evento esperam mostrar ao mundo que é possível sair da crise causada pelo
novo coronavírus com uma ação conjunta.
“Nas minhas diversas idas e vindas neste ambiente Brasil-África tenho recebido
muitas provocações no sentido de que as
relações do Brasil com a África precisam
continuar. O Brasil não pode deixar de
olhar para a África. A África também tem
entendido que o Brasil é um parceiro importante no contexto das relações entre Estados. Nós entendemos que há uma sinergia muito grande”, concluiu Monte.
A pandemia de covid-19 já provocou
mais de 1,2 milhões de mortos e mais de
46,9 milhões de casos de infeção em todo
o mundo, segundo um balanço feito pela
agência francesa AFP.
RTP/MS
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Flávio Bolsonaro acusado de
receber indevidamente parte
do salário de ex-funcionários

Crédito: DR

O senador brasileiro Flávio Bolsonaro,
filho do Presidente do Brasil, foi formalmente acusado pelo Ministério Público
carioca de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário
dos funcionários do seu gabinete em
benefício próprio, quando era deputado
estadual no Rio de Janeiro.

F

lávio Bolsonaro está acusado dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, no âmbito da investigação
ao esquema das “Rachadinhas”, nome
atribuído àquela prática, difundida entre
os detentores de cargos públicos ao nível
estadual no Brasil.
O seu então assessor e amigo pessoal do
Presidente Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e outras 15 pessoas foram acusadas dos
mesmos crimes, mas o nome destas não foi
divulgado, uma vez que o caso permanece
em segredo de justiça.
Segundo a acusação, que surge após
quase dois anos de investigações, Fabrício
Queiroz operou, entre 2007 e 2018, o esquema criminoso milionário, em que os assessores parlamentares de Flávio Bolsonaro lhe entregavam parte dos seus salários,
sendo o filho mais velho de Jair Bolsonaro o

principal beneficiário das verbas.
Flávio Bolsonaro, que desde que as suspeitas surgiram disse por várias vezes que
não cometeu nenhum crime, já reagiu à
acusação, dizendo que era esperada, mas
que “não passa de crónica macabra e mal
engendrada”. “Entre vícios processuais
e erros de narrativa e matemáticos, a tese
acusatória forjada contra o senador Bolsonaro se mostra inviável, porque desprovida
de qualquer indício de prova”, diz em nota
a assessoria de imprensa do senador, ao
jornal “Folha de São Paulo”.
As investigações começaram quando
uma grande quantidade de transferências
bancárias suspeitas, relacionadas com as
contas dos assessores de Flávio Bolsonaro,
foi detetada pelo Conselho de Controle de
Actividades Financeiras. Pelo menos 2 milhões de reais (300 mil euros) foram movimentados entre as contas de 13 assessores
e as de Queiroz, entre 2007 e 2018, segundo os investigadores. Porém, os levantamentos ascenderam a 2,9 milhões de reais
(434 mil euros), o que levantou suspeitas
à investigação de que haveria mais funcionários a entregar dinheiro ao operador,
segundo a imprensa brasileira. Além de esquemas de lavagem de dinheiro, as verbas
também terão chegado ao então deputado
através do pagamento de despesas pessoais
e familiares.
A investigação ao caso das “Rachadinhas” esteve suspensa em diversos momentos a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, mas à medida que avançou foi
revelando o envolvimento cada vez maior
de pessoas próximas ao Presidente Jair Bolsonaro, como o da primeira-dama Michelle
Bolsonaro, que segundo a acusação recebeu
depósitos no valor de 89 mil reais (13.300
euros) de Queiroz.
JN/MS
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“

Minha preferência é clara e isso
não é uma interferência. Tenho um
bom relacionamento político com
Trump e espero que ele seja reeleito”,
disse Bolsonaro, numa breve conversa
com alguns apoiantes fora da sua residência oficial, o Palácio da Alvorada.
Jair Bolsonaro evitou comentar essa
situação e apenas declarou que “o Brasil continuará sendo o Brasil” e manterá sua tradição de “não ingerência” nos
processos internos de outros países.
Nesse contexto, reiterou as suas críticas a Biden, que tem questionado as
políticas agressivas de Bolsonaro para
o meio ambiente e em particular para a
região amazónica.
“O candidato democrata, duas vezes,
falou sobre a Amazónia. É isso que eles
querem para o Brasil? Porque aí sim é interferência de fora para dentro”, acusou

Bolsonaro.
O Presidente brasileiro insistiu que
“nenhum dos governos anteriores” no
Brasil teve uma relação da “qualidade”
como tem com Trump e garantiu que
“há pessoas que se incomodam com
isso”.
O resultado das eleições presidenciais
norte-americanas está dependente de
cinco estados, que já alertaram que precisam de mais horas, e até de dias, para
contar os votos por correspondência que
chegaram em números históricos devido à pandemia de covid-19.
Wisconsin, Michigan, Pensilvânia,
Geórgia e Nevada são os cinco estados
norte-americanos (entre um total de 50)
que concentram agora todas as atenções,
um dia depois das eleições presidenciais.
Devido ao seu peso no Colégio Eleitoral, estes cinco estados podem decidir
quem será o vencedor da 59.ª eleição
norte-americana, entre Trump e Biden.
O vencedor das presidenciais norte-americanas (que é escolhido por voto
indireto) tem de assegurar, no mínimo,
270 dos 538 “grandes eleitores” (uma
maioria simples) que compõem o Colégio Eleitoral.
JN/MS
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Jair Bolsonaro sobre Trump:
“Espero que ele seja reeleito”
O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reiterou esta quarta-feira (4) o seu
desejo pessoal de que o Presidente dos Estados Unidos da América
(EUA), Donald Trump, seja reeleito,
frisando que isso não implica “interferência” no processo eleitoral norte-americano.
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Influencer Mariana Ferrer humilhada em
julgamento em caso de violação no Brasil
Foi durante o julgamento online do caso
de alegada violação da influencer Mariana Ferrer pelo empresário de jogadores
André de Camargo Aranha, no Brasil, que
o advogado de defesa usou fotografias
sensuais da jovem, partilhadas antes do
crime, para reforçar a tese de que as relações sexuais tinham sido consentidas.
As imagens e as palavras ofensivas do
defensor foram agora tornadas públicas,
num caso que tem incendiado as redes
sociais, no Brasil, em defesa dos direitos
da jovem.

A

influencer perdeu o caso contra o
influente empresário, em setembro
deste ano. André de Camargo Aranha foi dado como inocente pelo Tribunal
de Santa Catarina, apesar das várias provas
a favor de Mariana Ferrer.
O procurador tinha considerado que o arguido não tinha como saber que a jovem não
estava em condições de consentir o ato sexual, pelo que a violação teria ocorrido “sem
intenção” e, por isso, sem dolo. Na dúvida, o
juiz preferiu não condenar o arguido.
Agora, as imagens do julgamento, divul-

gadas pelo “The Intercept Brasil”, mostram
o advogado da acusação, Cláudio Gastão da
Rosa Filho, a humilhar a jovem durante a
sessão. O advogado chamou às fotografias de Ferrer “ginecológicas”, enquanto
as mostrava, e chegou a dizer que “jamais
teria uma filha do nível” da jovem, agora
com 23 anos. Perante o choro de Ferrer, o
advogado pede-lhe que pare com a dissimulação e “lábia de crocodilo”.
A influencer, que alega ter sido drogada
naquela noite de 2018 em que diz ter sido
violada, numa festa em Florianópolis (trabalhava ali como promotora do evento),
revelou que era virgem à altura, o que ficou
provado em exame pericial. A pretexto de
ter exposto o caso nas redes sociais, Cláudio Gastão acusou Mariana Ferrer de usar
estas ferramentas para ganhar “o pão com
as desgraças dos outros” e de manipular a
história da virgindade.
O vídeo tem sido muito partilhado nas
redes sociais, onde a conduta de Gastão
tem sido criticada como “inaceitável”, assim como a decisão do tribunal.
JN/MS

Brasil desmantela rede especializada
no envio de cocaína para a Europa
Oito pessoas foram presas esta quarta-feira (4) pela Polícia Federal brasileira, numa operação realizada em
várias regiões do país para desmantelar uma rede criminosa especializada no envio de cocaína à Europa.

D

urante a operação foram identificados imóveis avaliados em cerca de 147 milhões de reais (cerca
de 22,1 milhões de euros) e apreendidos
veículos de luxo no valor estimado de
40 milhões de reais (cerca de 7 milhões
de dólares).
A operação envolveu mais de 150
agentes da Polícia Federal que executaram mandados de prisão e de busca em
cerca de trinta propriedades localizadas
em 15 municípios nos estados de São
Paulo, Paraná e Santa Catarina.
A Justiça também determinou o bloqueio de três empresas e de contas bancárias de 68 pessoas físicas e jurídicas
vinculadas às investigações, que tiveram “movimento suspeito” de cerca de
mil milhões de reais (150 milhões de euros) entre 2018 e 2020.

As investigações começaram em 2019,
quando foi identificado um sistema para
a criação de empresas que comercializavam produtos de origem orgânica e
que serviam de fachada para o envio da
droga camuflada. “Eles criaram empresas exportadoras do Brasil e importadores da Europa para fazerem o tráfico de
drogas de forma aparentemente legal.
Criaram várias empresas para não entrar
no radar das autoridades”, asseguraram
as autoridades da polícia durante entrevista coletiva.
Em março deste ano, os despachantes aduaneiros brasileiros apreenderam
240 quilos de cocaína num carregamento de papel que se destinava à Europa e
nesta quarta-feira outros 300 quilos da
droga foram encontrados num carregamento de madeira que tinha como destino o continente europeu.
Além das empresas de fachada criadas para transportar cocaína, a rede
branqueava dinheiro em dois postos de
combustível e numa pousada, que foram apreendidos pelas autoridades.
NM/MS
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Paris reforça medidas de confinamento
vista à televisão BFMTV, denunciando que
muitos estabelecimentos abertos durante a
noite são ponto de encontro para parisienses, mesmo durante este segundo período
de confinamento.
Assim, o prefeito de polícia, Didier Lallement, decidiu agravar as medidas restritiQuando certas pessoas não jogam vas na capital e obteve o acordo da autarca.
Após o decreto da prefeitura, restaurano jogo e põem em perigo a saúde de
muita gente, aí é preciso mais restri- tes com venda para fora e entregas, assim
ções”, indicou Anne Hidalgo, em entre- como supermercados normalmente aber-

Os restaurantes com venda para fora
e supermercados vão ser obrigados a
fechar a partir das 22 horas na capital
francesa anunciou, esta quinta-feira (5),
a presidente da Câmara de Paris, Anne
Hidalgo.

“

Polícia

Dinamarca vai abater
milhões de martas após
mutação do vírus
A Dinamarca vai abater todos os visons
criados naquele país, que serão entre 15
milhões a 17 milhões, após ter sido verificada uma mutação do novo coronavírus que infetou 12 pessoas, anunciou
esta quarta-feira (4) a primeira-ministra
dinamarquesa, Mette Frederiksen.

A

líder do executivo dinamarquês argumentou que esta evidência ameaça a eficácia de uma futura vacina
contra a doença covid-19, que é provocada
por um novo coronavírus (SARS-Cov-2).
“A mutação do vírus via visons pode
criar o risco da futura vacina não funcionar
como deveria (...). É preciso abater todos os
visons”, afirmou Mette Frederiksen, numa
conferência de imprensa.
Segundo as autoridades dinamarquesas,
a população destes pequenos mamíferos
naquele país situa-se entre os 15 milhões e
os 17 milhões.
A Dinamarca segue o exemplo dos Países
Baixos que, em agosto passado, decretaram
o fim da prática de criar visons para a indústria de peles naquele país, após o registo
de vários focos de infeção pelo novo coronavírus em explorações dedicadas à cria-

um recolher obrigatório na região de Paris,
para além do confinamento em vigor. No
entanto, o gabinete do primeiro-ministro,
Jean Castex, veio desmentir esta possibilidade.
Em França, a covid-19 já fez, até quinta-feira (5), 38.674 mortos e foram detetados
1.543.321 casos confirmados do vírus.
JN/MS

ção destes pequenos mamíferos.
Em junho passado, e após suspeita de
transmissão do novo coronavírus a pessoas, também as autoridades holandesas
ordenaram o abate de vários milhares de
visons.
Já em maio, as autoridades holandesas
já tinham decidido proibir o transporte de
peles de visons em todo o país, depois da
divulgação do caso de dois trabalhadores
de uma exploração localizada na zona do
sul dos Países Baixos que teriam contraído
o novo coronavírus através daqueles pequenos animais.
Na altura, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) afirmou, e perante as suspeitas, que estas possíveis contaminações poderiam ser os “primeiros casos conhecidos
de transmissão” do novo coronavírus de
animais para seres humanos.
Vison ou marta é a designação comum a
várias espécies de mamíferos mustelídeos,
que se assemelham às doninhas da América
do Norte.
JN/MS

Dois adolescentes detidos por
planearem atentado na Bélgica
As forças de segurança belgas de- que faz essa classificação (OCAM).
O segundo nível de alarme está a ser
tiveram dois menores, entre 16 e 17
anos, suspeitos de prepararem um mantido desde janeiro de 2018, após a
Bélgica ter estado em alerta máximo
ataque terrorista.
após os ataques em Paris e Bruxelas em
s dois suspeitos foram detidos a novembro de 2015 e março de 2016, res31 de outubro, na sequência de petivamente.
JN/MS
buscas realizadas nas cidades
de Eupen e La Calamine, localizadas na
província de Liège, na Bélgica. Ambos
são suspeitos de “tentativa de assassínio
terrorista e participação em organização terrorista”, anunciou a Procuradoria belga, que não vai adiantar mais detalhes sobre o caso.
Os dois jovens foram colocados num
centro de proteção de menores até serem apresentados a um juiz.
A televisão belga RTBF referiu que as
autoridades encontraram um vídeo em
que os jovens declaravam obediência
ao autoproclamado Estado Islâmico. As
detenções ocorreram antes do ataque
perpetrado na última segunda-feira (2)
por outro autointitulado militante do
grupo radical, em Viena, e depois de
França ter sido palco de dois atentados.
Atualmente, a Bélgica está no nível de
alarme antiterrorismo 2 numa escala de
4, ou seja, há “uma ameaça improvável,
mas não inexistente”, segundo o órgão

O
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tos durante a noite, devem passar a fechar
às 22 horas.
O decreto vai ainda definir se esta nova
regra se aplica a mais estabelecimentos
com atendimento ao público, embora o
novo período de confinamento que teve
início no dia 30 de outubro em toda a França, já imponha fortes restrições a diferentes
setores.
No início da semana, alguns membros
do Governo chegaram mesmo a anunciar
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EUA saem formalmente do acordo de Paris
Os Estados Unidos deixaram esta quarta-feira (4) formalmente o acordo de Paris, um pacto global firmado há cinco
anos com o objetivo de travar a ameaça
de uma mudança climática catastrófica.

