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O mundo continua a mover-se de acordo 
com a visão de pessoas que adotaram 
atitudes como se soubessem o que é 
melhor para a sociedade, sem consultar 
o que a comunidade quer. Conduzem as 
suas ações com este tipo de pensamen-
to fascista, sem provas consistentes, o 
que levanta várias questões sobre onde 
irá parar a civilização quando a pande-
mia terminar. 

Alex Trebek faleceu na semana pas-
sada, durante mais de 30 anos foi o 
anfitrião de Jeopardy. O conceito do 

jogo que apresentava tinha uma aborda-
gem onde as respostas eram providencia-
das pelos participantes que tinham de res-
ponder com a questão correta. O mesmo 
conceito está a ser utilizado pelos nossos 
supostos líderes que nos dispõem respostas 
baseadas em dados incompletos e clichês, 
deixando-nos a questionar o que se segue 
nas nossas vidas. No mínimo, cobardes. Ao 

servirem-se de banalidades para acalmar 
a população, como se não fossemos ca-
pazes de compreender o estado em que 
se encontra o mundo. Isto faz com que as 
pessoas questionem aquilo que é verdade 
e o que é mentira, resultando em teorias 

da conspiração que o Milénio Stadium irá 
debater esta semana. Habitualmente, as 
teorias da conspiração negam o consen-
so ou não podem ser provadas através de 
métodos históricos e científicos. Não são 
necessariamente falsas e a sua validade de-
pende das provas apresentadas, tal como 
em qualquer teoria. São várias as conspi-
rações que se baseiam em superstições, na 
mitologia e em fábulas repetidas ao longo 
do tempo, onde os mitos são adotados e se 
tornam realidade. 

Será que o Elvis ainda está vivo e que a 
chegada à lua foi uma farsa? Será que o 11 
de Setembro foi um trabalho interno e que 
a gentrificação é uma guerra racial?

Estas são apenas algumas dos milhares 
de teorias da conspiração que geram várias 
discussões. E então, no que devemos acre-
ditar? Esta questão leva-me de volta à mi-
nha infância, onde um sonho decorria da 
seguinte forma: “Os sinos tocam na torre 

da igreja para nos convocar até ela. O céu 
apresenta-se coberto de nuvens escuras e à 
espera da tempestade. O púlpito está agora 
ocupado e o pregador fala sobre a desgraça 
e escuridão iminentes, conforme o que es-
tava evidenciado no céu escuro que repre-
senta o desgosto de Deus perante a popu-
lação adorante. Não existe céu sem existir 
inferno, e arrepender-se de pecados que 
não existem é o caminho para a salvação. 
Satanás está por todo o lado, a tentar-nos 
a todos os minutos, e as nossas vidas não 
são nada mais senão uma guerra constan-
te entre o mal e o bem. Longe do púlpito, 
os becos escuros oferecem a oportunidade 
perfeita onde o mal se esconde e ataca en-
quanto as procissões dos mortos sucedem 
todas as noites. O terror de Satanás nos po-
der alcançar dança nas nossas almas todas 
as noites, até que o sol nasça e que Deus nos 
sorria de novo.” O aspeto conspirativo do 
pregador que instaurava o medo com base 
em teorias que, certamente Deus não in-
ventou nem promoveu, eram formas utili-
zadas para controlar a mente da população 
que vivia de acordo com mitos teológicos 
não comprovados, lançados sob seres in-
cultos que acabaram por ter um efeito no 
resto das nossas vidas. “Controla o mito e 
controlarás as massas”.

A abordagem tendenciosa perante a in-
formação atual irá tanto educar como pa-
ralisar, e assim, controlar as nossas vidas. 
É difícil aceitar a realidade, mas o oposto 
só nos leva a um local onde a dormência se 
desenvolverá nos nossos corpos. 

Vamos jogar Jeopardy e dar as respostas 
certas. 

Manuel DaCosta
Editorial

Versão em inglês P. 17

Jeopardy 
(Jogo do perigo)
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Desde sempre lidámos com mitos e 
com desinformação. No entanto, es-
tando o mundo a viver a fase crítica 
que nos preocupa a todos, é agora 
mais do que nunca importante que a 
verdade se sobreponha. Que os fac-
tos sejam verificados, que as pes-
soas procurem não comprar menti-
ras criadas por boatos, tantas vezes, 
sem fundamento e que, mais vezes 
ainda, causam danos na sociedade.

David Marçal, doutorado em Bio-
química e autor e coautor de 
vários livros, entre eles “Pseu-

dociência” e “Apanhados Pelo Vírus” - 
este último dedicado aos factos e mitos 
acerca da Covid-19 - aceitou falar com 
o nosso jornal sobre as teorias da cons-
piração que envolvem a pandemia e a 
ciência no geral.

Milénio Stadium: Vivemos uma era em 
que a informação se espalha a uma ve-
locidade vertiginosa.  A parte menos 
boa é que a desinformação ou se pre-
ferirmos chamar-lhe a informação não 
fundamentada também é veiculada à 
mesma velocidade. Que consequências 
podem daí resultar para o equilíbrio da 
sociedade mundial?
David Marçal: Carl Sagan, astrónomo 
e divulgador de ciência, protagonista e 
autor da série “Cosmos” original, disse 
numa entrevista nos anos de 1980 que 
nós vivemos numa sociedade inteira-
mente baseada na ciência e na tecno-
logia, mas em que quase ninguém sabe 
alguma coisa de ciência e tecnologia. E 
que essa é uma mistura explosiva, que 
iria acabar por explodir-nos na cara. De 
uma certa forma é o que está a aconte-
cer, essa mistura está-nos a explodir na 
cara. As consequências da desinforma-
ção são diversas e a escala das suas con-
sequências é difícil de prever. Quanto 
mais pessoas partilharem disparates, 
maiores serão. 

MS: As teorias da conspiração têm nos 
grandes acontecimentos mundiais um 
terreno fértil para se desenvolverem. 

Por exemplo, a pandemia que estamos 
a viver tem sido tema para a elabora-
ção de algumas construções de enredos 
que estão a correr mundo. De tal modo 
que o David, em parceria com o Físico 
Carlos Fiolhais, escreveu um livro onde 
mostra claramente a sua preocupação 
em separar os factos dos mitos em tor-
no da Covid-19. Sentiu necessidade de 
combater aquilo a chamou a “infode-
mia”?
DM: A palavra foi usada pela primeira 
vez no ano de 2003, pelo cientista po-
lítico norte-americano David J. Roth-
kopf, num artigo que escreveu para o 
Washington Post a propósito da “info-
demia” à volta da SARS. Nós sentimos 
clara necessidade de contrariar a “info-
demia” à volta da Covid-19. A situação 
pandémica é agravada pela “infode-
mia”, pois as medidas necessárias à sua 
contenção são postas injustificadamen-
te em causa e por vezes são propostas 
outras completamente inúteis ou pre-
judiciais.

MS: Já agora… pode dar-nos exem-
plos de factos e mitos associados a esta 
pandemia de Covid-19, ajudando-nos 
a desmontar algumas das teorias que 
mais têm impactado a sociedade?
DM: Há vários: a negação da existência, 
ou da perigosidade do vírus, que minam 
a adesão da população às medidas pre-
ventivas da sua transmissão. As ideias 
de que ele resulta de uma arma biológi-
ca feita num laboratório chinês, ou que 
a sua transmissão para humanos ocor-
reu através de uma sopa de morcego na 
China, são essencialmente sinofóbicas. 
Houve casos de ataques a pessoas com 
aspeto asiático em vários países. A hipó-
tese estapafúrdia de que a infeção está 
associada a redes 5G insere-se numa 
patética fobia das radiações eletromag-
néticas, geralmente propagada usando 
essas mesmas radiações. A falsidade 
de que as máscaras faciais reduzem os 
níveis de oxigénio no sangue faz com 
que muitos não queiram usá-las, sen-
do que elas são uma importante medida 
para conter o vírus. As consequências 
da irracionalidade e da mentira podem 
ser, como são neste caso, muito sérias. 
Quanto mais pessoas embarcarem nes-
ses embustes, mas sérias serão.

MS: Como se geram estas teorias? É o 
medo associado ao desconhecimento?
DM: Essas teorias podem explorar o 
medo e o desconhecimento. Outras, 
em vez de explorarem o medo criam 
uma falsa sensação de segurança, ale-
gando, por exemplo, que a Covid-19 
é uma doença inócua. Mas também há 
interesses egoístas na promoção dessas 
teorias. No caso dos políticos, para se 
desresponsabilizarem, colocando a cul-
pa em outrem; ou para desvalorizarem 
a situação, alegando a existência de um 
qualquer medicamento milagroso, jus-
tificando desse modo a ausência de me-
didas relevantes. E, claro: no caso das 
vendedoras de banhas da cobra, para 
venderem os seus produtos. 
MS: Qual é o papel dos media conven-
cionais em situações como estas, já que 
muitas vezes a desinformação sai muito 

do seu âmbito, usando mais como 
veículo de propagação as redes 
sociais?
DM: O papel é marcarem a diferen-
ça, distanciando-se o mais possível 
da ausência de critério das redes so-
ciais. O papel que os jornalistas têm 
de verificar os factos é hoje dramatica-
mente necessário. É a credibilidade do 
jornalismo que fará com que ele conti-
nue a ser necessário num mundo em 
que a desinformação se propaga 
de modo descontrolado. Mas 
a responsabilidade não é só 
dos jornalistas. As empre-
sas proprietárias dessas 
redes sociais têm uma 
enorme responsabilida-
de e o poder político não 
lhes deve permitir eva-
direm-se dessas res-
ponsabilidades. Essas 
empresas lucram com 
a propagação de de-
sinformação preju-
dicial à sociedade. E 
isso não deveria ser 
admitido.  

MS: Que perigo 
corre o mundo com 
o desenvolvimento 
e disseminação das 
teorias da cons-
piração, nomea-
damente das mais 
ligadas à ciência?
DM: A ciência não 
é tudo, há outras 
coisas importan-
tes. Mas a ciên-
cia é o processo 
que nós temos 
para obter o co-
nhecimento que 
precisamos para 
viver mais e me-
lhor. E isso tem 
acontecido. Bas-
ta pensar que em 
Portugal a espe-
rança média de vida 
duplicou no espaço 
de um século. Na me-
dicina, na agricultura, 
nas telecomunicações, 
não há uma área que não 
tenha sido marcada pela 
ciência.  Um mundo em 
que a ciência tem o papel 
menor é um mundo pior. 
E a ciência e a democracia 
são duas faces da mesma 
moeda. A ciência precisa 
da liberdade das socieda-
des mais abertas para po-
der prosperar. E as socieda-
des mais livres precisam da 
ciência para prevalecer.

MS: O seu livro já aqui refe-
rido termina com a palavra 
esperança – ainda poderemos 
ter esperança na verdade e na 
humanidade?
DM: Temos que ter esperança 
na verdade e na humanidade!

Catarina Balça/MS

A ciência 
e os mitos

Último livro publicado, “Apanhados Pelo Vírus” de 
David Marçal.
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Um em cada 10 canadianos acredita em 
pelo menos uma teoria da conspiração 
(TC) sobre a pandemia de COVID-19. 
Marie-Ève Carignan é professora asso-
ciada de jornalismo na Universidade de 
Sherbrooke, no Quebec, e foi uma das 
investigadoras que liderou o estudo que 
comparou o Canadá com outros sete 
países. Do grupo fizeram parte os EUA, 
o Reino Unido, a Suíça, Hong Kong, Fi-
lipinas, Nova Zelândia e Bélgica. Foram 
dadas seis hipóteses de escolha às pes-
soas que participaram no estudo: “o seu 
governo está a esconder informação im-
portante sobre o coronavírus”; “o coro-
navírus foi criado intencionalmente num 
laboratório”; “o coronavírus foi manufa-
turado num laboratório por engano”; “a 
indústria farmacêutica está envolvida na 
propagação do coronavírus”; “já existe 
medicação para o coronavírus” e “há 
uma relação entre a tecnologia 5G e o 
coronavírus”.