A

medida, há muito anunciada pelo
Presidente dos EUA, Donald Trump,
e desencadeada pela sua Administração há um ano, isola ainda mais Washington do mundo, mas não tem impacto
imediato nos esforços internacionais para
conter o aquecimento global.
Existem 189 países que permanecem
comprometidos com o acordo de Paris de
2015, que visa manter o aumento das tem-

peraturas médias mundiais “bem abaixo”
dos dois graus celsius, idealmente menos
de 1,5 graus celsius, em comparação com
os níveis pré-industriais. Outros seis países
assinaram, mas não ratificaram o pacto.
Os cientistas dizem que qualquer aumento acima de dois graus celsius pode ter
um impacto devastador em grandes partes
do mundo, elevando o nível do mar, provocando tempestades tropicais e agravando secas e inundações.
O acordo de Paris exige que os países definam as próprias metas voluntárias para
reduzir os gases com efeito estufa, como o
dióxido de carbono. O único requisito obrigatório é que as nações relatem com preci-

são os seus esforços.
Os EUA são o segundo maior emissor do
mundo, depois da China, de gases que retêm calor, como o dióxido de carbono, e a
sua contribuição para a redução de emissões é considerada importante.
Nas últimas semanas, China, Japão e Coreia do Sul juntaram-se à União Europeia
(UE) e vários outros países no estabelecimento de prazos nacionais para parar de
lançar mais gases de efeito estufa na atmosfera.
O candidato democrata às presidenciais
nos Estados Unidos, Joe Biden, disse que é a
favor de assinar o acordo de Paris. O governo alemão disse que é “lamentável” que os

EUA tenham abandonado o pacto.
“É ainda mais importante que a Europa,
União Europeia e Alemanha deem o exemplo”, afirmou o porta-voz do governo,
Steffen Seibert, citando o objetivo da UE de
se tornar no primeiro continente com impacto neutro para o clima até 2050.
Embora a administração de Trump tenha evitado medidas federais para reduzir
as emissões, Seibert observou que algumas
cidades e empresas dos Estados Unidos
avançaram com os seus próprios esforços.
JN/MS

Irão

Teerão diz que o próximo governo dos
EUA “irá render-se à nação iraniana”

“

Não importa quem será eleito presidente (dos Estados Unidos), já que o
próximo Governo norte-americano
se renderá à nação iraniana e não terá outra escolha”, disse o Presidente iraniano,
Hassan Rohani.
Rohani sublinhou que o próximo residente da Casa Branca “cederá à pressão
da opinião pública, à resistência e à paciência da nação iraniana”.
O povo iraniano pode, segundo um discurso de Rohani publicado no portal da
Internet da Presidência iraniana, “derrotar os seus inimigos e forçá-los a retomar
o cumprimento da lei”.
“A nossa nação não cederá sob pres-

acordo nuclear com o Irão.
O Presidente denunciou que o Irão
“sempre esteve sob pressão”, mas que
atualmente enfrenta “uma guerra económica”, especialmente quando Washington reforçou as suas sanções em plena
pandemia de covid-19.
Apesar desta situação e das tentativas do “Governo terrorista” dos Estados Unidos de impedir o avanço do país
persa, Rohani destacou os “grandes passos” dados pelo Irão. Um deles é o projeto inaugurado esta quinta-feira (5) para
dessalinizar a água do Golfo Pérsico e
transferi-la para as províncias desérticas
centrais do país.
Também o líder supremo do Irão, Ali
Khamenei, troçou das eleições norte-americanas de terça-feira (3).
“Que espetáculo! Alguém diz que é a
eleição mais fraudulenta da história dos
Estados Unidos. E quem diz isso? O presão”, disse Rohani, aludindo às duras sidente que está atualmente no cargo”,
sanções impostas pelos Estados Unidos declarou Khamenei numa mensagem
desde a sua retirada unilateral em 2018 do publicada na noite de quarta-feira (4) na
Crédito: DR

O Presidente do Irão garantiu esta
quinta-feira (5) que, independente do
vencedor das eleições presidenciais
nos Estados Unidos, o próximo governo “irá render-se à nação iraniana”, enquanto o líder supremo iraniano troçou
do “espetáculo” das eleições norte-americanas.

rede social Twitter.
“O seu rival (Joe Biden) diz que Trump
pretende defraudar a eleição. Assim são
as #Eleições norte-americanas e a democracia nos Estados Unidos”, acrescentou
Khamenei.
Embora Trump tenha imposto duras
sanções contra o Irão, as autoridades iranianas insistem que são indiferentes ao
resultado das eleições e negam qualquer
interferência nas eleições, conforme foi
denunciado pelos serviços de informação
norte-americanos.
O líder supremo do Irão, Ali Khamenei,
garantiu há dois dias que a política iraniana não mudará depois das eleições porque não depende de quem está na Casa
Branca.
“Não importa quem ganhe as eleições
nos Estados Unidos, isso não afetará a
nossa política em relação aos Estados
Unidos (...). A nossa política é calculada
e clara”, enfatizou o líder num discurso
transmitido pela televisão.
JN/MS
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Mistérios indecifráveis
Inês Barbosa

Opinião

Uma vaca em cima de um telhado, uma
bicicleta dentro do tronco de uma árvore, uma carrinha “suspensa” em cabos
de alta tensão e o Sporting em primeiro
lugar no campeonato - tudo coisas que
ninguém sabe como foram lá parar!

F

ora de brincadeiras - nem os 100 milhões desembolsados pelo Benfica
para construir a “dream team” de
Jorge Jesus foram suficientes para evitar
uma surpreendente derrota no Estádio do
Bessa, por 3-0. Um Benfica irreconhecível, sem ideias, incapaz de se fazer notar,
quanto mais de dar a volta ao resultado.
Por outro lado, o Boavista foi exímio,
muito próximo da perfeição até, conseguindo assim o seu primeiro triunfo da
época.
Aos 18’, e já depois de Darwin Núñez ter
visto um tento anulado por estar em posição irregular, Angel Gomes foi chamado
a cobrar a grande penalidade que sofreu:
não desperdiçou e desbloqueou o marcador.
Esta seria mesmo a noite do atleta inglês:
para além do primeiro golo e das notas de
qualidade que foi demonstrando ao longo
de toda a partida, ainda viria a assistir Elis,
com um toque brilhante, aos 38’. Estava
feito o 2-0 e o buraco em que o Benfica se

estava a “enterrar” estava cada vez mais
fundo… Pizzi ainda marcou aos 44’, mas
também ele estava em posição irregular.
Aos 76’, Hamache fechou as contas com
um remate que só parou no fundo das redes de Vlachodimos. Xeque-mate.
Mas não nos ficamos por aqui no que
diz respeito a surpresas: é que também o
F.C.Porto perdeu, em Paços de Ferreira. A
muito competente e surpreendente exibição pacense contrastou com o desnorteio
portista, numa partida que contou com a
sua dose de lances polémicos.
O primeiro “cair de queixo” aconteceu
aos 11 minutos: Luther tentou o remate, mas Corona cortou, deixando a bola à
mercê de Dor Jan, que ainda que com oposição de Diogo Leite, atirou a contar.
As 37’, Hélder cruza, Dor Jan não consegue chegar à bola mas estava lá Luther
Singh, que foi quem finalizou. No entanto,
após análise do VAR, o golo acabou anulado por falta do ponta de lança. Uma decisão que deixou os nervos à flor da pele
no banco pacense - tanto que Pepa e o seu
adjunto receberam ordem de expulsão.
Nada que tivesse, no entanto, abalado a
força do Paços: aos 43’, Hélder fez um passe atrasado para a entrada da área e Eustáquio atirou, sem hipótese para o guardião
portista.
Ainda antes do intervalo o árbitro assinalou grande penalidade a favor da
equipa de Sérgio Conceição, por mão na
bola de Eustáquio. Mais uma vez, os protestos fizeram-se ouvir por parte dos anfitriões. Foi Sérgio Oliveira quem cobrou
e fez o 2-1.

No reatamento, e quando se esperava
uma reviravolta na história do jogo, foi
exatamente o contrário que aconteceu:
Nuno Almeida voltou a assinalar penálti,
desta vez favorável ao Paços por mão na
bola de Marega. Bruno Costa fez o 3-1, mas
não festejou por “respeito” à sua antiga
equipa. Cá para nós, nunca se sabe o dia
de amanhã…
Os azuis e brancos ainda reduziram a
desvantagem, por intermédio de Otávio,
mas não conseguiram evitar a derrota.
Sérgio Conceição pediu satisfações à
equipa de arbitragem… e foi presenteado
com uma expulsão.
O Farense pontuou, mas continua sem
conseguir vencer - e, desta vez, pode
“agradecer” a Lucca por isso. Numa altura
em que os algarvios estavam em vantagem
graças a uma grande penalidade cobrada
com êxito por Ryan Gauld (69’), o brasileiro teve nos pés a oportunidade de dilatar a
vantagem na cobrança de um novo penálti,
mas quis fazer mais do que o que sabe, bateu à Panenka e enviou a bola à trave. Já ao
cair do pano o Belenenses chegou ao empate, com um golo de Bruno Edgar aos 90+8’.
Já o Rio Ave impôs-se ao Moreirense,
vencendo por 2-0, com um bis de Lucas
Piázon (14’ e 83’). O emblema de Vila do
Conde é sétimo, com nove pontos, enquanto que o Moreirense está no nono lugar, com oito.
Ainda que com futebol bom de se assistir
e com oportunidades para ambos os lados,
o dérbi das ilhas acabou empatado e sem
golos, deixando Marítimo e Nacional com
os mesmos sete pontos, em 11.º e 10.º lugar, respetivamente.
O Portimonense - Santa Clara e o Gil
Vicente - Vitória SC terminaram com o

mesmo resultado e com a vitória dos visitantes (1-2). Em Portimão foram os açorianos quem inaugurou o marcador (Fábio
Cardoso aos 37’). Thiago Santana dilatou a
vantagem aos 57’ (já é o melhor marcador
da I Liga) e os algarvios apenas conseguiram reduzir a desvantagem, com um golo
de Aylton Boa Morte aos 66’.
Mais acima, em Barcelos, o filme foi ligeiramente diferente: mais uma vez foram
os visitantes os primeiros a marcar (Bruno
Duarte, 23’), mas os “galos” ainda conseguiram chegar ao empate já na segunda
parte e numa altura em que construíram
diversas oportunidades de virar o resultado - no entanto, falhou a finalização. Ao
cair do pano, Rochinha disparou cruzado
e deu a vitória… ao Vitória.
Lá perto, em Braga, os arsenalistas bateram os “vizinhos” famalicenses por
1-0 e subiram ao pódio, ultrapassando o
F.C.Porto. O golo da vitória foi marcado
aos 74’, por Bruno Viana, já depois de Riccieli ter sido expulso após uma disputa de
bola com Paulinho.
Com tudo isto, e quatro anos depois, o
Sporting voltou a meter as garras de fora
e assume agora a liderança isolada da I
Liga, já que goleou o Tondela (4-0) nesta jornada, com golos de Pote (45’ e 49’),
Pedro Porro (79’) e Sporar (90+3’). Num
jogo de sentido único, destaque para a
grande muralha beirã, de seu nome Pedro
Trigueira, que não só evitou uma goleada
(ainda) mais expressiva como ainda fez a
melhor defesa da jornada, aos 36’, saindo dos postes para evitar o golo de Pedro
Gonçalves.
Será desta que o leão volta a ser o rei
desta selva?
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Considera sofrer da síndrome do “Ninho Vazio” que precisa de um lar para o futuro? É hora de
reduzir o tamanho da sua casa ou mudar para outra mais adequada para seus anos de descanso?
Como milhares de outras pessoas, depois de anos com a sua casa cheia de crianças a preencher-lhe os corredores, as salas, com brinquedos pelo chão, barulho e música a fazer-lhe companhia,
de repente... vê-se sozinho entre paredes mais nuas, sem vida e o único zumbido é o do frigoríﬁco.
As divisões da casa carregam memórias com as fotograﬁas penduradas, mas há demasiados
quartos vazios, porque os seus ﬁlhos seguiram com a vida deles. No entanto, os seus próximos
anos, que se esperam mais livres, são empolgantes e é hora de seguir em frente também.
Se se encontra nessa situação, não se preocupe! Existem muitas oportunidades maravilhosas
para poder viver este novo capítulo da sua vida. Basta saber o que é preciso fazer para tirar o
máximo proveito do património que construiu na sua casa atual.
Para ajudá-lo a entender os problemas envolvidos durante esse processo e estar informado para
evitar os 7 erros mais comuns e dispendiosos que a maioria daqueles que vivem este “Ninho
Vazio” cometem, entre em contacto comigo.
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Boavista impõe primeira
derrota ao Benfica

mileniostadium.com

Sporting vence Tondela
e sobe à liderança da Liga
O Tondela ainda chegou ao golo, por MaO Sporting goleou (4-0) o Tondela no Estádio de Alvalade na sexta jornada da rio González, que entrou na segunda parLiga e subiu à liderança da Liga. Pedro te, mas o lance acabou por ser anulado por
fora de jogo. Pedro Porro marcou o terceiro
Gonçalves, com um bis, foi decisivo.
dos leões e Sporar, já na compensação, seuma primeira parte em que Tri- lou o resultado.
Com este triunfo, o Sporting assume a ligueira esteve em destaque, foi Pedro Gonçalves o primeiro a fazer as derança da Liga com 16 pontos, mais um do
honras. O jogador português, considerado que o Benfica, enquanto o Tondela ocupa o
o homem do jogo, marcou no final da pri- 16.º lugar, com cinco.
meira parte e no início da segunda e leva já
JN/MS
cinco golos em três jogos na liga.

Créditos: DR

N

Créditos: DR

Luís Maximiano e Gonçalo Inácio
renovam com o Sporting

trear a marcar no futebol português.
A perder por 2-0 ao intervalo, era esperada uma reação do Benfica na segunda parte - Jorge Jesus fez três substituições no descanso -, mas ele foi ténue e
quase nunca colocou a defesa boavisteira
Boavista foi grande, dominou o em apuros.
Pelo contrário, o Boavista manteve a
Benfica, e foi feliz pela primeira vez no campeonato. As águias eficácia e voltou a marcar, por Hamache.
Vasco Seabra festejou, assim, a priperderam, esta segunda-feira (2), no
Bessa, por três golos sem resposta e caí- meira vitória como técnico boavisteiro,
quanto Jorge Jesus sofreu a primeira derram da liderança da classificação.
Darwin ainda marcou para a equipa de rota na Liga, após o regresso a Portugal.
Jorge Jesus, mas o VAR invalidou o golo e Melhor para o Sporting, que assume o
comando da classificação.
a partir daí quase só deu Boavista.
JN/MS
De penálti, Angel Gomes inaugurou
o marcador, antes de Alberth Elis se es-

À sexta jornada, os axadrezados vencem pela primeira vez na Liga, após uma
grande exibição (3-0). Angel Gomes, Elis
e Hamache marcaram às águias e o
Sporting assume a liderança.

O

Agora é oficial: Luís Maximiano, de 21
anos, e Gonçalo Inácio, de 19, renovaram
com o Sporting até 2025, melhoraram a
respetiva situação salarial e mantiveram
a cláusula de rescisão nos 45 milhões de
euros. O guarda-redes e o defesa central
apertaram a mão do presidente Frederico
Varandas e revelaram-se felizes por este
prolongamento da ligação aos leões.

“

Quero continuar para fazer mais e
melhor daqui para a frente. Sinto que
o clube acredita em mim e no meu
trabalho. Vou tentar corresponder com o
meu melhor, como até agora”, prometeu
o Maximiano, em declarações aos meios de
Comunicação do clube.
E acrescentou: “Isto representa um momento muito feliz para mim e para a minha
família. São muitos anos cá, cheguei aqui
muito novo com um objetivo. Felizmente as
coisas estão a acontecer, está tudo a correr
como sonhei”.

Gonçalo Inácio, pela parte que lhe toca,
não conseguiu esconder as emoções: “Há
uns momentos não esperava nada disto.
Estou muito feliz mesmo, de coração. É um
sonho enorme estar aqui. Não pensava jogar
tão cedo, mas tenho trabalhado para isso e
o míster parece demonstrar confiança em
mim”.
Sobre a renovação, o central garantiu
ainda: “É um enorme orgulho. Tenho trabalhado desde criança para chegar aqui. Estou
muito feliz por este momento. O Sporting
demonstra grande confiança em mim e eu
trabalho para isso todos os dias, dou sempre
o meu máximo”.
Neste momento, Luís Maximiano é o
guarda-redes suplente do Sporting, mas
pela equipa principal já somou 31 jogos, todos eles na época passada. Gonçalo Inácio
tem apenas três, mas todos feitos esta temporada.
JN/MS
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Paços de Ferreira impõe segunda derrota ao F. C. Porto
de penálti a castigar uma mão na bola de
Eustáquio na área.
Aos 57 minutos, penálti de Marega, por
desvio da bola com a mão, e o ex-portista
Bruno Costa encarregou-se da marcação
do castigo máximo elevando a vantagem
do Paços de Ferreira para 3-1.
Aos 78 minutos, Otávio reduziu para
3-2, num grande tiro de fora da área, e
os 11 minutos, Dor Jan, que se estreou voltou a relançar os dragões na partida.
No final do encontro, Sérgio Conceipelos castores, aproveitou um ressalto para desfeitear o guarda-redes ção dirigiu-se ao árbitro do encontro, foi
argentino dos dragões, Agustin Marchesín. várias vezes afastado por Luís Gonçalves,
Aos 38 minutos, Luther Sing marcou para delegado ao jogo pelos portistas, mas acaos locais, mas o golo foi anulado pelo VAR bou por ser expulso.
Com este desfecho, os azuis e brancos
por falta ofensiva de Dor Jan sobre Mbemba. Na sequência dos protestos, Pepa, trei- caíram para o quarto lugar, tendo sido ultrapassados na classificação pelo Braga.
nador do Paços de Ferreira, foi expulso.
JN/MS
Nos descontos para o intervalo (45+7),
Sérgio Oliveira reduziu para o F. C. Porto,

O F. C. Porto não conseguiu passar em
Paços de Ferreira, e sofreu a segunda
derrota (3-2) na Liga, no encontro de
abertura da sexta jornada que se disputou no estádio Capital do Móvel. Com
mais este desaire os dragões caíram
para o quarto lugar. Sérgio Conceição
foi expulso no final.

Créditos: DR

A

Braga ganha e sobe ao terceiro lugar
Os braguistas prolongaram o bom momento com um triunfo sobre o Famalicão (1-0). Central Bruno Viana assinou o
golo decisivo.

A

Marítimo e Nacional empatam
sem golos no dérbi madeirense
O Marítimo e o Nacional empataram
(0-0) no dérbi madeirense da sexta
jornada da Liga, disputado no estádio dos Barreiros, no Funchal.

C

om este empate, as duas equipas mantêm-se igualadas com
o mesmo número de pontos na
pauta classificativa (sete), com o Nacional a ocupar a 10.ª posição e o Marítimo a 11.ª.
JN/MS

Bis de Piazón dá
vitória ao Rio Ave
frente ao Moreirense
Um bis de Lucas Piazón permitiu ao
Rio Ave vencer (2-0) o Moreirense,
na sexta jornada da Liga, em jogo
disputado em Vila do Conde.

O

avançado brasileiro colocou
a sua equipa a vencer aos 18
minutos, tendo sentenciado o
encontro aos 83, na conversão de uma
grande penalidade.
Com esta vitória, o Rio Ave é sétimo classificado com nove pontos, enquanto os ‘cónegos’ baixam ao nono,
com oito pontos conquistados.
JN/MS

Belenenses SAD arranca
empate frente ao Farense
no último lance do jogo
Um golo no último lance do jogo
permitiu ao Belenenses SAD empatar (1-1) na receção ao Farense, na
sexta jornada da Liga disputada no
estádio Nacional.

Créditos: DR

í vão seis vitórias seguidas para o
Braga. Esta segunda-feira (2), a
equipa de Carlos Carvalhal derrotou
o Famalicão pela margem mínima (1-0) e
subiu ao terceiro lugar da Liga.
Depois de uma primeira parte sem golos, a tarefa dos braguistas ficou facilitada
aos 66 minutos, altura em que Riccieli foi
expulso e deixou os famalicenses em inferioridade numérica.
O domínio do Braga acentuou-se e acabou refletido no resultado aos 76 minutos,
quando Bruno Viana apontou o único golo
do encontro.
O Braga tem agora 12 pontos e na próxima jornada mede forças com o Benfica. Já
o Famalicão ocupa o 12.º lugar.
JN/MS

45

Sérgio Conceição castigado com 15 dias
de suspensão e 10.200 euros de multa
O Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol puniu Sérgio
Conceição, pela expulsão em P. Ferreira, na derrota (3-2) do F. C. Porto, com
15 dias de suspensão e uma multa de
10.200 euros.

O

JN/MS

Pepe renova com o F. C. Porto
por mais dois anos até 2023
Pepe prolongou o contrato que
o liga ao F. C. Porto por mais dois
anos, até 30 de junho de 2023. A
cerimónia que assinala o momento
decorreu no relvado do Estádio do
Dragão, onde estiveram expostos
alguns dos troféus que conquistou
ao serviço dos azuis e brancos.

R

Créditos: DR

mapa de castigos referente à sexta
jornada da Liga foi publicado esta
quarta-feira (4).
O treinador do Paços de Ferreira, igualmente expulso nessa partida, foi castigado com apenas oito dias de suspensão e
2 040 euros de multa. As diferenças na
punição aos dois técnicos estão relacionadas com o facto de Sérgio Conceição
ser reincidente. E, de acordo com o que
foi possível apurar, o treinador portista
foi castigado com a multa mínima e com
a suspensão mínima para quem é reincidente.
De acordo com o relatório do árbitro,
após ser advertido, Sérgio Conceição disse a Nuno Almeida o seguinte: “ És uma
vergonha, és um mentiroso”. Já Pepa,
dirigiu-se à equipa de arbitragem, repetidamente, nos seguintes moldes: “És uma
vergonha. Vão para o car....”.
As suspensões começam no dia do jogo,
na passada sexta-feira (30), pelo que SérAlém disso, o administrador da SAD
gio Conceição só estará ausente do banco portista foi alvo de um processo disciplina receção de domingo (8) ao Portimo- nar, tal como o treinador adjunto portisnense.
ta, Siramana Dembelé. O F. C. Porto foi

O

s algarvios estiveram muito
próximos de alcançar a primeira vitória na prova, depois
de se terem adiantado aos 69 minutos,
através de Ryan Gauld, na conversão
de uma grande penalidade, e tiveram
oportunidade de ampliar a vantagem,
mas Jonatan Lucca, aos 79, falhou um
novo penálti, tendo os azuis chegado à
igualdade aos 90+8, por intermédio de
Bruno Ramires.
Com este empate, o Belenenses SAD
ocupa a 14.ª posição com seis pontos,
enquanto o Farense somou o segundo
ponto, mas não saiu da 18.ª e última
posição.

igualmente alvo de um processo disciplinar e de uma repreensão.
JN/MS

ecorde-se que esta é a segunda
passagem do defesa central, de
37 anos, pelo F. C. Porto, onde
chegou em 2004 e, numa primeira fase,
se manteve até 2007, altura em que foi
transferido para o Real Madrid. Pepe
voltaria ao Dragão em janeiro de 2019 e
permanecerá de azul e branco até 2023.
JN/MS
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QUINAS DE OURO

LIGA DOS CAMPEÕES

Ronaldo, Sérgio Conceição e Jesus
entre os vencedores das Quinas de Ouro

F. C. Porto vence Marselha no Dragão
A equipa azul e branca venceu (3-0),
no Dragão, o Marselha de André Villas-Boas na terceira jornada da fase
de grupos da Liga dos Campeões. Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz marcaram os golos.

Créditos: DR

V
Confira, agora, a lista de vencedores.
Equipa do ano masculina:
F. C. Porto
Jogador português a atuar no estrangeiro:
Cristiano Ronaldo
Jogador português a atuar em Portugal:
Pepe
Jogador português revelação:
Trincão
Jogadora portuguesa a atuar no estrangeiro:
Cláudia Neto
Treinador português no estrangeiro:
Jorge Jesus
Treinador português a atuar em Portugal:
Sérgio Conceição
Jogador do ano (futebol de praia):
Jordan Santos

Créditos: DR

Os vencedores dos prémios Quinas de
Ouro 2020, designados por Federação
Portuguesa de Futebol (FPF), Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF) e Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), foram conhecidos
esta quarta-feira (4).
Cristiano Ronaldo, Sérgio Conceição,
Jorge Jesus, Pepe, Trincão, Cláudia Neto,
Jordan Santos (futebol de praia), F. C. Porto e Portugal (futebol de praia) foram os
vencedores.
As três entidades consideraram que,
“mesmo numa época atípica, era não só
possível como relevante sublinhar o esforço e o mérito de equipas, treinadores
e jogadores portugueses, a atuarem em
Portugal e no estrangeiro, envolvidos em
competições que decorreram até ao fim”.
Face à pandemia da covid-19, as Quinas de Ouro 2020 têm uma versão mais
reduzida e com as categorias adaptadas
às contingências que a época futebolística enfrentou. Os prémios serão entregues
individualmente em datas a anunciar nas
próximas semanas.

indo de uma derrota (3-2) frente
ao Paços de Ferreira na Liga, o F.
C. Porto deu a volta da melhor forma, com uma noite de gala na Liga dos
Campeões. Naquele que foi o regresso de
André Villas-Boas a uma casa que conhece bem e onde já foi muito feliz, a equipa
de Sérgio Conceição, que não pôde contar com o lesionado Pepe, entrou a todo
o gás e, aos quatro minutos, já vencia a
equipa gaulesa graças a um golo de Marega, na sequência de uma bela jogada de
Corona. O mexicano voltou, aliás, a estar
em destaque nos dragões.
Ainda antes dos 10 minutos, o árbitro
assinalou penálti a favor do Marselha,

Equipa do ano (futebol de praia):
Portugal
JN/MS
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considerando uma falta de Sarr sobre
Thauvin. No entanto, na hora de converter o castigo máximo, Payet rematou por cima da baliza. À desinspiração
francesa, respondeu com eficácia o F. C.
Porto. Sérgio Oliveira, de grande penalidade, ampliou a vantagem - o médio já
vai em três jogos consecutivos a marcar
- e, na segunda parte, Luis Diaz selou o
resultado depois de uma grande jogada
de Corona.
Com este resultado, o F. C. Porto passou a somar seis pontos, menos três do
que o líder Manchester City, que venceu o Olympiacos (3-0) com golos de
Torres, Gabriel Jesus e João Cancelo. Os
gregos, treinados por Pedro Martins,
têm três pontos, e o Marselha ainda não
pontuou.
JN/MS
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Conselho de Disciplina dá razão ao Cova da Piedade
e Liga atribui vitória ao Estoril

cação bastante para a falta de comparência
ao jogo, por se tratar de motivo de força
maior, na medida em que o cumprimento daquela decisão da autoridade de saúde
competente se apresenta como inevitável
para o clube à luz de um dever superior”,
lê-se na deliberação da secção profissional
do órgão federativo, a que a Lusa teve acesso.
O CD refere ainda que o Cova da Piedade
CD considerou esta quarta-feira (4)
justificada a ausência do Cova da “apresentou a devida justificação antes do
Piedade no jogo frente ao Estoril, esgotamento do prazo” previsto no Regupor o plantel dos almadenses estar em iso- lamento Disciplinar da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP), recorrendo ao
lamento devido aos casos de covid-19.
“Entende este CD, por unanimidade, que ponto cinco do Artigo 76.º do mesmo, que
tal impedimento constitui causa de justifi- determina que “somente justificam a falta

O Conselho de Disciplina (CD), da Federação Portuguesa de Futebol, e a Liga
Portugal, presidida por Pedro Proença,
têm diferentes visões sobre o mesmo
caso, aquele que envolve o jogo Estoril-Cova da Piedade, da Liga 2, que se
deveria ter realizado na passada sexta-feira (30).