Carignan tem dois doutoramentos em 
comunicação, um pela Universidade 
de Montreal e outro pelo Instituto de 

Estudos Políticos da Aix-em-Provence em 
França. Em entrevista ao Milénio Stadium 
a investigadora que integra o Comité de 
comunicação da UNESCO admitiu que a 
rapidez com que as TC se estão a propagar 
com esta pandemia é preocupante e pode 
criar problemas sérios de desconfiança nas 
autoridades de saúde pública ao ponto que 
as pessoas se recusem a tomar uma vacina 
quando ela estiver disponível no mercado. 

A investigadora sublinha ainda que a 
maioria das atuais TC estão relacionadas 
com a visão da extrema-direita e alerta que 
para criar o caos basta um indivíduo abra-
çar a ideologia, decidir adotar um com-
portamento violento e fazer justiça com as 
suas próprias mãos. Quando partilha infor-
mação nas redes sociais no seu núcleo de 
contactos certifique-se de que a informa-

ção que está a partilhar é baseada em factos 
e por isso verdadeira. O combate à desin-
formação deve ser uma missão partilhada 
por media tradicionais, governo e por cada 
leitor. E em matéria de TC, desconfie de so-
luções simples para problemas complexos.

Milénio Stadium: Qual é a definição de teo-
ria da conspiração? 
Marie-Eve Carignan (MEC): As teorias da 
conspiração são baseadas “numa narrati-
va explicativa que permite aos crentes dar 
sentido a tudo o que acontece, especial-

mente a coisas que parecem não intencio-
nais ou não planeadas” (Taguieff). As TC 
assumem a forma de um sistema organi-
zado de pensamento que professa expli-
car a realidade e dar sentido a fenómenos 
sociais ao estabelecer um enredo, geral-
mente envolvendo as elites do mundo (van 
Prooijen, Krouwel & Pollet). As TC também 
podem ser baseadas, pelo menos em parte, 
em elementos verdadeiros e relativamen-
te comprovados e realidades complexas 
(Dauphin). O discurso da conspiração não 
é necessariamente irracional. Não significa 
que o seu raciocínio seja correto; pelo con-

trário, muitos investigadores concordam 
que tal discurso envolve uma certa lógica 
que se baseia em estereótipos e simplifica-
ções da realidade para oferecer uma solu-
ção simples para um problema complexo 
(Taguieff e Taïeb). Nesse contexto, os in-
divíduos provavelmente vão ver links ou 
ligações entre eventos aparentemente não 
relacionados ou eventos sem relaciona-
mento comprovado (Broherton e Enders & 
Smallpage). Noutras outras palavras, todas 
as teorias da conspiração, qualquer que ela 
seja, partilham um sistema de crenças re-
lativamente estável, uma lógica subjacente 
e certas disposições psicológicas (Imhoff & 
Bruder). Como resultado, acreditar numa 
teoria da conspiração pode levar a que 
se abrace novas conspirações, incluindo 
aquelas associadas à COVID-19 (Georgiou 
e Sutton & Douglas). No entanto, isso não 
significa que as teorias da conspiração não 
sejam especialmente sensíveis e relaciona-
das com contextos sociais com estruturas 
sociais onde se enraízam, especialmente 
em situações de crise.

MS: Como é que as TC se desenvolvem na 
sociedade?
MEC: O mesmo tipo de teoria da conspi-
ração vai ocorrer frequentemente numa 
crise ou num evento próximo de uma cri-
se. Por exemplo, muitas TC relacionadas 
com a COVID-19 foram previamente di-
vulgadas sobre outras doenças como o HIV 
ou a Ébola (por exemplo, o envolvimento 
de empresas farmacêuticas, desconfian-
ça na vacina, etc.). O que mudou no caso 
da COVID-19 é, sem dúvida, a rápida cir-
culação e adoção de tais teorias. Embo-
ra tenha demorado anos para que teorias 
sobre outras doenças se afirmassem, hoje 
estamos a assistir a teorias que se espalham 
em semanas ou mesmo dias no caso da CO-
VID-19. Os confinamentos e o uso intenso 
da Internet podem ser citados como fatores 
contribuintes. Essas teorias da conspiração 

Soluções simples
para problemas complexos
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geralmente envolvem a crença de que um 
grupo está a agir em segredo (por exemplo, 
instituições governamentais, indústrias, 
grandes potências económicas, media tra-
dicionais, cientistas, indivíduos ou grupos 
específicos, como judeus, muçulmanos, 
asiáticos). 

MS: Como é que os autores divulgam as TC?
MEC: A diferença entre quem tem uma 
crença comum em afirmações conspirató-
rias e quem partilha e, sobretudo, cria no-
tícias falsas (que não é a mesma coisa) exige 
alguns esclarecimentos. Ao criar conteúdo, 
os criadores de notícias falsas estão a co-
meter um ato intencional e propositado. 
Os autores sabem que estão a espalhar in-
formações erradas que podem servir in-
teresses políticos, sociais ou financeiros. 
Ainda assim, muitas vezes as pessoas que 
partilham estas informações falsas acredi-
tam nelas. No caso das TC, muitas pessoas 
que partilham estas informações fazem-no 
sem procurar promover nenhum interesse 
particular. Geralmente fazem-no de boa fé 
porque sentem que é uma verdade que deve 
ser partilhada, não têm nenhuma agenda 
oculta. É claro que isso contrasta com os 
instigadores e líderes dessas teorias, alguns 
dos quais têm interesse em notoriedade ou 
capital político. A crise da COVID-19, por 
exemplo, aumentou a visibilidade de indi-
víduos que de outra forma provavelmente 
teriam permanecido nas sombras e que às 
vezes foram motivados por interesses po-
líticos (particularmente ligados à direita ou 
aos movimentos da Nova Era e anti-vaci-
nas). O que parece mais surpreendente é a 
velocidade com que os indivíduos estão a 
adotar essas teorias. Naturalmente, as teo-
rias da conspiração existiam antes da Inter-
net e da COVID-19. Em alguns círculos, as 
pessoas ainda questionam se a Terra é pla-
na, se alguém andou na Lua ou, de forma 
menos implausível, se JFK foi realmente 
assassinado. Mas, devido aos nossos atuais 

confinamentos, algumas pessoas tiveram 
mais tempo para visualizar esse tipo de in-
formação nas suas redes sociais e partilhá-
-la com as pessoas que lhes são próximas. 
Estas teorias proliferaram rapidamente e 
em grande escala e atraíram a atenção das 
pessoas muito rapidamente. As redes so-
ciais são um meio incrivelmente eficaz para 
divulgar esse tipo de conteúdo.

MS: Porque é que as TC são perigosas?
MEC: As atuais TC parecem estar mais ali-
nhadas com uma visão de extrema direita. 
A desconfiança das autoridades destaca-se 
de forma proeminente nos nossos estudos. 
Quanto mais as pessoas desconfiarem da 
saúde pública e das autoridades políticas, 
mais politicamente sensíveis vão ser à re-
tórica da conspiração. A noção de que as 
pessoas estão a tentar controlá-los ganha 
espaço, até porque as autoridades de saú-
de podem, às vezes, voltar atrás nas suas 
diretrizes, dando a impressão de que algu-
mas informações estão a ser mantidas fora 
do domínio público. Embora o movimento 
anti-máscara não seja altamente organi-
zado no momento e às vezes existam dife-
renças acentuadas de opinião e ideologia 
dentro das suas fileiras, tudo o que é preci-
so para criar o caos é um indivíduo abraçar 
essa ideologia, decidir adotar um compor-
tamento violento e fazer justiça com as suas 
próprias mãos. Isso é o que mais nos preo-
cupa. Muitas pessoas que cometem atos 
de violência radical fazem-no sozinhas. Já 
vimos um aumento muito preocupante do 
discurso violento entre alguns seguidores 
desse tipo de teoria. Um exemplo seriam os 
indivíduos que se inscrevem no movimen-
to QAnon, que o FBI identificou formal-
mente como uma ameaça de terrorismo 
doméstico. Além disso, vimos um aumento 
recente de incidentes violentos relaciona-
dos com a COVID-19, como ameaças a po-
líticos, pessoas a serem agredidas porque 
exigiram o uso de máscaras em locais pú-

blicos e indivíduos a atear fogo a antenas de 
telemóveis porque erroneamente acredita-
vam que estavam ligadas para a tecnologia 
5G. Todos estes fenómenos são uma grande 
preocupação para os meus colegas e para 
mim na Cátedra da UNESCO que é respon-
sável pela Prevenção da Radicalização e do 
Extremismo Violento.

MS: Recentemente conduziu um estudo 
que concluiu que um em cada 10 canadia-
nos acredita numa TC sobre a COVID-19. O 
que é que isto nos revela sobre o país?
MEC: No início de junho de 2020 medi-
mos até que ponto os cidadãos em vários 
países concordaram com cinco declara-
ções de conspiração e pedimos-lhes que 
classificassem a sua concordância entre 
1 e 10, sendo que 1 significava que discor-
davam totalmente e 10 que concordavam 
totalmente. Comparámos as pontuações, 
conseguimos produzir um “índice de cons-
piração” e mostrar que um em cada cinco 
canadianos teve uma pontuação média 
que refletia a concordância com esse ín-
dice. Embora este seja um número signifi-
cativo, deve ser colocado em perspetiva e 
comparado com os nossos dados de outros 
países. Filipinas, Inglaterra e EUA apresen-
tam pontuações médias de acordo com o 
índice duas a três vezes maiores do que o 
Canadá.  É importante notar que os movi-
mentos de conspiração são muito eficientes 
em se fazerem ouvir, não só estão presen-
tes em grande número e são muito ativos 
nas redes sociais, como também são mui-
to barulhentos. Algo que pode ser visto na 
quantidade de manifestações que realizam, 
por exemplo, que dão uma impressão ainda 
mais forte de sua presença, agravada por 
seu comportamento. No entanto, o facto de 
que pelo menos um em cada 10 canadianos 
acredita em TC é preocupante porque pode 
ter um impacto significativo na saúde pú-
blica, sobretudo porque os nossos estudos 
mostram uma relação significativa entre 

abraçar TC, rejeitar medidas de saúde e 
recusar-se a receber uma potencial vacina 
contra a COVID-19. Agora estamos a fazer 
uma segunda vaga de estudos, cujos resul-
tados vão ser divulgados no início de de-
zembro, o que vai permitir perceber como 
a situação está a evoluir no Canadá e como 
se compara com outros países.

MS: Como é que os media e os governos po-
dem combater as TC?
MEC: Ainda há muito a ser feito para com-
bater as TC. Os vários ministérios devem 
trabalhar juntos numa ação concertada. 
Este não é um assunto para um ministério, 
mas para todos os ministérios (por exem-
plo, segurança pública, imigração, educa-
ção, cultura). Os governos estão a pressio-
nar os gigantes da Internet para estabelecer 
limites mais eficazes sobre o que está a 
circular nas suas plataformas. As medidas 
anti desinformação que foram adotadas 
por essas grandes empresas até agora es-
tão aquém do ideal e, como sabemos, o seu 
principal interesse não é controlar as men-
sagens, apesar das muitas medidas adota-
das recentemente. Esta é uma questão im-
portante que terá de ser considerada antes 
de outra pandemia. É preciso continuar a 
apostar na educação para que, caso não se 
possa impedir a circulação de notícias fal-
sas, as pessoas sejam, pelo menos, infor-
madas sobre as formas de julgar a veracida-
de do que veem na internet. Temos de dar 
mais ênfase à alfabetização digital, à edu-
cação dos media e jornalismo, educação 
científica e pensamento crítico. A capaci-
dade de debate também deve ser reforçada. 
Além disso, os media de notícias devem ter 
autonomia para fazer o seu trabalho e con-
trabalançar a desinformação. Em suma, são 
possíveis uma variedade de soluções, mas 
são necessários planos concertados entre as 
diferentes autoridades de decisão.