O

a força maior, o caso fortuito e a culpa ou
dolo de terceiros que determinem a impossibilidade absoluta de comparência”.
Nesse sentido, o pleno do CD decidiu
“considerar justificada a falta de comparência da Clube Desportivo da Cova da Piedade - Futebol SAD ao jogo acima referido,
pelo que inexiste qualquer materialidade
com relevância disciplinar”.
A Liga Portugal, por outro lado, decidiu
atribuir a vitória ao Estoril no jogo frente
ao Cova da Piedade, devido à falta de comparência dos almadenses, segundo disse à
Lusa fonte da entidade.
A Liga Portugal considerou a ausência
injustificada e atribuiu a vitória e os três
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A defender os idosos
em cuidados médicos
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Marit Stiles
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Membro do Parlamento Provincial Davenport
1199 Bloor St. West Toronto, ON M6H 1N4
 416-535-3158  MStiles-CO@ndp.on.ca

pontos correspondentes à equipa não faltosa no encontro, ao abrigo do número três
do artigo 16.º do Regulamento de Competições (RC).
Este ponto do RC determina “a atribuição ao clube adversário dos três pontos
correspondentes à vitória”, nos casos de
“falta de comparência não justificada de
um clube a jogo oficial de uma competição
por pontos”.
O plano de retoma do futebol profissional da Liga Portugal determina que “o jogador com covid-19 é equiparado a jogador
portador de doença, não havendo qualquer
exceção”, acrescentando que, “em caso
de jogadores com covid-19 serão sempre
aplicadas as leis de jogo, nomeadamente, a
Lei 3 das Leis de jogo [referente ao número
mínimo de sete jogadores a apresentar num
encontro]”.
Na terça-feira (3), a Liga Portugal atribuiu no seu sítio na Internet a vitória por
3-0 ao Estoril, no jogo da oitava jornada da
Liga 2, que deveria ter ocorrido na sexta-feira, 30 de outubro, pelas 18:30, e ao qual
o Cova da Piedade faltou.
À hora marcada, nenhuma das equipas
compareceu no relvado, tendo os jogadores
da formação do concelho de Cascais aguardado o acesso ao terreno de jogo no túnel
de acesso.
No dia do jogo, pelo menos 15 jogadores dos piedenses estavam infetados com
o novo coronavírus e dois dos que tiveram
resultado negativo no teste ao SARS-Cov-2
foram considerados como contactos de alto
risco pela autoridade de saúde local, que,
após a realização do inquérito epidemiológico, determinou a medida de isolamento
para todo o plantel.
JN/MS
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LIGA EUROPA

Braga com noite para esquecer Darwin dá empate ao Benfica
frente ao Rangers
em Leicester
Um golo do uruguaio Darwin Nuñez,
aos 90+1, garantiu um ponto ao Benfica, esta noite de quinta-feira (5), na
receção aos escoceses do Rangers
(3-3), na terceira jornada do Grupo D
da fase de Grupos da Liga Europa.

Créditos: DR

A

çado nigeriano deixou a tarefa lusa mais
complicada.
Praet, aos 67 minutos, e Maddison, aos
78, deram maior expressão ao triunfo do
Leicester.
Com este desaire, os arsenalistas viram o
pesadelo do conjunto orientado por adversário isolar-se na liderança do Grupo
Carlos Carvalhal, que até então ti- G, com mais três pontos.
No outro encontro, os gregos do AEK de
nha vencido os dois encontros anteriores, começou a ser desenhado ainda no Atenas foram à Ucrânia vencer o último, o
primeiro tempo, quando Iheanacho adian- Zorya, por 4-1, e ascenderam ao terceiro
lugar, com três pontos.
tou o conjunto britânico aos 21 minutos.
Até ao intervalo, os minhotos conseguiJN/MS
ram conter o adversário, contudo, logo depois do recomeço, o segundo golo do avan-

partida até começou de feição para
as águias que se adiantaram logo
aos dois minutos, com um autogolo de Goldson e pareciam ter o controlo.
Aos 19 minutos, o central argentino do Benfica, Otamendi, foi expulso e
complicou a tarefa da equipa.
Pouco depois, dois minutos, o conjunto de Glasgow deu a volta ao encontro, primeiro com um lance infeliz de

Diogo Gonçalves a meter a bola na baliza de Vlachodimos e, logo a seguir, por
Kamara.
Pouco depois do recomeço, Morelos
aumentou para o Rangers, mas o Benfica
não baixou os braços.
Rafa reduziu para 3-2 aos 77 minutos
e, já mesmo nos últimos instantes, Darwin Nuñez minimizou o prejuízo, empatando a partida a três golos.
Com este desfecho, águias e escoceses
repartem o comando, com sete pontos.
No outro jogo do Grupo D, os polacos
do Lech Poznan venceram os belgas do
Standard Liège, por 3-1.
JN/MS

O
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O S. C. Braga teve uma noite gelada
na deslocação ao recinto do Leicester,
saindo de Inglaterra goleado por 4-0, na
terceira jornada do Grupo G da Liga Europa.
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Pozuelo’s late penalty lifts Toronto FC
to comeback win over Inter Miami

Toronto still in hunt for Supporters’ Shield ones before returning south for the regugoing into final weekend of regular season lar-season finale.
Toronto was coming off back-to-back
hanks to second-half goals by Ayo losses to Philadelphia and New York City FC
Akinola and Alejandro Pozuelo, To- that followed a nine-game undefeated run
ronto FC goes into the final week of (7-0-2). Miami lost 2-1 at FC Dallas and has
the MLS regular season with a shot at the won just one of its last five (1-3-1).
While Toronto had almost 65 per cent of
Supporters’ Shield.
Toronto’s 2-1 comeback win over Inter possession in the first half, it managed just
Miami coupled with Philadelphia’s 2-1 defeat one shot on target.
Blaise Matuidi broke the deadlock in the
at Columbus earlier in the day left TFC and
42nd minute after Toronto fullback Tony
the Union with identical 13-4-5 records.
But Toronto will have to win at the New Gallacher lost the ball to Lewis Morgan on
York Red Bulls Sunday (8) and hope Phila- the right flank. Morgan’s first attempt at a
delphia drops points against visiting New cross from the byline hit Chris Mavinga but
England given the Union have the tiebreak- the ball came back to him.
His second attempt then bounced off
er edge.
“With everything that transpired today... Michael Bradley to Matuidi, whose low
(it) means it goes down to the last game, left-footed shot found the corner on the
which is what we were hoping for today” goal. It was Miami’s first shot on target and
a first MLS goal for Matuidi, a World Cup
said Toronto coach Greg Vanney.
That is assuming COVID-19 doesn’t com- winner with France whose club resume inplicate matters with cancellations on the cludes Juventus and Paris Saint-Germain.
Akinola ties it up
final day of the regular season.
Toronto tied it up in the 55th minute when
The Supporters’ Shield goes to the team
with the best-regular season record — and Akinola, returning from injury, outmuscled
the playoff home-field advantage and a Miami defender to get to a high ball from
US$150,00 prize that goes with it. Toronto substitute Patrick Mullins. He controlled it
won it in 2017 when it also claimed the MLS with his chest twice as he headed towards
goal, then poked a shot past McCarthy for
Cup and Canadian Championship.
Due to pandemic-related game cancel- his ninth of the season.
Miami star forward Gonzalo Higuain came
lations, MLS has decided that 2020 playoff
qualification will be decided by points per close to a 79th-minute goal but his swerving
game rather than total points. The next rel- shot — after a magnificent touch to control a
evant tiebreaker in this case is goal differ- cross — cracked off the crossbar.
Vanney made six changes to his startence, where Philadelphia holds a 22-8 edge
over Toronto, so the Union will get the tro- ing lineup.
Restored to health, Akinola and Mavinga
phy if both win Sunday (8).
Pozuelo delivered the winner in the 84th made their first starts since Oct. 14. There
minute from the penalty spot and Toronto was also a first MLS start for 18-year-old
staved off a late Miami charge for the vic- midfielder Ralph Priso, who had looked
tory. Not for the first time, Richie Laryea lively in two appearances off the bench
created the penalty — going down at con- since signing a first-team contract Oct. 14.
“I thought he was excellent...For his first
tact with defender Ben Sweat after slashing
start in MLS, that’s a hell of a way to start,”
into the penalty box.
“When you’re getting tired in the latter said Vanney.
Brazilian fullback Auro returned from
part of the game, for any team, dealing with
suspensions with defender Eriq Zavaleta
Richie is a nightmare,” said Vanney.
Pozuelo left goalkeeper John McCarthy and Tsubasa Endoh also inserted into the
rooted to the spot as he converted his 11th starting 11.
Crowded injury list
penalty in MLS regular-season and playoff
But fullback Justin Morrow joined a
action. It was his ninth goal of the season
and his seventh straight penalty kick suc- crowded injury list that includes goalkeeper
Alex Bono, midfielders Marky Delgado and
cess — and fifth this season.
“We already knew it was a goal before he Jonathan Osorio and forwards Jozy Altidore, Piatti and Achara.
even took it,” said Akinola.
“If we put everybody in bubble wrap and
It was Toronto’s first-ever meeting with
expansion Miami (6-13-3). And it marked we get through the next week, we should
Toronto’s 13th straight game away from get a couple of guys back,” said Vanney.
Altidore and Piatti are the longest-term
BMO Field. A limited number of spectators was allowed for the first time during casualties and may not be ready until the
Toronto’s time in East Hartford with at- playoffs.
Miami was missing three-quarters of its
tendance announced at 1,394 on a rainy,
windy night at Pratt and Whitney Stadium backline with centre backs Leandro Gonzalez Pirez and Andres Reyes suspended and
at Rentschler Field.
Toronto chartered home after the game, fullback Nico Figal injured.
CBC/MS
for a few days under quarantine with loved

T

2ª TEMPORADA
Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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NHL team renounced rights to 4th abilities four years ago.
Miller, an 18-year-old defenceman, is a
rounder due to assault conviction
freshman at North Dakota.
In a letter posted to Twitter, Armahe University of North Dakota said
that Arizona Coyotes top draft pick cost said: “We expect our students to
Mitchell Miller is no longer on the live by our values in the classroom, in
the community and when representing
school’s hockey team.
The announcement by university the University on the field of play. After
president Andrew Armacost came a much consideration and discussions with
day after the Coyotes renounced their Mitchell, the Miller family, our Athletics
rights to the 2020 fourth-round pick af- Director, Bill Chaves, and Coach Brad
ter learning more about his bullying of a Berry, I have decided that the best course
Black classmate with developmental dis- of action for Mitchell and the University

T

may remain a student at UND and we will
continue to support his future intellectual
and interpersonal growth.”
The Arizona Coyotes parted ways with
Miller after taking criticism for selecting
him in the fourth round earlier this month
despite knowing of his 2016 assault conviction. Arizona acknowledged it knew
about the incident when it selected Miller
111th overall, but President and CEO Xavier Gutierrez said they renounced rights
to Miller after learning more about the
incident and the impact it had on the victim, Isaiah Meyer-Crothers.
Miller pleaded guilty at age 14 to one
count of assault and one count of violation of the Ohio Safe Schools Act. He and
another teenager were accused of making 14-year-old Isaiah Meyer-Crothers
eat a candy push pop after wiping it in a
bathroom urinal, and surveillance video
showed them kicking and punching him.
Meyer-Crothers told the Arizona Republic earlier in October he was stunned
and saddened when he found out the
Coyotes drafted Miller, who he said
taunted him with racist language and repeatedly hit him when they were growing up in a suburb of Toledo.
Miller sent a letter to all 31 NHL teams
acknowledging what happened and
apologizing for his behaviour. Meyer-Crothers’s mother, Joni, said Miller
never personally apologized to Isaiah or
their family other than a court-mandated
letter.
Miller is now a free agent.
CBC/MS
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O sérvio Novak Djokovic, número um
mundial, foi humilhado pelo italiano Lorenzo Sonego, 42.º do ranking ATP, que o
afastou por 6-2 e 6-1 no torneio de Viena.
O transalpino de 25 anos, que perdeu na
fase de qualificação e só entrou no quadro
principal para substituir Diego Schwartzman, precisou de pouco mais de uma hora
para conseguir uma vitória improvável, por
números muito expressivos.
Djokovic, que pareceu sempre ‘ausente’ do jogo, cometendo muitos erros pouco
habituais, sai de cena assim nos quartos de
final do ATP 500 com uma das derrotas mais
expressivas da sua carreira.
Esta é a segunda derrota do sérvio esta
época, depois de perder a final de Roland
Garros, ante o espanhol Rafael Nadal.
Destaque ainda para o afastamento do
russo Daniil Medvedev às mãos do sul-africano Kevin Anderson, por 6-4 e 7-6 (7-5),
enquanto o austríaco Dominic Thiem caiu
ante o russo Andrey Rublev por 7-6 (7-5) e
6-2.
JN/MS
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University of North Dakota hockey cuts ties Djokovic sofre
pesada derrota
with Coyotes pick Mitchell Miller
em Viena
is that he no longer be a member of the
UND Men’s Hockey program. Mitchell
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Report – Week 9

T

Adam Care
Opinião

The NFL trade deadline has come and
gone; Packers fans were hoping for some
magic, but no moves came. They’re left
with a weak wide receiving core. Team
management opted to continue developing and not sell out to win this year. It
was a smart move because they are not
contenders. Speaking of contenders,
can we finally stick a fork in Baltimore.
Lamar Jackson can’t win a big game
period. Both Kansas City and Pittsburgh
have owned him when he needed to win,
and it’s on him. His play is mediocre at
best in big games. Baltimore will not
be in the Superbowl! Maybe Lamar still
thinks he’s in college, where there are
multiple bowl games, and everyone gets
a participation medal; because he still
plays like he’s in college.

he NFL is now about half a season removed from the Brady and Belichek
split. The Patriots are two and five,
while Tampa Bay is six and two. Tom has
entered the MVP conversation, and Tampa
Bay is a top five team in the NFL power
rankings. Bill and the Patriots might be
playing for a top draft pick at this point.
Here’s hoping when they meet next year,
both teams are playing at a high calibre. It’s
too soon to call this, but most of you, myself included, should be leading to it’s more
important to have a GOAT player than a
GOAT coach, especially at the quarterback
position. A coach can plan all they want,
but you got to execute, and that’s where
the player makes the difference; Tom delivered year in and year out. On the subject
of delivering, the time is now for Tampa
Bay to show that they are the real deal on
the national stage. No one thought they
could beat the Saints opening day, but the
division is literally on the line this Sunday
night. Both New Orleans and Tampa want
to show they have the championship mettle. Currently, Vegas has TB and TB at 4.5
point favourites and that is exactly who I

will go with. The Saints are suspect!
With the Patriots down in the dumps after a twenty-year reign (which was nothing short of astonishing), the Buffalo Bills
will undoubtedly win the AFC EAST. This
team has worked hard and could surprise
the rest of the AFC in the playoffs; a few
weeks ago, they played the Chiefs tough,
next up Seattle, in another must-see game
of the week. One final point, the Dallas
Cowboys are 0-8 against the spread. In the
last twenty years, only one other team has
been 0-8 ATS; they won against the spread
in their 9th game. Will the cowboys cover
against the undefeated Pittsburgh Steelers
(a 14 point favourite and my team of the
week for a second week in a row)?
Players of the week
Patrick Mahomes, QB, Kansas City Chiefs
5 TDs, 0 INTs, 416 YDS
Dalvin Cook, RB, Minnesota Vikings
4 TDs, 226 TOTAL YDS
DK Metcalf, WR, Seattle Seahawks
2 TDs, 161 YDS

In the hot seat?
Democracy? Oh, wrong article! In all
seriousness, instead of calling out players who should be benched this week or
coaches who need to be fired and fired fast.
Let’s call out the atrocious defensive play
by all teams playing the Seahawks. The
Hawks aren’t as good as they appear, yet
Russel Wilson has 26 touchdown passes in
7 games; he’s only one behind Tom Brady,
circa 2007, who had 27 in 7 games. Buffalo
apparently has the “D.” So Buffalo; your
defense is in the hot seat this week. I doubt
many fantasy players are starting you this
week; I know I wouldn’t!
Team of the Week
The Pittsburgh Steelers, even though
they have played relatively weak opponents for most of the season. They handled
Tennessee two weeks ago, and they went
into Baltimore with the division on the line
and beat a slightly overrated Ravens team
last week. It wasn’t easy, having to come
from behind to steal the victory, but they
pulled it off. The Steelers could give the
Chiefs and Bills trouble in the AFC.

Adam’s NFL week 9 picks (6 - 7 last week, 59 – 49 – 2 season total)
Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts
Indianapolis +2.5

Detroit Lions @ Minnesota Vikings
Minnesota -4.0

Seattle Seahawks @ Buffalo Bills
Seattle +3.0

Pittsburgh Steelers @ Dallas Cowboys
Dallas +14.0

Carolina Panthers @ Kansas City Chiefs
Carolina +10.5

Houston Texans @ Jacksonville Jaguars
Houston -6.5

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers
Las Vegas +1.0

New Orleans Saints @ Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay -4.5

Chicago Bears @ Tennessee Titans
Chicago +6.0

New York Giants @ Washington Football Teams
Washington -2.5

Miami Dolphins @ Arizona Cardinals
Arizona -4.5

New England Patriots @ New York Jets
New York +7.5

Denver Broncos @ Atlanta Falcons
Atlanta -3.5

MORE INFORMATION
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Sporting e Nélson Évora não renovaram contrato Benfica vence
Nelson Évora, campeão olímpico do
Sp. Espinho e
triplo salto nos Jogos Olímpicos Pequim2008, deixou o Sporting após o fim
conquista pela
do contrato com o clube, que terminou
no passado sábado (31).
nona vez a
atleta, de 36 anos, e o clube não
Supertaça
chegaram a acordo para a renovação do vínculo iniciado em ou-

O

O Benfica conquistou esta quarta-feira
(4) pela nona vez a Supertaça portuguesa de
voleibol, ao vencer o Sporting de Espinho,
por 3-0, num encontro disputado em Gondomar.
Para conquistar a nona Supertaça nas últimas 10 temporadas, o Benfica venceu os
tigres, pelos parciais de 25-16, 25-17, 25-21.
Devido à pandemia de covid-19, que impediu que as competições nacionais da temporada passada se concluíssem, a Supertaça
foi disputada num modelo inédito, com seis
equipas divididas em dois grupos, meias-finais e final.
O Benfica consolidou a liderança do palmarés de triunfos na Supertaça, passando
a ter nove, mais quatro do que Sporting de
Espinho e Castêlo da Maia.
JN/MS

esforço na tíbia, em 2010, uma lesão no
calcanhar, em 2011, e nova fratura de esforço, em 2012.
Mas a cada contrariedade, Évora respondeu com resiliência e com resultados,
conseguindo superar os 17 metros várias
vezes em 2015, quando arrecadou a medalha de ouro nos Europeus indoor, em

Praga, e a de bronze nos Mundiais, em
Pequim.
Desde 2016, fixou-se em Madrid, no
grupo do cubano Ivan Pedroso, antigo
campeão do salto em comprimento.
CBC/MS
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tubro de 2016, de acordo com uma fonte
leonina, acrescentando que tinha sido
lavrado tendo em vista os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para
2021, devido à pandemia de covid-19.
Segundo a mesma fonte oficial dos
leões, o Sporting já assegurou a renovação de grande parte dos principais atletas
integrantes do projeto olímpico do clube.
Durante as quatro épocas de verde e
branco, Nelson Évora conquistou os títulos europeus em pista coberta, em Belgrado, em 2017, e ao ar livre, em Berlim,
no ano seguinte, assim como as medalhas
de bronze nos Mundiais de 2017, em Londres, e indoor de 2018, em Birmingham,
sem que tivesse alcançado ainda os mínimos para Tóquio2020, fixados em 17,14
metros.
No total, o saltador conquistou 11 medalhas em grandes competições no triplo
salto.
Em 2007, sagrou-se campeão do mundo, em Osaka, no Japão, com o recorde
pessoal (17,74 metros), tendo ainda conquistado a medalha de prata nos Mundiais
ao ar livre de 2009, em Berlim, e de bronze em pista coberta de 2008, em Valência,
em Espanha.
A carreira do saltador, que vestiu as camisolas de Benfica, entre 2004 e 2016, e F.
C. Porto, entre 2002 e 2004, foi marcada
por muitos êxitos e várias lesões graves,
como foram os casos de uma fratura de

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU

Visit our website to order online
75 Derry Road West, Mississauga | 905-564-1920
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Calendário da Fórmula 1
terá 23 provas em 2021

Hamilton vence GP Emilia-Romagna
e Mercedes conquista sétimo título
de construtores
Hamilton vence GP Emilia-Romagna e a 14,320, repetindo o triunfo conquistaMercedes conquista sétimo título de do em Portimão.
O holandês Max Verstappen (Red
construtores
Bull), que sofreu um problema mecânipiloto britânico venceu o Gran- co, abandonou na 51.ª das 63 voltas ao
de Prémio de Emilia-Romagna, circuito de Ímola, quando seguia na sechegou às 93 vitórias no Mun- gunda posição atrás do britânico.
A dobradinha permitiu à Mercedes
dial, um novo recorde na modalidade, e
garantiu o sétimo título consecutivo de conquistar o sétimo título consecutivo
de construtores, um recorde.
construtores para a Mercedes.
Com estes resultados, Hamilton alarHamilton, que partiu do segundo lugar da grelha, deixou o segundo classi- gou a vantagem no Campeonato do
ficado, o finlandês Valtteri Bottas (Mer- Mundo, quando faltam quatro corridas
cedes), a 5,783 segundos, e o terceiro, o para o final.
JN/MS
australiano Daniel Ricciardo (Renault),

V

ários diretores de equipa falaram
sobre este plano na véspera da qualificação para o Grande Prémio de
Emília Romagna, em Imola, um traçado
que regressa após longa ausência, a exemplo com o que aconteceu com o passado
Grande Prémio de Portugal, disputado no
estreante circuito de Portimão.
Para 2021, está previsto um número recorde de provas, acima dos 22 programados para 2020, plano gorado devido à pandemia de covid-19, que reduziu o Mundial
a 17 corridas, uma delas em solo luso.
“São 23 semanas fora de casa. Estamos a
chegar a um ponto de saturação tal, que exigiria duas equipas” de apoio, criticou Christian Horner, que dirige a equipa da Red Bull.
Já o diretor da Williams, Simon Roberts,
falou de um “sistema de rotação”, excluindo

os pilotos, para que o staff possa descansar,
enquanto o chefe da Haas, Gunther Steiner,
mencionou o “risco de cancelamento” de
várias dessas corridas devido à pandemia.
Uma solução lançada por vários diretores
de equipas, além do piloto tailandês Alexander Albon, prende-se com a redução
dos grandes prémios para dois dias, com
apenas uma sessão de treinos, esperando
as várias partes que a dona do campeonato,
a Liberty Media, possa ainda fazer ajustes
antes do anúncio oficial do calendário do
próximo ano.
Sobre a inclusão da Arábia Saudita no
programa, com vários jornalistas a mencionarem as violações de direitos humanos
nesse país, o campeão em título, o britânico Lewis Hamilton, mencionou o desporto como “uma plataforma poderosa para
iniciar mudança”, enquanto o diretor da
‘sua’ Mercedes, Toto Wolff, e o diretor da
Ferrari, Mattia Binotto, realçaram o “poder
da união” trazido pelo futebol.
JN/MS
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O
O calendário proposto para 2021 do
campeonato do mundo de Fórmula 1 inclui 23 corridas, um novo máximo histórico que inclui uma prova na Arábia Saudita e várias sequências de três fins de
semana seguidos com grandes prémios.
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to an unemployment rate which will settle
at 9.8 per cent. Navarrete suggests the Ontario economy will be impacted not only by
significant labour market uncertainty but
also by continued public health policies,
entral 1 is a financial services firm. Its travel restrictions, increased savings by
latest Ontario Economic Analysis fo- households for a rainy day and the absence
recasts that real GDP will decline 6.0 of a widely available vaccine.
per cent in 2020, followed by growth of 4.4
“We anticipate an effective vaccine to be
per cent in 2021. Economic output is not
expected to return to 2019 levels until mid made available by early 2021, but deployto late 2022 with real GDP forecast to grow ment lags will mean a slow road back for
by 2.7 per cent in 2022 and 1.8 per cent in the economy,” said Navarrete in an Oct. 29
release. “Current public health directives
2023.
In 2020, annual average employment such as mask wearing, physical distancing
growth will recoil 5.2 per cent, contributing and controls on congregation sizes could
The Ontario economy will not see pre-pandemic levels of activity until early to mid2022, predicts Central 1 regional economist Edgard Navarrete in a recent report.