Joana Leal/MS
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Popularidade das teorias da 
conspiração disparou nos anos 60
Alison Meek é professora associada do 
King’s University College, uma afiliada 
da University of Western localizada em 
London, Ontário. Meek leciona a disci-
plina de História e o seu foco de ensino 
e investigação incide sobre teorias da 
conspiração (TC) na história dos EUA. 
A investigadora tem um doutoramento 
em História Americana pela University 
of Toronto e garantiu ao Milénio Stadium 
que as TC começaram em 1800 e expli-
cou que todas têm algo em comum - a 
exploração do medo. Por isso aprenda a 
separar informação de ficção e foque-se 
nos factos e nas evidências.

Na entrevista a investigadora faz re-
ferência à QAnon que também é 
conhecida por Q. Esta TC nasceu 

nos EUA no mundo virtual e espalhou-se 
rapidamente pela Europa, impulsionada 
sobretudo pela pandemia de COVID-19. A 
teoria idolatra Donald Trump e diz que o 
Presidente dos EUA vai fazer com que lí-
deres democratas que raptam, abusam e 
violam crianças paguem contas com a jus-
tiça. Segundo a QAnon, existe uma rede de 
pedofilia adoradora de Satanás que é lide-
rada por democratas poderosos que bebem 
o sangue das crianças para viverem para 
sempre. Hillary Clinton, Bill Gates, Tom 
Hanks e Oprah Winfrey são alguns dos de-
mocratas que segundo a bizarra teoria per-
tencem a esta rede. Na Europa, os grupos 
antissistema e anti-vacinas têm exibido 
cartazes da QAnon nas suas manifestações. 
As redes sociais funcionaram como uma 
espécie de incubadora para a QAnon. Em 
2017 os tweets partilhados sobre esta TC 
correspondiam a cinco milhões, em 2020 
o número aumentou para 12 milhões. Um 
estudo da IDS (Powering solutions to ex-
tremism and polarisation) intitulado “A 
génese da Teoria da Conspiração” e que se 
foca na QAnon diz que depois de analisar 
as redes sociais o Canadá é o terceiro país, 
depois dos EUA e do Reino Unido, onde 
a teoria é mais popular. Entre novembro 
de 2019 e junho de 2020 no Canadá foram 

partilhados mais de 296,000 tweets sobre 
o QAnon, mas o Facebook e o Instagram 
também são redes onde a QAnon é popular. 

Em 2019, o FBI classificou a QAnon como 
uma ameaça terrorista doméstica e observou 
que as teorias da conspiração têm o potencial 
de encorajar grupos e pessoas extremistas 
para cometer atos criminosos ou violentos. 
Segundo o FBI esta teoria da conspiração está 
relacionada com os grupos anti-vacinas, as 
conspirações anti 5G, o antissemitismo e as 
movimentos anti-imigrantes.  

Milénio Stadium: As teorias de conspira-
ção sempre existiram, mas escalaram com 
a pandemia de Covid-19. O que é que a His-
tória nos diz sobre estas teorias?
Alison Meek (AM): Nos EUA, as teorias da 
conspiração existem desde o início de 1800. 
Inicialmente, as teorias estavam focadas no 
medo de que os maçons assumissem o go-
verno dos EUA, mas depois evoluíram para 
se tornarem focadas em assuntos mais reli-
giosos (mórmones, católicos, judeus, etc.). 
Foi depois da Segunda Guerra Mundial e es-
pecialmente na década de 1960 com o assas-
sinato de JFK (John F Kennedy), que as TC 
explodiram em amplitude e popularidade. 
Não surpreende que tenha sido nos anos 60 
devido ao crescimento do sentimento an-
tigovernamental, mas mais tarde, nos anos 
90, com o aumento do acesso à internet, 
também se verificou um aumento. O que 
estamos a assistir hoje com a COVID-19 é 
uma combinação de medo do desconhecido 
e de uma doença assustadora, uma incerte-
za económica para muitas pessoas, muito 
tempo em casa e muito tempo online, que 
é uma conjuntura perfeita para fazer com 
que as teorias da conspiração aumentem. 
As TC fornecem um senso de comunida-
de aos crentes porque eles sentem que não 
estão sozinhos nas crenças. As TC também 
oferecem uma sensação de sentimento es-
pecial, a ideia de que descobriu um segredo 
que mais ninguém foi capaz de descobrir. 
As TC também oferecem uma sensação de 
conforto porque identificam pessoas sobre 

quem a culpa pode cair. Mas mesmo assim e 
ironicamente a maioria das teorias da cons-
piração são extremamente complicadas e 
complexas, veja-se o exemplo da QAnon. 

MS: As TC são mais populares em alguns 
países ou em certos grupos demográficos?
AM: Nós vemos que as TC estão em todos 
os lugares. Os EUA têm a Primeira Emen-
da, que protege a liberdade de expressão e 
a imprensa (vagamente definida) da inter-
ferência do governo. A Primeira Emenda, 
no entanto, não o protege de ser banido do 
Twitter ou Facebook por espalhar mentiras 
ou ódio ou de um empregador ser demitido 
por embaraçar a empresa.

MS: Tal como aconteceu depois da Guerra 
Fria e depois do ataque às Torres Gémeas 
nos EUA, podemos afirmar que existem 
certos eventos, como guerras por exem-
plo, que contribuem para o desenvolvi-
mento destas teorias?
AM: Suspeito que praticamente qualquer 
evento pode se prestar a uma TC. Com o 11 
de Setembro e antes o Pearl Harbor, as TC 
foram relacionadas a americanos mais li-
berais que acreditam que os ataques foram 
falsos ou permitidos para que os EUA pudes-
sem ir à guerra. E é importante lembrar que 
as TC são domínio tanto de liberais quanto 
de conservadores. As TC anti-vacinas, por 
exemplo, reúnem liberais e conservadores.

MS: As teorias da conspiração ainda con-
tinuam a afetar as campanhas eleitorais e a 
interferir nos resultados eleitorais. 
AM: Com certeza, aliás acabámos de tes-
temunhá-lo. Nas últimas eleições ameri-
canas, algumas pessoas eleitas acreditam 
abertamente e apoiam a teoria da conspi-
ração QAnon. E o próprio Donald Trump 
impulsionou a TC Birther [o movimento 
defendia que Barack Obama não nasceu 
nos EUA] durante anos. Também é impor-
tante compreender que, embora algumas 
TC sejam inofensivas (por exemplo, a ida 

do Homem à Lua), outras são perigosas no 
mundo real. As TC anti-vacinas e que en-
volvem a COVID-19 estão a tornar-se cri-
ses de saúde pública. O FBI definiu as TC, 
como a QAnon, como uma ameaça terro-
rista doméstica, devido ao crescente nível 
de violência que está relacionado com as 
TC. Um homem apareceu numa pizzaria 
em Washington, DC (TC Pizzagate) com 
armas carregadas porque acreditava que 
existia uma rede de pedofilia ligada a Hil-
lary Clinton (não existe nenhuma rede de 
pedófilos e o restaurante não tem nenhum 
porão secreto). 

MS: Joseph Goebbels, ministro da pro-
paganda da Alemanha nazi, dizia que “se 
repetirmos uma mentira com frequência 
ela vai tornar-se verdade”. Concorda com 
esta afirmação?
AM: As TC não são verdadeiras, mas podem 
ser aceites como realidade por aqueles que 
querem acreditar nelas. Desmascarar as TC 
é particularmente difícil quando as pessoas 
não se interessam pelos factos. Quando não 
se importam com o contexto ou com a ex-
periência. As TC nunca prevalecem num 
tribunal porque lá as evidências são neces-
sárias. Alex Jones perdeu vários processos 
judiciais movidos pelas famílias das víti-
mas do massacre na escola Sandy Hook, em 
Connecticut. Jones defendia que o massacre 
foi uma encenação feita pelo governo e pe-
los familiares das vítimas. Ainda assim, é 
importante ao tentar confrontar os crentes 
de uma TC que entendamos que, embora al-
guns acreditem e promovam as TC porque 
isso lhes traz fama ou dinheiro (como no 
caso de Andrew Wakefield do movimento 
anti-vacinas), existem aqueles que caem 
na toca do coelho porque estão assustados, 
sobrecarregados com tantas informações 
conflituosas online ou porque confiaram em 
pessoas que não merecem a sua confiança. 
Os factos são importantes. O contexto im-
porta. A evidência é importante.

Joana Leal/MS
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Sendo que o tema desta semana é 
teorias de conspiração, nada mais 
adequado do que nomearmos algu-
mas que têm sido lançadas, no que diz 
respeito ao aparecimento deste vírus. 

Afinal como surgiu este vírus? Efei-
to 5G? Criado em laboratório? Ou 
ideias mirabolantes de gente criati-

va, mas com falta de opção da realidade?
Como sabemos, foram vários os ani-

mais que integraram a lista de possíveis 
fontes, do vírus Sars-CoV-2 - responsá-
vel pela pandemia de COVID-19. Se bem 
nos lembramos, o Mercado de Wuhan, 
na China, também foi alvo de investiga-
ções, apesar de, mais tarde se descobrir, 
que não era o epicentro da crise de saú-
de pública. Mas enquanto a comunidade 
científica se esforça em estudos e análi-
ses para identificar a fonte deste vírus, há 
conspiracionistas que não se inibem em 
divulgar as suas teorias bizarras:

SARS-CoV-2 é extraterrestre - O 
professor Chandra Wickramasinghe, 
membro do Centro de Astrobiologia de 

Buckingham, afirmou que a fonte mais 
provável do vírus Sars-CoV-19 era um 
meteorito, que teria atingido o norte da 
China, no mês de outubro de 2019. No 
entanto, não se provou qualquer indício 
de trajeto do objeto no local sugerido e, 
como alguns epidemiologistas referiram, 
o novo vírus compartilha muitas seme-
lhanças com os vírus da SARS e da MERS 
- microrganismos terrestres. Como seria 
então possível uma evolução idêntica aos 
encontrados no nosso planeta?

Foi a sopa de morcego que contagiou 
a população chinesa - Em janeiro desde 
ano, o site Russia Today divulgou que o 
vírus se havia disseminado entre huma-
nos, depois do consumo de sopa de mor-
cego. Muitos dos que vídeos circularam 
nas redes sociais, mostravam pessoas a 
comer morcegos na China-  imagens es-
sas, captadas em Palau, no Oceano Pací-
fico. Houve mesmo um estudo académi-
co chinês, que apontou o pangolim como 
o hospedeiro intermediário do vírus, de-
pois de entrar em contacto com morce-
gos ou excrementos desse animal.

O coronavírus como arma biológica - 
Em fevereiro desde ano, Richard Bren-
nan, da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), referiu-se aos rumores sobre o 
coronavírus COVID-19 ser uma arma 
biológica. As alegações levaram à publi-
cação de uma carta conjunta de 27 cien-
tistas na revista científica Lancet, em 
que estes descartam esta hipótese, tendo 
referido que “a partilha rápida, aberta e 
transparente de dados sobre este surto 
agora está a ser ameaçado por rumores e 
informações erradas sobre a origem. Es-
tamos unidos para condenar fortemente 
as teorias da conspiração sugerindo que o 
COVID-19 não tem uma origem natural”. 
Segundo a OMS, não é aplausível que a 
fabricação tenha sido laboratorial.