C

possibly continue for most of 2021 and point
to ongoing struggles for businesses and the
likelihood of more permanent closures.”
New home construction, a lagging indicator, is expected to rise 17.1 per cent in 2020
to 80,800 units reflecting pre-pandemic demand and sales.
Navarrete states, “Post 2020, new home
construction will range between 73,200
units and 74,400 units from 2021 to 2023,
below the 2017 to 2019 average of 75,600
units on lower population and household
formation growth and big-ticket household
spending.”
The accommodation and food services
sector has been hard hit and the sector’s

Créditos: DR

New analysis predicts
full Ontario recovery by 2022

contribution to real GDP is forecast to fall
27.7 per cent in 2020. Navarrete suggests
pre-pandemic output in this sector is not expected to return until mid-decade, around
the time many experts are calling for air
travel to recover.
Retail sales will see significantly lower revenues in 2020 as consumers remain
skittish with wallets closed. Navarrete said
that greater use of e-commerce will support
some revenue growth in this sector but not
enough to offset less foot traffic at shops.
Daily Comercial News/MS

#SkillsFortChallenge encourages youth
to build construction skills
Skills Ontario has launched the 14th chal- pare a blueprint and upload their plan and
lenge in the #SkillsAtHome series, the submission to Twitter or TikTok by Nov. 16.
Winners of #SkillsAtHome challenges are
#SkillsFortChallenge, which aims to inspire youth to build skills in construction. awarded prizes provided by Skills Ontario
and its partners. Challenge details can be
Participants are being asked to build a found at skillsontario.com/skillsathome.
“Skills Ontario is proud to continue to
blanket-covered structure in their home
using household items and they must pre- bring learning opportunities to Ontarians

LOCAL 183

Training Centre

so that they can explore skilled trades and submissions to come.”
Skills Ontario can be found on Twitter,
technologies,” said Ian Howcroft, CEO of
Skills Ontario, in a statement. “This initia- TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook
tive is one of our many virtual programs and YouTube.
that delivers fun skill-building activities.
Daily Comercial News/MS
The #SkillsFortChallenge will develop skills
in planning and design, creativity, and organization, and we’re excited to see the

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

Paulo Gil Cardoso
Opinião

A crosta terrestre, com as suas rochas,
acumula toda a história da Terra, funcionando como uma memória inscrita no
seu próprio corpo.

E

xistem principalmente três grandes
grupos de rochas no nosso planeta,
as magmáticas, as sedimentárias e as
metamórficas, e todas elas nos permitem
perceber o passado, geológico e não só,
desta quase esfera, enlaçada com o Sol.
As rochas magmáticas, ou ígneas, são resultado de arrefecimento de magma, essa
pasta que se apresenta fluida com temperaturas compreendidas entre os 600ºC e os
1600ºC. As rochas mais antigas no planeta
são exatamente as magmáticas. Pela sua

datação, assim como composição, erosão
e outros sinais, permitem perceber que em
cerca de mais de 3,5 mil milhões de anos, o
ambiente e a própria configuração dos continentes foi de uma enorme dinâmica.
Denominadas metamórficas são as rochas formadas pela deformação de outras
rochas, sejam as sedimentares, as magmáticas e até de outras rochas metamórficas.
Essencialmente são resultantes de alterações das condições ambientais ao longo da
existência da Terra. Temperatura, pressão, e a conjugação de ambas, levaram a
resultados como o mármore, formado a
partir de calcário, ou a ardósia resultante
do argilito.
As rochas sedimentares são essencialmente o resultado da erosão, fragmentação, acumulação e compressão de outras
rochas que ao longo de milhões de anos
foram sofrendo o impacto das variações
climáticas, atmosféricas, de movimentos
telúricos e de ação de outros agentes como
a água, vento, radiações solares, etc.

Créditos: Paulo Gil Cardoso

Rochas
A Memória da Terra
À imagem de todo o Universo, a Terra
está em transformação constante. Existem acontecimentos rápidos, como um
relâmpago ou um impacto de um asteroide, e outros de uma lentidão de milhões de
anos, como o movimento das placas tectónicas continentais. Muitos acontecimentos foram inscritos nas rochas, funcionando estas como verdadeiros repositórios da
história do planeta. Sendo mais que livros,
são verdadeiras megabibliotecas.
Muitas rochas sedimentares preservaram restos de animais, plantas, sementes,
pegadas e outros indícios da atividade de
seres vivos que viveram há milhões de
anos. Através desses fósseis, impressões e
indícios, conseguimos conhecer diversos
momentos da vida na Terra. Sem as rochas
sedimentares nunca teríamos noção das
eras deste planeta e dos seres que por cá
já passaram. Os fósseis mais antigos datam
de 3,2 mil milhões de anos, sendo de seres
unicelulares microscópicos. Desde seres
microscópicos a gigantescos dinossauros,

as rochas permitem-nos conhecer o nosso
passado.
Na longa história da Terra (longa na
perspetiva humana) as realidades foram
sendo muito diferentes - as suas paisagens, o seu clima, a sua atmosfera, os seus
oceanos, continentes, montanhas e abismos, épocas com enormes quantidades
e diversificadas espécies de seres vivos,
eras de quase absoluta esterilidade, locais
que foram mares e se transformaram em
desertos, e porventura se transformaram
novamente em lagos, oceanos ou montanhas…
A linha do tempo e de todos os acontecimentos deste planeta está gravada nas
rochas, contendo o registo e testemunhos
das mudanças biológicas, geológicas e
geográficas.
As rochas são o arquivo histórico deste nosso oásis no meio da escuridão e do
vazio do espaço. Admiremos, respeitemos e aprendamos com este extraordinário legado.

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!
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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SAÚDE & BEM-ESTAR

PCCM drive-in

FESTIVAL DA CANÇÃO
NOV 14-15 | NOV 21-22
com artistas locais
POWERED BY

Créditos: DR

MEDIA GROUP INC

Red flags
Uns podem ser bem visíveis e outros
podem, muito facilmente, passar despercebidos. Mas é muito importante que
estejamos atentos ao sinais que o nosso
corpo nos vai dando e, se necessário,
procurar ajuda médica no momento certo - vejamos alguns exemplos!
Queda de pelos das sobrancelhas

BILHET

ES DE E

905-28

NTRADA

6-1311

Bem, há coisas que não podemos evitar
com o passar dos anos: as mudanças na
nossa aparência - em maior ou menor grau
-, são uma delas. Uma “queixa” bastante
comum é o enfraquecimento dos nossos
pelos e cabelos. Nada que não seja normal!
Há que ter atenção, no entanto, ao que é um
dos primeiros sintomas do hipotiroidismo:
o afinamento ou a queda do terço externo
das sobrancelhas. Se a condição for tratada, os fios voltarão a crescer normalmente!
Quero gelo!
Um desejo, no mínimo, inusitado… mas
que pode ter razão de ser! Se por acaso sentem vontade de comer gelo tal pode ser
sinónimo de deficiência de ferro, ou seja,
anemia. Lembrem-se que a carne de vaca,
o fígado e os ovos são ótimas fontes deste
nutriente!
Manchas castanhas no pescoço e axilas

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PCCM
53 Queen St N, MississaugA

Ainda que, inicialmente, possam ser
confundidas com sujidade, estas manchas
- que para além da tonalidade acastanhada
também têm um aspeto aveludado -, podem estar relacionadas com problemas de
excesso de peso (obesidade) ou até mesmo
indicar resistência à insulina, pré-diabetes
e diabetes tipo 2. Para além do pescoço e
axilas, podem ainda surgir nas virilhas, entre o braço e o antebraço ou entre a perna
e a coxa.
Existe ainda a possibilidade destas manchas indicarem alterações nos ovários e/ou
doenças da tiróide. Em qualquer dos casos,
o melhor mesmo é tirar as dúvidas junto de
um profissional!

A saúde (ou falta dela)… nas unhas!
Se há quem diga que conseguimos “ver”
o nosso futuro na palma das nossas mãos,
também há quem diga (e com maior grau
de certeza, convenhamos) que conseguimos ver a nossa saúde nas nossas unhas:
qualquer alteração no nosso organismo
pode afetar a aparência, função e crescimento das mesmas.
A alteração de cor das unhas pode ser
provocada por várias situações. Entre elas
estão as infeções causadas por fungos, as
bactérias, as medicações, doenças sistémicas - como a diabetes ou problemas cardiovasculares -, ou uma simples “pancada”.
Se a cor for acastanhada ou negra, se
surgir em várias faixas verticais e em mais
de um dedo pode ser um alerta para um
possível efeito colateral de medicação. Já
uma risca longitudinal escura e que com o
passar do tempo não melhora pode ser uma
das manifestações do melanoma, um tipo
de tumor maligno.
Se a unha estiver azulada pode ser um sinal de doenças relacionadas com os nossos
pulmões. Já o enfraquecimento das unhas
pode indicar anemia e o aparecimento de
uma “meia-lua” branca pode apontar para
problemas renais.
Tanto pêlo!
O crescimento anormal de pêlos acima
dos lábios (buço), nos seios, ao redor do
queixo ou abaixo do umbigo pode ser um
dos sintomas da Síndrome do Ovário Policístico. Para além deste, as menstruações
irregulares, acne, infertilidade e ganho de
peso são outros “alertas”.
O glúten e as enxaquecas
É uma combinação bastante comum:
pessoas intolerantes ao glúten queixam-se
de fortes enxaquecas, por norma 30 minutos depois da ingestão desta proteína.
Inês Barbosa/MS
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Escultura Central Tejo. 2015, por Pedro Cabrita Reis.

5 Artistas contemporâneos
portugueses que devemos conhecer
Desde há algumas décadas que Portugal integrou com destaque o panorama da
arte contemporânea internacional.

Pedro Cabrita Reis - Artista de reconhecimento internacional, já representou Portugal
na Bienal de Veneza, participou na 10.ª Bienal de Lyon, com duas grandes obras, e em
Hamburg Kunsthalle apresentou cerca de 60 esculturas, entre desenhos, pinturas e fotografias. É na pintura que Cabrita Reis procura a exploração dos conceitos de abstrato/
geométricos. No entanto, o seu destaque nacional e internacional está intimamente ligado à escultura e à instalação, tendo participado em diversas exposições: Berlim (1991);
Bienal de São Paulo (1994); Bienal de Veneza (1997). É um artista incontornável da atualidade.

P
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ara além da importância ao nível do turismo, Portugal tem-se afirmado como incontornável, ao nível da arte contemporânea, já com grande reconhecimento internacional. Nomes como Joana Vasconcelos e Paula Rego, enobrecem o mundo da
arte e da cultura portuguesa. Em Lisboa, os museus são cada vez mais pautados por autores portugueses e com grande afluência por parte de visitantes estrangeiros. Na cidade
onde se venceu o Wallpaper Design Awards como a melhor cidade de 2017, é imperativo
visitar museus como: Museu Coleção Berardo; Coleção Moderna do Museu Calouste Gulbenkian; Culturgest; Museu do Chiado; MAAT, por serem os locais nos quais este tipo de
arte tem maior destaque na capital portuguesa.
E porque a arte contemporânea está tão bem representada, deixamos cinco artistas
que não podemos deixar de conhecer. De Paula Rego a Pedro Cabrita Reis, aqui deixamos alguns dos mais acarinhados.

The Maids,1987 - Paula Rego

Paula Rego - Das artistas nacionais com maior reconhecimento no Reino Unido e em
Portugal. Recebeu o título de honoris causa por diversas universidades, e o seu percurso
é de tal importância, que foi criado um museu em seu nome: a Casa das Histórias. Aqui
figuram diversas obras da artista, nunca antes expostas em Portugal. O seu trabalho assenta na relação íntima entre o conceito de poder e o conceito de perversidade, utilizando
sobretudo a figura feminina, de forma animalesca ou deformada. Talvez, a mais proeminente artista portuguesa, trazendo o seu potencial artístico para uma sociedade mais
atenta e interessada por arte.

Telhados de Vidro.1984 - Julião Sarmento

Julião Sarmento - O percurso deste artista passa pela fotografia, pelo filme e pela pintura. As suas obras demonstram-se ambíguas e apresentam-se sob fragmentos de imagens
num conceito erótico muito interessante. Em 1997, representou Portugal na Bienal de
Veneza. O seu percurso nacional é sólido e reconhecido, nomeadamente na Fundação
Calouste Gulbenkian e na Fundação de Serralves. Internacionalmente, na Bienal de Paris,
na Bienal de Veneza e na Bienal de São Paulo. Um nome já reconhecido do meio da arte,
mas que merece uma melhor atenção por parte do grande público.
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Gâteaux, 2011 - Joana Vasconcelos

Joana Vasconcelos - uma das artistas portuguesas com maior reconhecimento a nível
internacional. Expõe desde 1990 e já representou Portugal na Bienal de Veneza por duas
vezes. Em 2012, foi a primeira mulher e a artista mais jovem a expor no Palácio de Versalhes, em Paris, e também a primeira a expor no Guggenheim de Bilbau, em Espanha.
Borboletas, 2015 - Santiago Ribeiro
Joana Vasconcelos debruça o seu trabalho na escultura e instalação, tendo a dimensão
pictórica das suas peças, onde exibe grande dicotomia entre o tradicional e o moderno.
Santiago Ribeiro - Expõe os seus trabalhos desde o ano 2000. Em 2010, ganhou o Prémio
A artista aplica um conceito de apropriação, de objetos existentes e de identidade nacioFlávio Gagliardi de Artes Plásticas e nas suas criações, usa a técnica da colagem em papel.
nal, revelando o seu olhar crítico. É das artistas nacionais mais reconhecidas pelo grande
Trabalha também em instalação e os temas abordam sobretudo a parábola da sociedade
publico.
moderna e questões da atualidade. Tem participado em várias exposições internacionais
Amélie Bonsart
e é um dos artistas atuais que nos merece grande respeito artístico.

tomala.ca
@tomala.tpps

ESPECIAIS DO DIA | MENU DE TAKE OUT | CATERING

1550 Upper James St #21, Hamilton 905-527-8662
1812 Rymal Rd E, Hamilton Mountain 905-692-8662
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Memórias // CNE, Toronto 2019 Créditos: Inês Carpinteiro

I am thankful for this day when the dove appeared in the clouds. Créditos: Stella Jurgen

Em 2019 mais de cinco milhões de pessoas viajaram na rede de comboios GO Transit. Créditos:
Joana Leal
Escultura feminina // Pier 7, Hamilton. Créditos: Fabiane Azevedo

mileniostadium.com

6 a 12 de novembro de 2020

mileniostadium.com

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

61

A BLAST FROM THE PAST

Mocidade Portuguesa
A
Armando Terra
Opinião

A Mocidade Portuguesa foi uma rede de
jovens portugueses, sobre o regime de
António de Oliveira Salazar, conhecido
como “Estado Novo”. A inscrição era
obrigatória entre as idades de sete aos
14 e voluntária até aos 25. Tiago Franco
fundou a organização a 19 de maio de
1936, que foi modelada ao estilo da organização de Jovens Nazistas do Hitler
da Alemanha e da organização da Opera Fascista Italiana Nazionale Balilla, e
houve mais tarde uma ligação com a
Frente de Juventudes de Espanha. Salazar achou que o seu regime tinha de ser
formado com os mais novos nos seus
anos mais formativos. O Estado Novo
era bastante intrusivo nos currículos
escolares através de um controlo e monitorização sobre os seus educadores e
professores. A “Mocidade Portuguesa”
estava ao serviço do Estado Novo de
Salazar, que tinham de saudar Salazar,
tinham de ser organizados de um jeito militar, desenvolver respeito e honra
pelo país ou, em outras palavras, ser
patriotas.