Os EUA criaram vírus para guerra eco-
nómica com a China- Outra das teorias, 
foi a entrada em guerra económica com a 
China. Isso levou a críticas dos EUA con-
tra a Rússia, que através de Philip Reeker, 
membro do Departamento de Estado dos 
EUA, acusou a Rússia de “espalhar desin-
formação” e ameaçar a segurança pública, 

por distrair das respostas de saúde globais. 
A Rússia negou acusações através de Maria 
Zakharova, porta-voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros russo.

Não é um vírus, mas 5G – Talvez esta 
seja a teoria mais absurda. A Covid-19 não 
é uma doença viral, mas sim o efeito da 
implantação do 5G, a mais nova geração 
de telecomunicação móvel. Entre os cons-
piradores, está a cantora Keri Hilson, que 
divulgou tweets e vídeos nas suas redes 
sociais, defendendo a ideia, embora, não 
tenha demorado muito para que os seus as-
sessores apagassem o conteúdo. Sensatos. 

A para das teorias de conspiração para o 
aparecimento deste vírus, não nos pode-
mos esquecer das imensas ideias que têm 
surgido à volta de Bill Gates, nomeada-
mente aquela em que o empresário, está 
por trás de uma vacina contra a Covid-19 
que, na verdade, é um microchip capaz de 
monitorização e controlo à população. 

Há realmente teorias para todos os 
gostos, para dar e para vender, mas sin-
ceramente, alguma delas é plausível?

Amélie Bonsart/MS

O TOP 5 das Teorias de Conspiração para o aparecimento da COVID-19

Teorias da conspiração 

A fogueira que tantos 
querem manter acesa

As teorias da conspiração não são um 
fenómeno novo. Elas começaram mui-
to antes do emergir da internet, desde 
muito cedo na História - como podem 
ler noutros artigos deste jornal. Hoje em 
dia, no entanto, os media e social media 
desempenham um papel significativo 
nesta questão uma vez que são a ferra-
menta perfeita para propagar e promo-
ver essas teorias.

Falando dos media tradicionais (jor-
nais, rádio, televisão) também foi des-
de cedo que se percebeu o poder que 

têm na palma da mão. Recordemos o efeito 
esmagador da transmissão do episódio “A 
Guerra dos Mundos”, em 1938, através da 
rádio. É incrível a confiança e credibilidade 
que a sociedade e os seus indivíduos são ca-
pazes de atribuir aos meios de comunicação 
social, crendo religiosamente no que veem, 
escutam e leem, muitas vezes sem procurar 
aprofundar as matérias e os seus contextos. 
É claro, com todo o poder vem - ou deve-
ria vir - responsabilidade. Os media têm 
a seu cargo a delicada missão de veicular 
uma construção da realidade que seja fiel, 
verídica e rigorosa. É um trabalho social ex-
tremamente importante, que foi e vai mo-
delando o pensamento das massas ao longo 
dos tempos. Falei disto no meu artigo sobre 
a quarentena: se compilarmos as notícias, 
informações, transmitidas por um meio de 
comunicação ao longo dos tempos, pode-
mos obter uma verdadeira pegada histórica 
da humanidade. Mas… será esta pegada tão 
fidedigna quanto pensamos? Já lá vamos.

Entretanto, com a internet, assistimos ao 
aparecimento das redes sociais, em que o 
conceito de informação assume uma dinâ-
mica muito diferente. É um novo universo 
em que tudo acontece no imediato. Em que 
o indivíduo a partir de sua casa alcança o 
mundo com um toque, um clique. Agora, 

as pessoas já não são apenas consumidoras, 
mas também produtoras de informação, de 
notícias. Há a partilha ilimitada e não cen-
surada de pensamentos, teorias e… ah!... a 
interação. A informação já não circula mais 
de um emissor para um recetor. Ela circu-
la em todos os sentidos. Há cruzamento de 
dados, de interpretações desses dados, di-
ferentes noções da realidade, movimentos 
de pessoas que defendem cada um desses 
enquadramentos e é então que se reúnem as 
condições para um verdadeiro Big Bang das 
teorias da conspiração.

O que diferencia o fenómeno das teorias da 
conspiração de hoje comparando há séculos 
atrás é que, com o surgimento das platafor-
mas digitais modernas, as teorias têm sido 
cada vez mais difundidas. Consequentemen-
te, obtêm mais exposição e alcançam um pú-
blico muito mais amplo do que no passado. 
As teorias da conspiração globalizaram-se. 
Juntamos a isso o fator liberdade de expres-
são e o resultado é termos multidões a sair à 
rua para protestos anti-máscara, anti-vaci-
na, em plena pandemia COVID-19. Assisti-
mos recentemente à tentativa de invasão da 
Área 51 nos EUA, também fruto de inúmeras 
teorias da conspiração que se desenrolavam 
há anos nas redes sociais. Porque nos preo-
cupam tanto estas teorias? Porque elas estão 
a ter um impacto real. As pessoas baseiam-se 
em informação para fazer escolhas. Informa-
ção fidedigna leva a escolhas legítimas, mas 
informação incorreta leva a decisões desli-
gadas da realidade.

Então a culpa é dos social media? Será que 
estas pessoas andam totalmente iludidas 
sem qualquer fundamento? Para ir à raiz da 
questão regressamos ao reverso da moeda: 
os media tradicionais. É importante perce-
ber que as plataformas de media social não 
são atores neutros, pois promovem conteú-
do tendencioso e contribuem para a visibili-
dade de tipos específicos de conteúdo. Mas… 
e os media tradicionais? Serão tão imacula-
dos como fazem parecer? É importante per-
ceber que aquilo que chega aos nossos ec-
rãs, às páginas dos jornais que lemos, é um 
pronto-a-comer da informação. Significa 
que existe processamento. O jornalista age 

como o “gate keeper”, a pessoa que decide 
qual é a informação que passa e a perspeti-
va da qual será apresentada. Aqui surge o 
famoso conceito de imparcialidade jorna-
lística, mas é impossível separar por inteiro 
o profissional do ser humano, com as suas 
próprias crenças, valores, ética e, por vezes, 
interesses. Este tecido de aspetos pode vir 
da esfera pessoal ou do órgão de informa-
ção para quem o profissional trabalha. E é 
sabido que muitos media de grande alcance 
têm atualmente influências políticas, finan-
ceiras ou interesses de outras naturezas que 
condicionam a informação que produzem e 
chega às nossas casas. Recentemente surgiu 
até o conceito de fake news, pela altura da 
corrida presidencial dos Estados Unidos, em 
2016. O conceito teve origem nessa ocor-
rência particular, mas rapidamente se tor-
nou popular e foi aplicado a vários cenários, 
o que traduz o sentimento de descrença e 

de desconfiança de muitas pessoas relati-
vamente ao que veem, ouvem e leem nos 
media. Enquanto há os que seguem crentes, 
surge também uma grande porção que pro-
cura informar-se fazendo a sua própria pes-
quisa. E não fosse esta a época ideal para esse 
fim! Desde WikiLeaks, informações revela-
das pelos “whistle blowers”, personalidades 
como Edward Snowden, testemunhos em 
primeira pessoa, vídeos, entrevistas, blogs, 
comunidades juntas em torno de um tema… 
os ingredientes para estas teorias estão na 
prateleira para serem usados.

O que mais contribui para as teorias da 
conspiração? É uma fogueira que todos con-
tinuam a manter acesa, desde os media tradi-
cionais às plataformas modernas, cada um à 
sua maneira. Como cidadãos cabe-nos estar 
alerta, ter pensamento próprio, criar bons 
hábitos de consumo de informação e manter 
a mente simultaneamente aberta e sóbria.

Telma Pinguelo
Opinião
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As teorias da conspiração não são no-
vas, mas com a COVID-19 o tema voltou 
à ordem do dia. Os académicos defen-
dem que a COVID-19 criou a situação 
perfeita para a proliferação massiva de 
mais teorias conspiratórias. Um estudo 
recente conduzido nos EUA revelou que 
agora predominam duas versões – a pri-
meira nega o alcance da pandemia e na 
segunda as pessoas reconhecem o seu 
perigo. As teorias conspiratórias podem 
ser muito comprometedoras para a de-
mocracia porque podem levar a atos de 
violência coletivos e a internet facilitou a 
sua difusão em massa. 

Os académicos concordam que es-
tas teorias emergem com mais 
frequência em situações de crise, 

quando as pessoas são colocadas diante 
de vivências inesperadas e para as quais 
não existe uma explicação fácil. Com es-
tas teorias as pessoas conferem sentido a 
algo que não conseguem compreender, 
funcionam como uma espécie de ilusão. 
É por isso que os factos e as evidências se 
tornam frágeis para enfrentar uma visão 
conspiratória do mundo. Os especialistas 
em teorias da conspiração defendem que 
“medo, falta de controle e incerteza” são 
condutores perfeitos para a disseminação 
deste tipo de teorias. As consequências são 
a desconfiança generalizada nas institui-
ções que são fundamentais para o funcio-
namento das democracias. 

Em setembro a UNESCO lançou uma 
iniciativa contra as teorias da conspiração 
ligadas à COVID-19 e o objetivo é alertar 
para a existência e para as consequências 
de informações falsas que circulam sobre a 
pandemia em todo o mundo. A União Eu-
ropeia e o Governo do Canadá apelam às 
pessoas para terem cuidado com a desin-
formação e para não partilharem informa-
ção de fontes que não são credíveis. No site 
da Health Canada pode acompanhar dia-
riamente toda a informação que está asso-

ciada à COVID-19 em todo o país. Procure 
informar-se em órgãos de comunicação 
que preservam a veracidade e o rigor da 
informação. 

Abaixo publicamos uma lista das 10 teo-
rias da conspiração mais duradouras do 
mundo, segundo a revista Time. A lista de 
teorias da conspiração em todo em mundo 
é muito maior e se formos explorar as teo-
rias em torno da COVID-19 também não 
falta criatividade. 

Assassinato de John F. Kennedy

Facto: o Presidente John F. Kennedy 
foi assassinado a 22 de novembro de 1963, 
atingido por duas balas - uma na cabeça e 
outra no pescoço - enquanto andava numa 
limusine aberta pela Dealey Plaza em Dal-
las. Lee Harvey Oswald foi acusado de o 
matar e uma comissão presidencial chefia-
da pelo presidente do tribunal Earl Warren 
concluiu que Oswald agiu sozinho.

A conclusão do tribunal não foi apro-
vada pelo público. Um estudo de 2003 da 
ABC News descobriu que 70% dos ameri-
canos acreditam que a morte de Kennedy 
foi o resultado de uma história mais ampla. 
A trajetória das balas, dizem alguns, não 
combinava com a localização de Oswald 
no sexto andar do Texas School Book De-
pository. Outros sugerem que um segundo 
atirador participou do tiroteio. Há ainda 
quem acredite que Kennedy foi morto por 
agentes da CIA ou do KGB. 

Ataque às Torres Gémeas 

Desde o assassinato de JFK, nunca hou-
ve uma tragédia nacional tão fortemente 
impressa nas mentes americanas - ou que 
deu origem a tantas explicações alterna-
tivas. Embora os vídeos e fotografias dos 
dois aviões que atingiram as torres do 
World Trade Center sejam mundialmen-
te conhecidos, as evidências documentais 
apenas forneceram ainda mais material 
para as teorias da conspiração.

Um estudo da Zogby de maio de 2006 
concluiu que 42% dos americanos acre-
ditavam que o governo e a comissão do 11 
de setembro “esconderam ou recusaram-
-se a investigar as evidências críticas que 
contradizem a sua explicação oficial dos 
ataques”. Os americanos não entendem 
como o governo não conseguiu intercetar 
os aviões sequestrados. Em 2005, a Popu-
lar Mechanics publicou uma investigação 
massiva de alegações e respostas seme-
lhantes a estas. A equipa de reportagem 
descobriu que o Comando de Defesa Ae-
roespacial da América do Norte (NORAD) 
não tinha um histórico de aviões de com-
bate preparados e prontos para intercetar 
aeronaves que saíram da rota. E embora a 
equipa não tenha encontrado evidências 
de que o governo tenha planeado os ata-
ques, a falta de provas não impediu a cria-
ção de teorias da conspiração. 

Área 51

A operação da Base da Força Aérea dos 
EUA que fica a cerca de 240.000 km de Las 
Vegas é extremamente secreta e o públi-
co em geral é mantido afastado da região 
através de sinais de alerta, vigilância ele-
trónica e guardas armados. Segundo a lei 
dos EUA, é ilegal sobrevoar a Área 51 e a 
base possui pistas de aterragem com mais 
de 3,7km de comprimento. A base fica ao 
lado de outras áreas militares restritas do 
Nevada, onde as armas nucleares dos EUA 
foram testadas entre as décadas de 1950 e 
1990. A Área 51 foi criada durante a Guerra 
Fria entre os EUA e a União Soviética para 
criar e testar aeronaves. As informações 
sobre esta base são muito limitadas, mas 
acredita-se que o país continua a usá-la 
para criar aeronaves de ponta. Estima-se 
que trabalhem na Área 51 cerca de 1.500 
pessoas.

O sigilo à volta da Área 51 tem alimen-
tado muitas teorias da conspiração, a mais 
famosa é a de que a base hospeda uma 
nave de extraterrestres que caiu no Novo 

México em 1947. 
O governo garante que tudo se trata de 

ficção e que a Área 51 é usada apenas para 
criar aeronaves avançadas e explica que a 
informação é classificada para efeitos de 
segurança nacional. 

Paul McCartney

Paul McCartney nunca escreveu 
“Maybe I’m Amazed”, nunca formou a 
banda Wings, nunca entrou em conflito 
com Yoko, nunca se tornou vegetariano 
ou foi pai de qualquer um dos seus filhos. 
Quando a Rainha Elizabeth o tornou cava-
leiro em 1997, McCartney estava na ver-
dade a fazer passar-se por outra pessoa. 
Estas são as teorias dos BeatleManiacs, que 
acreditam que Paul morreu secretamente 
em 1966. As teorias vão mais longe e afir-
mam que os outros elementos da banda 
encobriram a sua morte e contrataram al-
guém que se parecia com ele, que cantava 
como ele e que tinha a mesma personali-
dade. Os fãs defendem ainda que o grupo 
começou a esconder mensagens nas suas 
músicas. Na música “Taxman”, George 
Harrison deu o seu “conselho para aqueles 
que morrem” e os fãs acreditavam que a 
mensagem era para Paul. 

Mas se Paul está morto, então seu im-
postor ainda está foragido, escreve a Time. 
Paul casou com Linda Eastman, com quem 
teve quatro filhos antes de Linda perder a 
batalha para o cancro da mama em 1998. 
Paul McCartney lançou um álbum ao vivo 
em 1993 e produziu mais de 20 álbuns a 
solo. 

Sociedades secretas 
controlam o mundo

O mundo é governado por poucos, po-
derosos e secretos. Muitos de nós, peões, 
ouvimos que em 2004 ambos os candi-
datos à Casa Branca eram membros da 
sociedade secreta da Skull and Bones da 
Universidade de Yale, muitos dos quais 
ascenderam a posições de poder. Mas a 

TIME analisa 
10 das teorias 
da conspiração mais 
duradouras do mundo
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Skull and Bones é algo pequeno quando 
comparado com misteriosas cabalas que 
ocupam virtualmente as cadeiras de po-
der, desde os corredores do governo até às 
salas de reuniões de Wall Street, escreve a 
revista Time. Os Illuminati, uma seita que 
se diz ter nascido na Alemanha no século 
XVIII e que é supostamente responsável 
pelo símbolo de pirâmide e do olho que 
adorna a nota de $1, tem uma influência 
muito maior. Os Illuminati pretendem fo-
mentar guerras mundiais para fortalecer o 
argumento para a criação de um governo 
mundial de natureza satânica. Os maçons 
gabam-se de serem a maior e mais anti-
ga fraternidade do mundo e segundo eles 
o primeiro Presidente dos EUA, George 
Washington, terá sido um dos seus céle-
bres ex-alunos. Há quem defenda a ideia 
de que embora os maçons doem dinheiro 
para instituições de caridade, no fundo o 
que estão a planear secretamente é a des-
truição do mundo. Acredita-se que a ma-
çonaria teve um papel importante na Re-
volução Francesa e na Independência dos 
EUA. Em Portugal a origem da Maçonaria 
remonta a 1802 e no final dos anos 90 sur-
giu a maçonaria dedicada em exclusivo a 
mulheres. Embora a sua existência esteja 
provada, a teoria de que os maçons que-
rem apenas destruir o mundo nunca foi 
provada.

Ida à lua em 1969

No dia 20 de julho de 1969 o homem 
chegou à Lua pela primeira vez na histó-
ria. Durante a corrida ao espaço contra a 
União Soviética, a missão espacial levou 
três pessoas ao espaço, mas envolveu mais 
de 400 mil pessoas para planear toda a 
missão. 

Os duvidosos dizem que o governo dos 
EUA, desesperado para derrotar os rus-
sos, falsificou a aterragem na Lua e Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin atuaram num 
set secreto de filmagens. As teorias sobre 

a localização do estúdio dividem-se e há 
quem defenda que o estúdio estava loca-
lizado em Hollywood Hills ou algures na 
Área 51. A missão custou 30 mil milhões 
de dólares e as fotos e os vídeos da mis-
são Apollo foram disponibilizados pela 
NASA. Alguns críticos argumentam que 
o vídeo em que Aldrin aparece a agitar 
uma bandeira americana na Lua é a pro-
va de a missão é falsa. Segundo os críti-
cos não existe vento na Lua. A NASA ex-
plica que Aldrin estava a torcer o mastro 
da bandeira para obter solo lunar e que 
esse movimento fez com que a bandei-
ra se movesse. Os críticos argumentam 
ainda que o simples facto de a NASA ar-
gumentar que trouxe centenas de rochas 
lunares não prova nada porque as rochas 
não foram analisadas por um organismo 
independente.  Outra das teorias é que o 
realizador Stanley Kubrick que fez o fil-
me “2001: Odisseia no Espaço” ajudou a 
falsificar a ida à Lua. Os críticos sugerem 
que em 1968, altura em que o filme foi 
feito, já existia tecnologia suficiente para 
criar artificialmente uma missão à Lua. 
Por mais rebuscada que a teoria possa 
parecer, um estudo Gallup de 1999 mos-
trou que 6% dos americanos disseram 
que achavam que a ida à Lua nunca tinha 
acontecido e 5% disseram que estavam 
indecisos. 

Jesus e Maria Madalena

Jesus e Maria Madalena podem ter sido 
casados. A história é abordada no filme 
“O Código Da Vinci” e a teoria é basea-
da nos escritos do Evangelho apócrifo de 
Felipe que foi descoberto em 1945 e cuja 
autenticidade ainda não foi reconhecida 
por especialistas religiosos. No Evange-
lho de Filipe, Maria Madalena, conheci-
da como Koinonos de Jesus, um termo 
grego para “companheiro” ou “parcei-
ro”, é descrita como estando mais pró-
xima de Jesus do que qualquer outro 
apóstolo. A teoria tem sido amplamente 

criticada pela Igreja Católica e ainda não 
foi provada cientificamente. 

Holocausto

Apesar das evidências esmagadoras e de 
uma admissão e desculpas da Alemanha há 
várias décadas, ainda há quem continue a 
afirmar que quase seis milhões de judeus 
não foram mortos pelos nazistas durante o 
Holocausto. O Presidente iraniano, Mah-
moud Ahmadinejad, por exemplo, cha-
mou o Holocausto de “mito” e sugeriu que 
a Alemanha e outros países europeus, em 
vez da Palestina, forneçam terras a um Es-
tado judeu. Ao contrário de Ahmadinejad, 
a maioria dos críticos não nega que os ju-
deus foram internados em campos de pri-
sioneiros durante a Segunda Guerra Mun-
dial, mas em vez disso argumentam que o 
número de mortes foi muito exagerado. As 
câmaras de gás são um ponto particular de 
impasse: os críticos do Holocausto dizem 
que se tratou de um boato e argumentam 
que se de facto existiram as câmaras não 
eram suficientemente poderosas para ma-
tar tanta gente ao mesmo tempo ainda que 
a história indique o contrário. Segundo a 
enciclopédia do Holocausto, seis milhões 
de judeus morreram durante o Holocaus-
to. Não existe um consenso para o número 
total de vítimas, mas segundo esta fonte 
o Holocausto é o caso de genocídio mais 
bem documentado de toda a História.

CIA e o HIV

Desde que os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças relataram pela 
primeira vez a epidemia de HIV em 1981, 
persistiram rumores de que o vírus mortal 
foi criado pela CIA para eliminar homos-
sexuais e afro-americanos. Ainda hoje a 
teoria da conspiração tem vários crentes 
de alto nível. O ex-Presidente sul-africa-
no, Thabo Mbeki, elogiou um dia a teoria e 
contestou as afirmações científicas de que 
o vírus se originou na África, acusando o 

Governo dos EUA de fabricar a doença em 
laboratórios militares. Quando a ecolo-
gista do Quénia Wangari Maathai venceu 
o prémio Nobel da Paz em 2004 também 
defendeu a ideia de que o vírus foi criado 
nos EUA. Uma das teorias da conspiração 
sugere que o governo injetou deliberada-
mente o vírus em gays em 1978 em Nova 
Iorque, São Francisco e Los Angeles. Em-
bora os dois descobridores do HIV, o Dr. 
Robert Gallo do Instituto Nacional do 
Cancro e Dr. Luc Montagnier do Instituto 
Pasteur em Paris, discordem sobre as suas 
origens, a maioria dos membros da comu-
nidade científica acredita que o vírus pas-
sou de macacos para humanos algures em 
1930.

Elite Reptiliana

Os humanóides reptilianos extraterres-
tres bebedores de sangue, comedores de 
carne e que mudam de forma estão entre 
nós e apenas com um único objetivo que 
é o de escravizar a raça humana. Segun-
do esta teoria da conspiração, os líderes 
mundiais, executivos, atores, cantores, 
vencedores de Óscares e de Grammys são 
responsáveis pelo Holocausto, pelos aten-
tados à bomba na cidade de Oklahoma e 
pelos ataques às Torres Gémeas. A teoria 
foi avançada pelo jornalista da BBC Sports 
David Icke que publicou um livro em 1998 
intitulado “O Maior Segredo” 

que continha entrevistas com dois bri-
tânicos que afirmavam que os membros da 
família real não são nada mais do que rép-
teis com coroas. Um teórico que defende 
esta tese acredita que os répteis controlam 
a humanidade desde os tempos antigos e 
que existem algumas pessoas bem famo-
sas que são répteis. Alguns exemplos são 
a Rainha Elizabeth, George W. Bush, Bill 
Clinton e Hillary Clinton. 

Joana Leal/MS
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1-Você acredita que a Covid-19 é uma doença construída 
pelo Governo chinês?
Não, a COVID já foi comprovado que não foi um vírus feito 
em laboratório.
2- Em relação a vacinas em geral (não apenas a da Co-
vid-19) você acredita na eficácia? É a favor da vacinação 
em crianças?

Sim, sou a favor.
3 - O Presidente dos EUA, Donald Trump, defende que 
houve fraude eleitoral nas eleições americanas deste ano. 
Você acredita?
Acredito, assim como nas eleições de 2016 tiveram provas 
de fraudes.
4 - O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?
O homem pisou na Lua.

5 - O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planea-
do pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano? 
Foi planejado pela Al-Qaeda, devido a “guerra”, desacor-
do entre os EUA e países islâmicos.
6 - Qual a sua principal fonte de informação? Internet, ar-
tigos científicos, mídias sociais, livros, TV, etc.?  
Livros e artigos científicos.