“Mocidade Portuguesa” era dividida em quatro grupos de idades
diferentes. Dos sete aos 10, eram
os membros conhecidos como “Lusitos”,
dos 10 aos 14 como “Infantes”, dos 14 aos
17 como “Avant-Garde”, e dos 17 aos 25
como “Cadetes”. Inicialmente existia uma
Doutrinação Quasimilitar para os rapazes
mais novos vulneráveis, basicamente, recruta inicial. Atividade física era obrigatória com requerimentos de treinos físicos
intensivos e vários testes, até à idade de 17
anos. Todos os anos, no dia 1 de dezembro
e 10 de junho, o Estado instaurava a sua
ideologia através de atividades recreacionais e culturais.
Em dezembro de 1937, a Mocidade de
Jovens Mulheres Portuguesas foi formada
como uma divisão da “Mocidade Portuguesa”. O objetivo da divisão feminina era
ensinar o papel de uma mulher no Estado
e na família. A ideologia do Estado Novo
era encorajar meninas jovens a se envolverem em aulas de culinária, de enfermagem ou de oratória, enquanto os rapazes
jovens eram encorajados a defender o seu
país, a honrar e respeitar a sua família.
Salazar espalhava a ideia de que os
portugueses eram a raça escolhida ou as
melhores pessoas de todo o mundo, e os
únicos capazes de ter colónias bem-sucedidas. Os ideais acima eram praticados no
dia a dia através de sacrifício, obediência, músicas, hinos e cartas a apreciar
os seus superiores e até mesmo Salazar.
Começando em 1966, sobre o governo de
Marcelo Caetano, a Mocidade Portuguesa
começou a desaparecer, acabando com os

treinos Quasimilitares e as suas práticas,
e apenas expostos em aulas escolares. Finalmente em 1974, depois da Revolução
dos Cravos, a “Mocidade Portuguesa” foi
dissolvida, por ser considerada fascista
em ideologia, neste novo tempo e idade.
Os seguintes itens fazem parte da minha coleção:
1. Cartão de Identidade de Membro da
Mocidade Portuguesa – Datados 17 de
novembro de 1953, estampados na traseira, Registo de Escola Central Registro
Nº. 72. Listado como “Infante” com
idade entre os 10 e os14 anos.

1

2. Caderno Escolar dos Rapazes Lusitos
– Papel branco com linhas, com um
sinal onde se pode ler: “Se quisermos,
Portugal pode ser uma grande e próspera nação”. Oficialmente aprovado.
3. Caderno Escolar das meninas Lusitas
– papel branco com linhas, com um
sinal onde se pode ler: “Tornar o pranto
em sorriso, do lar fazer um sacrário e
da pátria um paraíso”. Oficialmente
aprovado.

2

4. WOW! Correspondência recebida pela
Mocidade Portuguesa – Uma coleção
rara com mais de 80 cartas de vários
correspondentes, Rapazes e Raparigas,
1947-1953. Inclui documentos de Organização Nacional, posições e documentos do ministro Nacional da Educação.

3

Mocidade Portuguesa
The Portuguese Youth (Mocidade Portuguesa) was a Portuguese Youth Network, under the regime of António De
Oliveira Salazar, known as the “Estado
Novo”. Enrolment was mandatory between the ages of seven to fourteen and
voluntary up until the age of twenty-five.
Tiago Franco founded the Organization
on May 19, 1936 and it was modelled
after the Nazi Hitler Youth of Germany
and the Italian Fascist Opera Nazionale
Balilla, and there were further ties with
Frente de Juventudes of Spain.

S

alazar realized that his regime had to
sew the seed with the younger ones
in their most formative years. Estado Novo was being well entrenched in
the school curriculum through tight and
monitored control over educators and
teachers. The “Mocidade Portuguesa”
was at the service of Salazar’s Estado
Novo, that strived to hail Salazar, be organized in a military manner, and develop respect and honor for the country
or in other words, one’s homeland!
The “Mocidade Portuguesa” was divided into four different age groups. From
seven to ten, members were known as
“Lusitos”, from ten to fourteen as “Infants”, from fourteen to seventeen as
“Avant-Garde”, and from seventeen to
twenty-five as “Cadets”. Firstly, there

was a Quasimilitary Indoctrination for
the young vulnerable boys, basically initial recruiting. Physical activity was
mandatory as there were strong physical
training requirements and various testing, upwards from the age of seventeen.
Each year, on December 1st and June
10th, the state would further instill their
ideology through recreational and cultural activities.
In December 1937, the Portuguese Female Youth was formed as a Division of
the “Mocidade Portuguesa”. The objective of the female Division, was to teach a
woman’s role in the state and the family.
The Estado Novo Ideology encouraged
young girls to be involved in cooking classes, nursing and oratory classes
whilst the young boys were encouraged
to defend their country, and honour and
respect of owns family.
Salazar floated the idea that the Portuguese were the chosen race or people,
the best in the whole world, and the only
ones capable of successful colonization.
The above ideals were celebrated in every
day life through sacrifice, obedience,
songs, anthems, and letters of praise to
higher ranks and Salazar himself. Starting in 1966, under the governance of Marcelo Caetano, the Mocidade Portuguesa
began to tire and languish, abstaining
from Quasimilitary training and practi-

ces, and it’s only exposure was through
school classes. Finally in 1974, after the
Carnation Revolution, the entire “Mocidade Portuguesa” was dissolved, because
it was considered to be fascist in ideology,
at this new time and age.
The following items form part of my
collection:
1. Mocidade Portuguesa Membership
Identity Card – Dated November 17,
1953, stamped on rear, Central School
Registry No. 72. Listed as “Infantes” age
between 10-14 years.

4

2. Lusito Boys School Notebook – Lined
white paper, one sign being held up
reads “If we want, Portugal could be
a great prosperous Nation”. Officially
approved.
3. Lusito Girls School Notebook – Lined
white paper, one sign being held up
reads “Making noise becomes happiness, transform home into a sanctuary
and form our country into a paradise.”.
Officially approved.
4. WOW! Mocidade Portuguesa Received
Correspondence – A rare collection
of over 80 letters of various correspondences, Boys and Girls, 1947-1953.
Includes National Organization documents, ranks and National Ministry of
Education documents.

4
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Porém, o maior destaque do local fica por conta da enorme ponte de madeira de aproximadamente 125 metros de extensão, capaz de ligar praticamente todo o ambiente numa
rede de passagem de visitantes e funcionários da Orchid Forest Cikole. Segundo as pessoas que tiveram a oportunidade de passar pela floresta, em alguns períodos do ano, especialmente durante as estações mais húmidas, a bruma noturna da região transforma-se
num cartão-postal único que atrai a atenção de todos.

FYI
-Kika

O fotógrafo profissional Warman Wardhani cedeu alguns dos seus retratos, apresentando
as paisagens da floresta, e é impossível não fazer relação com um sonho ou um filme de
fantasia hollywoodiano.

Créditos: DR

Eu adorava visitar. E vocês?

CAMINHOS ILUMINADOS
Para quem já está a planear o itinerário de viagens para o período pós-pandemia,
hoje trago-vos aqui uma sugestão incrível para conhecer algo novo: a Orchid Forest
Cikole, localizada na cidade de Lembang, Java Ocidental, na Indonésia. Este é o
local perfeito para explorar sensações únicas, já que nos permite ter uma experiência recheada de brilho através de pontes suspensas que ligam inúmeras árvores da
região.
Créditos: DR

A floresta, localizada a 1.700 metros acima do nível do mar, atualmente conta com a presença de mais de 20 mil tipos de orquídeas catalogadas (o maior contingente de flores
desse tipo no país), é simplesmente um espetáculo aos olhos quando o Sol se põe, ganhando vida através da sua estrutura de pontes e sacadas naturais que passam a brilhar
em tons amarelados.

HAVIA
ou HAVIAM
Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• Depois de ler um artigo de opinião muito interessante
sobre o papel excessivo que as novas tecnologias
ocupam, hoje, nas nossas vidas, comecei a recordar-me
de como tinha sido o meu dia… E, de facto, e como
habitualmente, assim que acordei, liguei logo o
computador e também estive a usar o telemóvel… Pelo
menos, antigamente, havia mais atividades sem estas
tecnologias… - quer dizer… havia ou haviam?

• A forma correta, neste contexto, é sempre «havia» («havia mais atividades»).
• Quando o verbo «haver» tem o sentido de «existir», é um verbo impessoal (sem sujeito); logo, só pode mesmo
ser usado na 3.ª pessoa do singular, ou seja, na sua forma «havia».
• De forma resumida:
- «havia»: sempre no singular, independentemente de ser seguida de uma palavra ou de uma expressão no plural;
- dizemos, portanto: «havia um aluno» e «havia muitos alunos»; «havia uma caneta» e «havia muitas canetas».
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Kika

Lady Gaga esteve no comício de Joe Biden
na Pensilvânia, EUA, e acabou por falar sobre um assunto pessoal. Enquanto falava
para o público, a artista recordou o relacionamento que teve com Taylor Kinney.
“Estive noiva de um homem da Pensilvânia”, começou por dizer Gaga, mencionando o ex-namorado. “Não resultou. Amei-o,
mas simplesmente não resultou”, rematou,
referindo que os sentimentos não foram o
suficiente para que essa relação avançasse
para o próximo passo, havendo incompatibilidades entre os dois.
Lady Gaga e Taylor Kinney estiveram juntos durante cinco anos. O fim do namoro
aconteceu em 2016.
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NÃO ÀS LUZES DE NATAL

Georgina Rodríguez usou as redes sociais
para mostrar que é a favor de uma campanha que está a dar que falar em Espanha.
Trata-se de um apelo para que, este ano, as
ruas do país não recebam a tradicional iluminação de Natal. Com isto pretende-se que
o valor que seria usado para esta decoração
reverta para profissionais que estão a sofrer
com a crise que está a ser provocada pela
atual pandemia.

SINDIKA DOKOLO
Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, morreu
no passado dia 29 de outubro, vítima de um acidente
enquanto praticava mergulho, no Dubai. Esta terça-feira, dia 3 de novembro, a filha do antigo Presidente
de Angola, José Eduardo dos Santos, publicou uma
mensagem nas redes sociais na qual agradece, em
nome da família, o apoio que tem recebido nesta fase
difícil.
“A nossa família agradece a todos pelo apoio que nos
têm dado, que tem sido crucial para nos ajudar a suportar esta dor. Tem sido muito difícil aceitar esta
perda inesperada e as vossas palavras enchem o nosso
coração”, começou por escrever a empresária.
“Em Memória de Sindika Dokolo, junte-se a nós em
oração. A cerimónia em homenagem à sua vida será
no dia 5 de novembro de 2020, às 16h no Jumeirah,
Dubai”, disse, informando ainda que também será
realizada uma missa na Catedral de Westminster, em
Londres, a 17 de novembro.
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LADY GAGA

Sindika Dokolo era casado com Isabel dos Santos desde 2002, uma relação fruto da qual teve quatro filhos.

COVID

RECONCILIADOS?

Esta quarta-feira, dia 4, Cláudia Vieira usou as redes sociais
para dar a conhecer que recebeu um diagnóstico positivo para
a covid-19. Também o companheiro da atriz e apresentadora
da SIC, João Alves, e a filha de ambos, Caetana, estão infetados com o novo coronavírus.
“Depois do nosso contacto com um caso positivo, através
de uma pessoa que faz parte do nosso dia a dia, ficámos em
isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana
testámos também positivo ao Covid-19. Estamos bem, a ser
acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS. Unidos, na
nossa bolha de amor! ️”, escreveu a estrela de Paço de Arcos
nas redes sociais, transmitindo tranquilidade aos fãs.

♥

Os dois ainda não confirmaram oficialmente, mas as últimas
fotografias publicadas nas redes sociais parecem confirmar
as informações avançadas desde o verão pela imprensa norte-americana. Tudo indica que Khloé Kardashian e Tristan
Thompson estão mesmo reconciliados.

Créditos: DR

De forma a expressar o apoio que dá a esta
campanha, Georgina Rodríguez partilhou
através das InstaStories uma imagem do
cartaz que está a ser usado para a promover.
Assim, a companheira de Cristiano Ronaldo
mostra-se atenta ao impacto negativo a nível financeiro que está a acontecer naquele
país, assim como preocupação pelas pessoas
mais afetadas pela situação atual.

Prova disso é o facto de os dois terem usado máscaras a combinar neste Halloween. As imagens foram partilhadas com os fãs
e seguidores e mostram a socialite e o basquetebolista a posarem lado a lado, com a filha de ambos.
Khloé vestiu-se de Cleópatra enquanto Tristan estava de Marco
António, numa inspiração pelo casal histórico. Já True, de dois
anos, também surge dentro da temática com um vestido dourado a combinar com os pais.

JACK

De lembrar que o casal esteve no centro de uma polémica há
cerca de dois anos. Khloé estava na reta final da gravidez quando surgiram fotografias de Tristan em grande intimidade com
outra mulher.

Brad Pitt e Angelina Jolie separaram-se em 2016 e atualmente encontram-se a travar
uma batalha em tribunal pela guarda dos cinco filhos mais novos, Pax, de 16 anos,
Zahara, de 15, Shiloh, de 14 e os gémeos Knox e Vivienne, de 12. De fora de qualquer
decisão do tribunal fica o filho mais velho do casal, Maddox, por ser já maior de idade.
Na semana passada o ator terá sido visto a entrar na casa da ex-mulher, em Los Angeles, onde a atriz vive com os filhos, de acordo com informações avançadas pelo
jornal The Sun. Uma fonte revelou à publicação que viu o ator a chegar a casa de Angelina Jolie. “O Brad conduziu até à casa esta tarde. Era difícil não o ver no seu Tesla
desportivo e branco”, afirmou.
“Ele ficou lá uma hora e meia e depois saiu por uma saída privada, que por norma
ele não utiliza. Estava claramente a fazer tudo para não ser visto”, informou ainda a
mesma fonte ao jornal britânico.
De recordar que foi recentemente anunciado que a relação entre o ator, de 56 anos, e
a modelo alemã Nicole Poturalski, de 27, chegou ao fim.

Créditos: DR

Chrissy Teigen esteve um pouco afastada das
redes sociais, após ter anunciado a perda do
terceiro filho, Jack, que morreu à nascença.
Agora que regressou, tem partilhado alguns
momentos com os seguidores – e mostrou
mesmo a homenagem que fez ao bebé. No
Twitter, a modelo divulgou uma imagem do
braço e é possível ver-se uma tatuagem com
o nome “Jack” escrito no pulso, perto do local onde tem também os nomes do marido,
John Legend, e dos dois filhos, Luna e Miles.
Uma homenagem ao menino que não resistiu às 20 semanas de gestação.

PITT & JOLIE

Créditos: DR
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Tanto Khloé Kardashian como Tristan Thompson continuam
sem confirmar ou desmentir a reconciliação. Mas fontes anónimas próximas de ambos dizem que os dois estão juntos desde
julho deste ano e que se encontram felizes.
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Caça palavras
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O objetivo do jogo é a
colocação de números de 1 a 9 em cada
um dos quadrados
vazios numa grade
de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número
de cada um dos 1 a 9.
Resolver o problema
requer apenas raciocínio lógico e algum
tempo.

1

6

Culinária por Rosa Bandeira
1. Fricção entre dois corpos duros ou áspe- 9. Propriedade rural de dimensões consideráveis, de lavoura ou de criação de gado
ros, roçando um no outro
2. Forma de aflição ou sofrimento agudo, de 10. Móvel composto de um tampo horizontal, geralmente se destina a refeições, joorigem física ou moral
gos, apoio etc
3. Qualquer meio utilizado na difusão de in11. Parte exterior da cavidade bucal o conformações jornalísticas
torno dos lábios
4. Casa em que se admitem hóspedes pen12. Peça contendo elementos letras, númesão, hospedaria
ros ou figuras em relevo, usada para mar5. Indivíduo do sexo feminino
car ou autenticar documentos
6. Aquele que frequenta regularmente um
curso em alguma instituição ou qualquer 13. Recipiente geralmente cilíndrico, usado
para beber.
outro curso livre
7. Comportamento que tende a negar à mu- 14. Sentido com que se distinguem os odores
cheiro, faro
lher a extensão de direitos do homem
8. Impresso que acompanha medicamento 15. Claridade que aponta o início da manhã,
antes do nascer do Sol
e contém informações sobre ele
Jogo das 10 diferenças

Coelho com molho fricassé
Ingredientes
1 coelho cortado em pedaços
2 dentes de alhos picados
1 cebola picada
2 folhas de louro
3 colheres polpa de tomate
250 ml de vinho branco
Sal

1 colher de pimenta em grão
60 g de farinha
2 ovos + 2 gemas
100 g de pão ralado
Óleo
Sumo de 2 limões
Salsa picada

Modo de preparação:
Colocar os pedaços de coelho numa panela, juntamente com o louro, a cebola e os alhos
picados. Adicionar a polpa de tomate, a pimenta em grão moída e o vinho branco.
Temperar com sal e cobrir com água quente. Levar ao lume e deixar fervilhar por 25-30
minutos, com a panela tapada.
Retirar os pedaços de coelho e secá-los com papel absorvente. Manter o caldo quente.
Bater os ovos inteiros num recipiente. Colocar a farinha e o pão ralado em dois pratos
separados. Passar os pedaços de coelho pela farinha, de seguida pelos ovos e depois pelo
pão ralado.
Aquecer um pouco de óleo numa fritadeira e fritar os pedaços de coelho em lume médio
até estarem dourados de todos os lados.
Colocar os pedaços de coelho numa assadeira e levar ao forno por 20-25 minutos, a 250ºC.
Deixar o caldo reduzir e coar o caldo e voltar a colocá-lo na panela.
Bater as gemas com o sumo de limão e duas colheres de sopa do caldo coado.
Retirar aproximadamente 200 ml de caldo para um tacho pequeno e incorporar o preparado de gema em lume brando, mexendo sempre com umas varas até ficar espesso, sem
deixar ferver.
Polvilhar o molho com a salsa picada.
Retirar os pedaços de coelho do forno regar com o molho e acompanhar com arroz ou puré.

Caça palavras
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JACARÉ
OVELHA
FALCÃO
URSO
CANGURO
SALMÃO
ZEBRA
ÁGUIA
ATUM
LAMPREIA
TIGRE
GIRAFA
TUBARÃO
COIOTE
AVESTRUZ
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CARNEIRO 21/03 A 20/04
A influência de Mercúrio, agora
direto, fará com o seu lado mais
profissional seja favorecido. Poderá, rapidamente atingir os seus objetivos.
Não queira ter sempre razão! Apesar da
sua relação estar a passar por uma boa
fase, não permita que a sua teimosia traga
tensões desnecessárias.
TOURO 21/04 A 20/05
Qualquer atraso administrativo,
problemas de comunicação, cansaço ou barreiras desaparecerão agora que
Mercúrio deixou de estar retrógrado.
A influência de Vénus fará com que a relação
com os outros seja facilitada. Deverá manter-se confiante no futuro pois tudo correrá
bem!
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Poderão surgir algumas dúvidas relativamente às suas finanças o que
fará com que esteja mais cauteloso/a.
A influência de Vénus e Marte fará que o
amor ande no ar e terá vontade de o espalhar por entre todos os que o/a rodeiam. Se
estiver solteiro/a, não terá dificuldade em se
divertir…
CARANGUEJO 21/06 A 20/07

LEÃO 22/07 A 22/08

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A influência de Júpiter, Saturno e
Quer esteja a começar uma nova
Plutão fará com que possa passar
etapa da sua vida ou não, os astros
dar-lhe-ão coragem e ânimo para alcançar por alguns momentos de dificuldades financeira. Não recuse a ajuda de quem o/a estará
os seus objetivos.
disposto/a a auxiliar.
A influência de Úrano fará com que o seu lado
sedutor esteja em alta… Não deixe que a timi- Sentirá que precisa de mudar de ambiente
dez o/a retraia na hora de seduzir. Se estiver pois a sua vida tem vindo a mostrar-se stressolteiro/a, poderá ser presenteado/a com um sante e agitada. Aproveite para estar com os
seus amigos que o/a irão ajudar a relaxar.
encontro incrível!
VIRGEM 23/08 A 22/09

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

A influência de Júpiter, Plutão e
A influência de Vénus dar-lhe-á
Mercúrio permitirá que comece
vontade de comemorar todas as
novamente a progredir nos seus
boas notícias que receber. Conseguirá avançar nos seus objetivos e sentirá que está no objetivos. Conte com a sua boa reputação
que fará sucesso entre os seus colegas de tracaminho certo!
balho. Poderá andar um pouco distraído/a e
Estará mais atento/a do que nunca à sua preocupado/a com os outros. Tente manter
cara metade… Desfrute o máximo que con- a calma e não faça nada de que se possa arseguir do ambiente harmonioso e calmo que repender mais tarde.
o/a rodeia.
BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Mercúrio enviar-lhe-á boas vibrações e a sua carreira poderá passar
um desenvolvimento significativo que lhe
irá agradar. Será altamente requisitado/a
pelos seus amigos... Esta situação poderá
colocar algumas questões na sua relação e
na cabeça da pessoa que tem ao seu lado. Se
Emanará charme por todos os lugares onde estiver solteiro/a, adorará o sentimento de
passar… Aproveite o momento e os benefí- liberdade e independência!
cios que este lhe poderá trazer.
A influência de Marte, fará com
que se sinta mais focado/a e mais
confortável com os seus negócios. No entanto, deverá estar atento/a a algumas pessoas mais complicadas que poderão aparecer na sua vida.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

O seu ego será estimulado pelo seu
A influência de Marte fará com que
poder de negociação e poderá ter
se sinta com mais energia. Apesar
disso, tente não exagerar nas tarefas a que se uma possível progressão na carreira. Foquepropõe e tente dormir o máximo que con- -se nos seus objetivos e terá bons resultados!
seguir.
A influência de Vénus e Marte recomendará
Deverá manter os seus ciúmes sob contro- que esteja atento/a ao seu coração e a alguns
lo… Não deixe que este sentimento arruíne momentos mais tensos pelos quais poderá
a sua relação. Se estiver solteiro/a não fuja a passar. Mantenha-se no seu canto e evite
situações de stress.
um possível encontro.

We offer an extensive variety of

Oferecemos uma extensa variedade
quality supplements, loose herbs & teas,
de suplementos de qualidade, ervas & chás,
as wellcomo
as personalized
consultations
assim
consultas personalizadas
that incluem
include Iridologia.
Iridology.
que

Shop online
at em
Compre
online
donvalleyhealthfood.ca

PEIXES 20/02 A 20/03
Sentir-se-á evoluir quer a nível
prático, quer profissional... Faça
uma lista de objetivos, pois os astros estão
do seu lado e poderão ajudá-lo/a!
Neptuno pedir-lhe-á que coloque um
pouco de parte o seu lado mais crítico…
Foque-se apenas nas boas energias.

MILÉNIO | HORÓSCOPO

Soluções
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Classificados

Este é o momento de nos unirmos.
De ajudarmos quem mais precisa.
A MDC Media Group está a promover a recolha de
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão
Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.

A nossa tenda está localizada na Camões Square
722 College Street em Toronto.

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

Ajude-nos a ajudar!

Empresa de limpeza tem várias posições
permanentes full-time e part-time de
Cleaner para começo imediato. Interessado? Ligue para 416-850-9676 ou envie
seu currículo para needcleanersontario@
gmail.com

Procurando emprego?

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
Leão D’Ouro
920A Dundas Street West in Mississauga
Restaurante português localizado procura
empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is looking for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326

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 serviço regular do supermercado e de expedição
de produtos
We are looking to fill various full-time positions. We require butchers, cashiers, drivers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 / stclair@tavora.ca

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

Eglinton & Dufferin

Weston & Blackcreek

Casa em Woodbridge

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

Asking $75,000. Great opportunity to
own over 1 acre on a treed lot street private all year access, road with an oasis
of green space. Many possibilities of use,
build cottage, retirement or dream home!.
Road yearly fee of $300 for maintenance
and snow removal. Copy of a survey
available upon request.
JUST LISTED!
Jane & Sheppard
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Asking
$5 $788,000. 20 Snowood Court.
Nested on a quiet street. Great opportunity 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 laundry. Lower level has separate entrance
with over-sized family room, high ceilings
and 2 bedroom with laminate throughout.
Extras: All existing electrical light ﬁxtures,
window coverings, 2 fridges, 2 stoves,
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in
backyard, home inspection, report available upon request, furnace, air conditioner and water tank owned.
311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin
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Great

fernandoferreira.ca
416-528-4724

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½
casas de banho. Cave acabada. Muito
bom estado. Pedem $899 000.
Propriedade de investimento
Preço: $779,000
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2
quartos, Open Concept, perfeito para
entretenimento, com um apartamento
no basement para um rendimento exDetached bungalow on a 25 foot lot, tra. Garagem para um carro único e drigreat for investment or to renovate. veway privado para 5 carros. Lavandaria com acesso para as duas unidades.
Two bedrooms on a premium lot.
Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

Weston & Rogers

Scarlett & Eglinton

7 Apartamentos – todos alugados. Perto do subway. Bom rendimento. Gas e
electricidade separados.
Apartamento para aluguer

Preço: $649,900
Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito
como alternativa a um apartamento. Sem
estacionamento. Próximo do Stockyards
Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.
Village e das paragens de TTC Bus.
Jane & 401
(Rustic Area)

Pedem $2100
Casa em Mississauga

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
that is fully renovated from top to bottom. Preço: $1,165,000
perfect starter home lot Three bedrooms with a basement apartfrontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat ment and a detached double car garage. Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-de-banho. Bungalow separado, com garain kitchen with walk out to yard. Lower level has over-sized rec area with pot lights, Please call me for more info or to schedule gem para dois carros e apartamento no 4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de
banho. Moderna. Bom lote
basement.
a private viewing.
open concept.

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

especiais
desta semana
barriga de porco
$3,99 lb.
costela de porco
$4,99 lb.
peito de galinha
sem osso

$3,99 lb.
pernas de galinha
$0,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h
2/11/2020 a 8/11/2020