Maria Guimarães, 34 anos, Coordenadora de Saú-
de e Segurança

1-Você acredita que a Covid-19 é uma doença construída 
pelo Governo chinês?
Não.
2- Em relação a vacinas em geral (não apenas a da Co-
vid-19) você acredita na eficácia? É a favor da vacinação 
em crianças?

Claro que sou a favor de vacinas e acredito na eficácia. São 
anos e anos de estudos e testes.
3 - O Presidente dos EUA, Donald Trump, defende que 
houve fraude eleitoral nas eleições americanas deste ano. 
Você acredita?
Não sei, mas realmente acho o sistema eleitoral dos EUA 
muito falho!
4 - O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?
Pisou, com certeza. Sem necessidade, mas pisou.

5 - O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planea-
do pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano?
Terrorismo do mais cruel. Al-Qaeda.
6 - Qual a sua principal fonte de informação? Internet, ar-
tigos científicos, mídias sociais, livros, TV, etc.?
      Internet, mas procuro sempre sites confiáveis.

Ana Luísa Darcie, 34 anos, Jornalista

1-Você acredita que a Covid-19 é uma doença construída 
pelo Governo chinês?
Sim.
2 - Em relação a vacinas em geral (não apenas a da Co-
vid-19) você acredita na eficácia? É a favor da vacinação 
em crianças?
Acredito que de certa forma as pessoas criam imunidade 
por ter tido contato com o vírus fragmentado, porém, isso 

não garante que a pessoa não possa ficar doente, como no 
caso da vacina da gripe. 
3- O Presidente dos EUA, Donald Trump, defende que 
houve fraude eleitoral nas eleições americanas deste ano. 
Você acredita?
Não nesse caso, mas acredito que se tratando de política 
sempre pode haver trapaças.
4- O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?
Uma armação, afinal se os americanos tiveram tecnologia 
suficiente para pisar na Lua no ano de 1969, como hoje em 
dia, com uma tecnologia muito mais avançada, eles en-

viam sondas e não pessoas? 
5- O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planeado 
pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano? 
Acho que houve uma participação do Governo americano.
6 - Qual a sua principal fonte de informação? Internet, ar-
tigos científicos, mídias sociais, livros, TV, etc.?
Acredito em artigos científicos, desde que não tenha ne-
nhum interesse pessoal ou político, baseado apenas em 
fatos. 

André Moura, 33 anos,Cabeleireiro

1-Você acredita que a Covid-19 é uma doença construída 
pelo Governo chinês?
Não.
2- Em relação a vacinas em geral (não apenas a da Co-
vid-19) você acredita na eficácia? É a favor da vacinação 
em crianças?

Sim, e sou a favor.
3- O Presidente dos EUA, Donald Trump, defende que 
houve fraude eleitoral nas eleições americanas deste ano. 
Você acredita?
Não.
4- O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?
Pisou sim.
5- O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planeado 

pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano? 
Ato terrorista da Al-Qaeda.
6- Qual a sua principal fonte de informação? Internet, ar-
tigos científicos, mídias sociais, livros, TV, etc.?  
Nem tudo o que é publicado na Internet é digno de con-
fiança cega e ilimitada, portanto, atualmente, consulto 
várias outras fontes (o rádio tem sido uma das mais fontes 
que confio mais que a própria Internet), antes de acreditar 
e divulgar notícias.  

Leila Arruda, 56 anos, Aposentada

Teoria da
Conspiração

Acredita ou não?
Lizandra Ongaratto
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1-Você acredita que a Covid-19 é uma doença construída 
pelo Governo chinês?
Sim.
2- Em relação a vacinas em geral (não apenas a da Co-
vid-19) você acredita na eficácia? É a favor da vacinação 

em crianças?
Sim.
3- O Presidente dos EUA, Donald Trump, defende que 
houve fraude eleitoral nas eleições americanas deste ano. 
Você acredita?
 Sim.
4- O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?

Não
5- O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planeado 
pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano? 
Sim
6- Qual a sua principal fonte de informação? Internet, ar-
tigos científicos, mídias sociais, livros, TV, etc.?
 Internet.

José Raimundo, 64 anos, Aposentado

1-Você acredita que a Covid-19 é uma doença construída 
pelo Governo chinês?
 Não, mas acredito que houve manipulação de informa-
ções.
2-Em relação a vacinas em geral (não apenas a da Co-
vid-19) você acredita na eficácia? É a favor da vacinação 

em crianças?
Sim e sim.   
3- O Presidente dos EUA, Donald Trump, defende que 
houve fraude eleitoral nas eleições americanas deste ano. 
Você acredita?
Eu acredito que todas as eleições têm fraude.
4- O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?
Sim

5-O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planeado 
pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano?
Terrorismo organizado pela Al-Qaeda.
6-What’s your most important source of information? 
Internet, scientific articles, social media, books, TV, 
others?
Mais confiável são as revistas de artigos científico, mas eu 
recebo mais informação por redes sociais e internet.

Soraya Ploya, 34 anos, Gerente de projetos

1-Você acredita que a Covid-19 é uma doença construída 
pelo Governo chinês?
 Não. Penso que foi um erro o Governo chinês não ter in-
formado a OMS, o que poderia ter impedido a contamina-
ção mundial.
2- Em relação a vacinas em geral (não apenas a da Co-
vid-19) você acredita na eficácia? É a favor da vacinação 
em crianças?

Não poderia falar sobre a eficiência de uma vacina pois 
não trabalho na área da saúde. Acredito que os governos 
têm que disponibilizar as vacinas à população e informar 
com clareza os prós e contras de cada                               vacina.
3- O Presidente dos EUA, Donald Trump, defende que 
houve fraude eleitoral nas eleições americanas deste ano. 
Você acredita?
Sim. Não confio em nenhum sistema eleitoral.
4-O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?
Não.

5-O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planeado 
pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano? 
Acredito que foi o Governo americano que por razões po-
líticas e financeiras planejaram este ataque.
6-Qual a sua principal fonte de informação? Internet, ar-
tigos científicos, mídias sociais, livros, TV, etc.?  
Internet - atualmente a internet tem o poder de fornecer 
um grande número de informações, cabe a cada indivíduo 
entender o que é útil ou não.

Luciana Honorata, 46 anos, Administradora

1- Do you believe in the theory that Covid-19 was so-
mehow manipulated by the Chinese government?
I don’t believe Covid was engineered. However, I don’t 
believe the world was alerted quickly enough.
2-Do you believe in vaccines’ efficacy or do you have 
some hesitation? If you have children, would you choose 
to vaccinate them?
I believe vaccines are in essence designed to help civili-

zation. I will get vaccines as will my children when there 
have been more research on negative effects by the vacci-
ne. I won’t be first in line.
3- President Donald Trump claims of US election fraud. 
What’s your opinion?
I don’t believe there was any mass fraud that would chan-
ge the results. However, there was clearly some minor 
fraud by a few misguided people I’m sure.
4- O homem pisou na Lua ou foi uma armação norte-a-
mericana?
I believe 100% that Neil Armstrong stepped on the moon.

5- O ataque às Torres Gêmeas. De fato foi algo planeado 
pela Al-Qaeda ou houve algum tipo de participação do 
próprio Governo americano? 
I’m not sure. What the truth is there. 
6- What’s your most important source of information? 
Internet, scientific articles, social media, books, TV, 
others?
I read several news providers as well as opinions on You-
Tube. 

Drew Robinson, 52 anos, Social Worker
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Não acreditem em tudo o que 
ouvem… pela vossa saúde!

Quantos de nós já fomos confronta-
dos, na nossa timeline do Facebook por 
exemplo, com a morte de alguém (famo-
so, por norma) que, até aos dias de hoje, 
ainda continua vivo e de boa saúde? 
Ou que 2020 era, sem sombra de dúvi-
da, o ano em que o mundo iria acabar? 
Ou, valha-nos Deus, que a urina de vaca 
era o remédio que todos procurávamos 
para combater o novo coronavírus? Há 
de tudo e para todos os gostos, mas 
dou-vos alguns exemplos de “teorias” 
em que não devemos de todo acreditar 
- tudo pelo bem da nossa saúde!

“Laranja: de manhã é ouro, à tarde pra-
ta e à noite mata”

Uma frase dita desde mil novecentos e 
troca o passo e que, por isso, já todos ou-
vimos. Mas será realmente verdade? Não, 
a laranja pode ser ingerida a qualquer hora 
do dia… ou da noite! É claro que cada pes-

soa pode reagir de maneira diferente (o que 
pode acontecer com qualquer outra fruta) e 
que isto não quer dizer que lhe será benéfi-
co comer uma grande quantidade de laran-
ja, só porque sim.

Fresco é melhor que congelado!

Mais um tiro ao lado - na realidade, tan-
to as frutas como os vegetais congelados 
mantêm as qualidades nutricionais depois 
de serem congelados. Há sim que ter em 
atenção a forma como congelamos deter-
minados alimentos, como por exemplo o 
peixe - devemos retirar-lhe as vísceras, 
escamá-lo e lavá-lo muito bem e só depois 
colocá-lo no congelador. 

O milagre dos produtos para cabelo

“Use este champô e esta máscara. Vai ver 
que nunca mais terá pontas duplas” - es-
queça! Não há nenhum produto no mun-
do capaz de anular para todo o sempre as 
pontas de cabelo estragadas, apenas “adia” 
o aparecimento das mesmas. O que não in-
valida, é claro, que cuidem dos vossos ca-
belos e que usem produtos de qualidade… 
mas não estejam à espera de um milagre! 
Mais tarde ou mais cedo, têm de ir “à te-
sourada”!

“Já posso ir nadar, mãe?”

A espera que parecia eterna quando, em 
miúdos, almoçávamos e, por isso, tínha-
mos de aguardar, religiosamente, duas a 
três horas para podermos voltar a entrar 
no mar ou no rio… O medo prendia-se com 
o facto de, tendo em conta que a digestão 
desvia parte do fluxo sanguíneo dos mús-
culos para o estômago, a entrada na água 
poderia inibir esse processo, causar cãibras 
e provocar um afogamento. Pois hoje sa-
bemos que isso não é verdade, já que este 
é um processo autónomo do nosso orga-
nismo. Há que ter em atenção, no entanto, 
que se por acaso estivermos muito tempo 
ao sol e entrarmos numa água que esteja 
muito fria poderemos não só sentir algum 
desconforto no estômago e azia como pro-
vocar um choque térmico - e aqui sim há 
perigo, já que se pode desmaiar e, estando 
dentro de água, há um real perigo de afoga-
mento. O ideal é ir molhando, aos poucos, 
as diferentes partes do corpo e não entrar 
“à campeão”!

Com tudo isto… parece que vou ter que 
ter uma conversa com os meus pais!

Um copo a mais? Já para baixo do 
chuveiro!

Se acham que é a água fria que vos vai 

curar o estado de embriaguez, não pode-
riam estar mais enganados. É que o álcool, 
só por si, já reduz a temperatura corpo-
ral, ainda que muitas das vezes tenhamos 
a sensação de ter o corpo mais quente. O 
banho frio pode, na realidade, causar hipo-
termia e/ou desmaios. Cuidado!

Os diabéticos estão proibidos de comer 
doces

Bem, a resposta não é um simples “sim” 
ou “não” - não estão proibidos, mas tam-
bém à vontade não é à vontadinha. Há 
que, como em tudo, procurar um equilí-
brio - nem sempre, nem nunca. No dia de 
aniversário, no Natal ou numa celebração 
especial podem matar o bichinho, mas sem 
exagerar é claro.

Manteiga para curar queimaduras

É melhor ficarmo-nos pelas torradas - é 
que colocar manteiga numa queimadura 
não só não traz qualquer benefício como 
tem exatamente o efeito contrário - a gor-
dura vai manter a temperatura da pele 
elevada, facilitando uma infeção secundá-
ria e aumentando a dor. Se se queimarem 
coloquem a zona afetada debaixo de água 
tépida e deixem secar ao ar livre, sem utili-
zarem pensos ou ligaduras.

Inês Barbosa
Opinião
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Murder on The Orient Express….

Do you really think that its coincidental 
that Trump loses the election and a vac-
cine is announce a few days later that may 
have a 90 % cure rate...?

Do you think that its coincidental that 
China has shut down their boarder 
and Covid-19 is almost vanished in 

China and they are the only country sup-
plying PPE inventory?

Do you think that its coincidental that 
China had a major influence in Biden get-
ting elected with the CCP now opening up 
for business with the United States and no 
backlash with what has happened in the 
world today?

These questions and much more are all 
part of a global conspiracy theory that a se-
lect few are working with the CCP to con-
trol the world markets and our every move 
and much more.

As scientist race to develop a vaccine 
against the disease, worrying reports have 
emerged that many people may refuse to 
get one once it is available. Conspiracy 
theories about potential vaccines have cir-
culated among anti-vax groups, the claim is 
that any Covid-19 vaccine will kill millions 
and that other vaccines have done so. I be-
lieve that Bill Gates has a secret plan to use 
vaccines to implant trackable microchips 
in people and have us all tracked and con-
trolled in many instances.

Yes, you read that correctly, that Bill 
Gates and to a lesser extend George So-

ros are the two main culprits behind this 
unbelievable global reset with total con-
trol including one global currency and one 
global power. It was far from the first time 
that Soros, a billionaire philanthropist and 
a frequent target of conspiracies about Jews 
controlling the world, has popped up as part 
of a conspiracy theory portraying Soros as 
using Ukraine as a playing field to under-
mine Trump’s campaign. Trump’s team and 
other Republicans have been working to tie 
Soros to nefarious plots to intervene in U.S. 
affairs for quite some time.

There’s no question that China, from 
sources and through the internet have 
weaponized information about the origins 
of the virus-be it fact, rumour, or outright 
lunacy – to advance a political agenda. 
Trump has referred to the virus as the “Chi-
nese virus” and the “Wuhan virus,” part of 
a broader effort to dodge for its spread in the 
United States. There are, however, many 
legitimate questions to ask about China’s 
lack of transparency. The United States in-
telligence community reportedly believes 
that the Chinese government has grossly 
understated the full extent of the corona-
virus outbreak in the country, and it’s far 
from alone in that assessment. 

According to many sources, Covid-19 
doesn’t actually exist, but is a plot by the 
globalist elite to take away our freedoms. 
Early weaker versions of this theory were 
prevalent on the political right in the no-
tion that the novel coronavirus would be no 
worse than flu and later versions are now 
influencing anti-lockdown protests across 
several states in the United States. Another 
possibility is the deep state of Americas elite 
has plotted to undermine the presidency and 
that Dr. Fauci, the face of the United States 
coronavirus pandemic response is a secret 
member and is one of the soldiers of Bill Gates 

and George Soros. If you are putting all the 
dots together, they all lead back to Bill Gates 
and George Soros money and influence.

Big pharma and Bill Gates, along with Dr. 
Fauci who is on the Gates foundation board 
are working with big pharma when it comes 
to the distribution of the vaccine with the 
tracing component in it… big pharma are a 
staple of anti-vaccination narratives, so it 
is hardly surprising that they have trans-
mitted into the age of the coronavirus. Big 
pharma and the manufacturing of future 
and existing drugs all come out of China, 
with 70% of all drugs worldwide are manu-
factured in China.

China is now seen as the next candidate 
for the superpower distinction, with some 
actually asserting that China has aims to 
take over the world. Language like that can 
make China’s intentions seem sinister, and 
even thought some politicians and econo-
mists may believe the country is plotting for 
world domination, what’s more likely afoot 
is that China is in a two-way fight with the 
United States for the most foreign inter-
ests. These interests serve a purpose, but 
what they all add up to is control of foreign 

resources and commodities, as well as in a 
militaristic sense. 

The Chinese have manipulated west-
ern politicians and business leaders into 
thinking China was evolving toward dem-
ocracy and capitalism. In fact, the intent 
was to acquire our capital, technology, 
and other resources for use in China’s own 
modernization. The CCP backed by a few 
are on course to control the marketplace 
and the world. The new world order is one 
that didn’t happen overnight but has been 
in the works for years.

This new world order along with Gates 
and Soros money and influence will con-
trol the global population and will have a 
human chip installed in most of the popu-
lation. There collaboration with China will 
dominate a one system ruling party. This 
conspiracy theory may seem far-fetched to 
you, but if you follow the money and con-
nect the dots, they all lead back to the China 
Gates domination of the world.

Politics is a rich man’s game…

Vincent Black
Opinion



Caros leitores, como estão?

Desejo-vos uma continuação de se-
mana e fim de semana, feliz e sau-
dável. 

Vamos falar de assuntos que nos inte-
ressam a todos e nem por isso sabemos ou 

queremos lidar com eles.
Falamos de situações de conspiração. De 

uma forma ou de outra, nós enquanto so-
ciedade somos todos vítimas de tal termo. 
Podendo ser conspiração maliciosa em ter-
mos pessoais (contra nós), ou conspiração 
maliciosa a nível de sistema.

Teoria da conspiração, também chamada 
de teoria conspiratória ou conspiracionis-
mo, é uma hipótese explicativa ou especu-
lativa que sugere que há duas ou mais pes-
soas ou até mesmo uma organização que 
tem “tramado” para causar ou acobertar, 
através de um planeamento secreto e de 
ação deliberada, uma situação ou evento 

tipicamente considerado ilegal ou prejudi-
cial.  Assim sendo, desde meados dos anos 
60, o termo refere-se a explicações que 
mencionam conspirações sem fundamen-
to, muitas vezes produzindo suposições 
que contrariam a compreensão predomi-
nante dos eventos históricos ou de simples 
factos. Uma característica comum das teo-
rias conspiratórias é que elas evoluem, para 
incluir provas contra si próprias, de modo 
que se tornem infalseáveis e, como afirma 
Michael Barkun, “uma questão de fé em 
vez de prova”. O termo “teoria da conspi-
ração” adquiriu, portanto, um significado 
depreciativo e é muitas vezes usado para 

rejeitar ou ridicularizar crenças impopu-
lares. Assim sendo, creiamos nós ou não, 
conspiração existe. Em casa, no trabalho, 
no governo que nos rege e no próprio sis-
tema. Cabe a todos e a qualquer um de nós 
estar atento, alerta e, acima de tudo, ser 
curioso e realista, para que possamos per-
ceber o que afinal nos rodeia.

Cuidem-se.
Saúde e até breve se Deus quiser e os ho-

mens deixarem.
Até já,
Cristina

Um ano Capicua a “conspirar”
Cristina Da Costa
Opinião
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Também estamos disponíveis na                  , para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Mergulhamos com Armando Ribeiro
nas profundezas da terra e da água

Esta semana:

Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable

Passeamos pela beleza que envolve
a Cascata da Cabreia

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

Percebemos como revelar emoções numa fotografia 
com Jessé Manuel no Espaço Mwangolé

Ficamos a conhecer a designer e ilustradora
Sílvia Lézico no Stella’s Studio

Acompanhamos o making of do espetáculo 

"10.000 anos depois entre Vénus e Marte" 

de José Cid com Paulo César Fajardo

The world continues to drive itself according to the 
views of people who have adopted attitudes that 
they know that’s best for society without consult-
ing what the community wants. This type of fascist 
thinking without concrete proof drives their actions 
and gives rise to many questions about where civil-
ization will end up once the pandemic is over. 

Alex Trebek was the host of Jeopardy for over 30 years 
and passed away late last week. The concept of the 
game he hosted used an approach where answers 

were provided to contestants who in turn had to respond 
with the correct question. This concept is being used by 
our so-called leaders where they are providing all the an-
swers based on incomplete data and cliches leaving us to 

ask questions about what’s next in our lives. Cowards to 
say the least. By using platitudes to calm the populace as if 
we are not capable of understanding the state of the world, 
leads people to question what is true and false, resulting in 
conspiracy theories which Milénio Stadium is discussing 
this week. Conspiracy theories usually deny consensus 
or cannot be proven using historical or scientific meth-
ods. They are not false by default and validity depends 
on evidence just as in theory. Most popular is a cognitive 
bias called illusory pattern perception which many people 
adopt. Many conspiracies are based on superstitions, 
mythology and fables repeated over time where mythos is 
adopted and becomes reality. 

Is Elvis still alive and was the moon landing a hoax? Was 
9/11 an inside job and is gentrification a race war? 

These are just a few of thousands of conspiracy theor-
ies which create expanded discussions by many. And so, 
what to believe? This question brings me back to my child-
hood where a dream went this way: “The bells are ringing 
on the church spire calling you to church. The sky is dark 
with clouds roaming and waiting for a storm. The pulpit 
has now been occupied and the preacher-man speaks of 
the pending doom and gloom as evidenced by the dark sky 
represents God’s disappointment with the adoring popu-
lace. There is no heaven without hell and repenting for 
non-existing sins is the path to salvation. Satan is every-
where tempting at every minute and our lives are nothing 
more than a continuous war of evil against good. Away 
from the pulpit, the dark alleys provided the perfect oppor-
tunities for evil to hide and attack as the processions of the 
dead occur every night. The terror of being overtaken by 
Satan danced in our souls every night until the sun came up 
and God smiled upon us again.” The conspiratorial aspect 
of the preacher-man who instilled fear based on theories 
which certainly God did not invent or promote was used 
to control the mind of a populace which lived according to 
unproven theological myths thrust upon uneducated be-
ings which end up having an effect for the rest of our lives. 
“Control the myth and you control the masses”. 

The biased approach to information today will both 
educate and benumb thus controlling our lives. Reality 
is hard to accept but the opposite only takes us to a place 
where numbness will envelop our bodies. 

Let’s play Jeopardy and provide the right questions. 
Manuel DaCosta/MS

Jeopardy Editorial English version
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Violence against women is not a woman’s 
issue, it is a human rights issue and 
devastating threat to gender equality.  
November is Woman Abuse Prevention 
month in Ontario… It is a time of height-
ened awareness and opportunities for 
the public to learn more about this grow-
ing pandemic.  The Declaration on the 
Elimination of Violence Against Women, 
adopted by the United Nations Gener-
al Assembly in 1993, defines violence 
against women as “any act of gender 
based violence that results in, or is likely 
to result in, physical, sexual, or psycho-
logical harm or suffering to women, in-
cluding threats of such acts, coercion or 
arbitrary deprivation of liberty, whether 
occurring in public or private life”.

Like an illness, abuse has a myriad of 
symptoms and manners in which it 
presents itself to us. Regardless of 

whether it is physical, emotion, verbal or 
sexual, there is no home remedy or ‘quick 
fix’. Rather, as a society, we must look to-
wards building awareness of the red flags, 
which tend to be overlooked.  It is import-
ant that we educate ourselves and others 
about the prevalence of women abuse. 

According to the Ontario Women’s Dir-
ectorate, 7% of Ontario women living in a 
common-law or marital relationship re-
ported experiencing physical/sexual assault 
by a spousal partner at least once between 
1994 and 2014. Yet less than one quarter 
of victims of spousal violence report to the 
police. The statistics below demonstrate 
the importance of Woman Abuse Preven-
tion month. They are taken from “the facts 
about violence against women” by the Can-
adian Women’s Foundation.

• All Canadians pay a steep price for 
violence against women. It’s estimated 
that each year, Canadians collectively 
spend $7.4 billion to deal with the after-
math of spousal violence alone, ac-
cording to the Department of Justice. 
This figure includes immediate costs, 
such as emergency room visits and 
related costs, such as loss of income. 
It also includes tangible costs such as 
funerals, and intangible costs such as 
pain and suffering.

• Half of all women in Canada have 
experienced at least one incident of 
physical or sexual violence since the 
age of 16.

• 67% of all Canadians say they have 
personally known at least one woman 
who has experienced physical or sex-
ual abuse.

• About 80% of sex trafficking victims in 
Canada are women and girls.

• More than one in 10 Canadian women 
say they have been stalked by some-
one in a way that made them feel 
unsafe or fear for their life.

• Approximately every six days, a woman 
in Canada is killed by her intimate 
partner. Out of the 83 police-reported 
intimate partner homicides in 2014, 
67 of the victims—over 80%—were 
women.

• On any given night in Canada, 3,491 
women and their 2,724 children sleep 
in shelters to escape abuse. 

• On any given night in Canada, about 
300 women and children are turned 
away because shelters are already full.

• There were 1,181 cases of missing or 
murdered Aboriginal women in Canada 
between 1980 and 2012, according 
to the RCMP. However, according 
to grassroots organizations and the 
Minister of the Status of Women the 

number is much higher, closer to 
4,000. Aboriginal women are killed at 
six times the rate of non-aboriginal 
women.

• Women are at greater risk of experien-
cing elder abuse from a family member, 
accounting for 60% of senior survivors 
of family violence.  

• Cyber violence, which includes online 
threats, harassment, and stalking, has 
emerged as an extension of violence 
against women.  Young women (age 
18-24) are most likely to experience 
online harassment in its most severe 
forms, including stalking, sexual ha-
rassment and physical threats.  

Women living with, leaving, or heal-
ing from an abusive experience, suffer in 
multiple forms and frequently on a daily 
basis. Sometimes, abuse can be easily iden-
tifiable, while others are covert in nature. 
Take a moment to familiarize yourself with 
the different types: financial; psychologic-
al or emotional; physical; sexual; verbal; 
cyberbullying; social; spiritual; environ-
mental; harassment/stalking/intimida-
tion. To know the categories is one thing, 
however, to recognize yourself in the cir-
cumstances is the challenge. There are no 
boundaries, as abuse is not mutually-ex-
clusive to romantic relationships. Further-
more, it is well documented that abuse 
escalates in frequency and severity over 
time. This is especially true with physical 
violence. 

Abuse has nothing to do with love and 
everything to do with power and control!  
Why is it always the victim who has to pro-
vide evidence and proof, and even when 
there is ample of that? Why is the abuser 
being either mildly admonished, given a 
minimum sentence, or not held account-
able at all? (And the victim is subject to 
public ridicule and called a liar, or mentally 
unstable, etc.) We must take critical action 
to end gender-based violence and continue 

to empower and inspire women. As a com-
munity, we should amplify opportunity 
and build inclusive communities where 
violence against women and girls will not 
be tolerated. 

Consider all of the wonderful women 
and girls in your life. Now, think about 
the fact that half of all women in Canada 
have experienced at least one incident of 
physical or sexual violence since the age 
of 16. Acknowledging and seeing injustice 
happening in front of us, when we turn our 
faces…we invariability legitimatize it and 
allow for the corruption of our own values.  
Canadians need to admit that gendered 
violence is at an epidemic proportion. 

Each one of us has a responsibility to play 
a role, as individuals, to protect those we 
love and to our future, where women and 
girls are respected and treated as equals in 
every facet of life. I will never tell a woman 
that she must leave, as only she knows 
when she is ready. But, if you are a woman 
living with abuse, please know that there 
are services, agencies, and people who care 
and will help.

Wondering what you can do to prevent 
Violence Against Women? How will you 
contribute to ending it? Here are some 
suggestions: recognize inequality and en-
courage change; confront sexism, racism, 
ableism, classism, homophobia, trans-
phobia, and all forms of oppression; sup-
port women through empowerment; en-
courage them to take control of their own 
bodies, wages and lives; advocate for end-
ing violence, poverty, homelessness and 
the oppression of women and children.  

We have a choice and a moral compass.  
Refuse to be silenced… we have a voice! 
It can start out as a whisper, turn into a 
scream and made into a beautiful noise… 
shoulder to shoulder banding together… 
from the mouths of our mothers... from the 
lips of our daughters, we can call out the 
wrong. 

Sara Isabel Dias
Opinion

Woman Abuse 
Prevention Month
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Subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.

SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista - Mergulhador desde 
1999, Armando Ribeiro alcançou um 
novo recorde nacional de mergulho 
em gruta, atingiu, agora, os 215 met-
ros de profundidade! 

-  Prepare-se, ponha a mochila às cos-
tas e venha conhecer a Cascata da 
Cabreia: um espaço que o coloca em 
contacto direto com a natureza e que 
é ideal para passar um bom momento 
em família ou, quem sabe, simples-
mente relaxar. Vamos passear?

 15h00 It´s Showtime

16h00 Caminhos da história 

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline - Adriana Marques e Catari-
na Balça falam-nos de Blue Ivy e da 
sua participação já ativa no mundo do 
cinema, esclarecem o boato e dizem-
nos se Anitta rapou ou não a cabeça, 
e ainda nos mostram uma baleia com 
duas jovens dentro da boca! 

  Timeline – a sua rede social agora na 
televisão.

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

20h30 Musicbox

 21h00 Here’s the Thing - Manuel DaCos-
ta e Madalena Balça entrevistam 
Luís Miguel Ribeiro – Presidente 
da Fundação AEP. A Rede Global da 
Diáspora que está a ser lançada para 
unir todos os portugueses no mundo - 
este será o centro de toda a conversa. 

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 15 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal à vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 It´s Showtime

 11h00 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul - Esta semana vamos 
falar de uma tendência dos dias mod-
ernos: decluttering. Esta prática tem 
como objetivo livrar-nos da sujeira, 
excesso e desorganização material 
que se reflete no nosso plano mental, 
aumentando os nossos níveis de cor-
tisol, a hormona do stress. Não perca 
ainda os conselhos de nutrição da Ana 
Bravo e a nossa dica musical para a 
sua playlist Zen!     .      

 16h30 Imperdíveis

 17h00 É fã de José Cid? Então vai com 
certeza adorar assistir a este docu-
mentário, da autoria de Paulo César 
Fajardo, que lhe dá acesso exclusivo 
ao making of do espetáculo “10.000 
anos depois entre Vénus e Marte” 

   Logo de seguida visitaremos o 
seu estúdio onde nasceram e nascem 
grandes sucessos da música portu-
guesa. 

 17h30 Timeline

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 À Volta da Música 
com Francisco Tavares

 20h00 Portugal À Vista

 21h00 Stella’s Studio 

 21h30 Musicbox

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 19 DE NOVEMBRO 
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Espaço Mwangolé

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé 

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Timeline

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 We Need to Talk

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 16 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

 08h30 Caminhos da Energia

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Timeline

16h30 Portugal à Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Here’s the Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé 

00h00 It´s Showtime

00h30 Timeline

01h00 Portugal À Vista

01h00 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 17 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox

08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos da História

15h30 Musicbox 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugal à Vista

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 18 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Musicbox 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Musicbox

16h00 It’s Showtime

16h30 Here’s the Thing

17h00 Estação de Serviço 

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Espaço Mwangolé 

21h00 Caminhos da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 19 DE NOVEMBRO
 06h00 Musicbox 

07h00 Bom dia Canadá 

08h00 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Portugal À Vista

16h30 Timeline

17h00 Espaço Mwangolé 

17h30 Body & Soul

18h00 Roundtable  

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Stella’s Studio

21h00 Caminhos Da História

21h30 Musicbox

22h00 Camões TV Notícias

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

1560 Bloor St W, Toronto

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

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

Your #1 Choice to Portugal

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

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

Novo Estado de Emergência entrou em 
vigor em Portugal no dia 9 deste mês, 
mais uma vez a prejudicar os mais pe-
quenos. Mas será que todas as medidas 
tomadas são necessárias? Muitas não 
fazem sentido nenhum, engraçado é que 
aconteceram em simultâneo, parece 
que combinaram.

Eu acho que os governantes tomam 
decisões a ferir o elo mais fraco, isto 
no bom sentido, porque na realidade 

os comes e bebes são os mais importantes. 
Sem eles uma grande percentagem da po-
pulação passava muita fome. Eu continuo 
com a mesma ideia, não é nos restaurantes 
que se transmite a maior percentagem da 
Covid-19, há locais muito piores e, neste 
momento, entre as idades mais novas, que 
depois passam para os mais idosos. Os mi-
nistros determinaram/decidiram aprovar a 
proibição da circulação na via pública entre 
as 23h00 e as 05h00 nos dias de semana e a 
partir das 13h00 aos sábados e domingos - 
esta medida foi aplicada simplesmente aos 
121 concelhos com risco elevado de trans-
missão da Covid-19, concelhos que foram 

selecionados sabe-se lá por quem. Só po-
dem circular para desempenho de funções 
profissionais entre outras, mas para isso 
será necessária uma declaração, emitida 
pela entidade empregadora ou pelo pró-
prio, no caso dos trabalhadores indepen-
dentes, etc. Algo aqui foi bem pensado foi 
terem deixado de fora os profissionais de 
saúde e todos os trabalhadores de institui-
ções de saúde e de apoio social, agentes de 
proteção civil, forças armadas entre outros 
serviços públicos, todos estes não precisam 
de declaração, até aqui foi mais ou menos 
positivo. Também positivo foi o próprio 
governo compreender e assumir que estas 
regras aplicadas prejudicam o comércio, 
tendo dito que tem sido dos setores mais 
afetados por esta crise. Mas os mais afeta-
dos são, sem dúvida, os restaurantes, no 
que toca a proibição de circulação a partir 
das 13:00 aos sábados e aos domingos. Isto 
é mesmo gozar com os trabalhadores e em-
presários do comércio a retalho e a restau-
ração. Se a fatia de bolo maior é ao fim de 
semana como vão os pobres sobreviver? E 
ainda por cima vem o António Costa dizer - 
“Queremos ter um Natal tão parecido com 
o Natal que as nossas tradições nos foram 
ensinando a ter”. Esperem aí, isto é mesmo 
gozar com as pessoas - como se vai ter um 
Natal se as receitas vão ser negativas para 
milhares de famílias? Eu acho que aqui 
quem escreveu e manda o primeiro-minis-
tro dizer não pensou bem. O próprio, se ca-
lhar, não teve tempo de pensar, de ler o que 

lhe enviaram, ou então os ministros devem 
ter reunido numa sexta-feira ou numa se-
gunda de manhã, piores dias para se to-
marem decisões. Como sabem o que eles 
dizem em relação a restrições é-lhes forne-
cida toda a informação e tudo o que devem 
dizer. Se pensarmos bem, este confina-
mento em 121 concelhos é só porque vem aí 
o Natal, quer dizer que se não estivéssemos 
próximos do Natal deixavam-nos morrer. 
Sim eu sei que não é a forma correta de se 
dizer e é medíocre, mas é como ele assim o 
transmitiu ao cidadão. 

Meus caros, anda tudo louco, já parece 
como no filme “Os deuses devem estar lou-
cos”, mas o mais engraçado é que poucos 
se pronunciaram sobre as novas medidas. 
O Dr. Rui Rio deu-lhe uma lição à distân-
cia. Uma pessoa que teve coragem de se ex-
pressar e com categoria foi o Dr. Moreira, 
presidente da Câmara do Porto, que disse 
em alto e bom som que quando tomarem 
medidas para determinados concelhos de-
vem comunicar com os autarcas. Ninguém 
mais do que eles querem o bem para o ci-
dadão, não é decidir as coisas sem pensar 
nas consequências que todas estas decisões 
podem trazer. 

Ah… sim têm razão, depois de algumas 
críticas construtivas, o primeiro-ministro 
veio a público dizer que vai haver uma ver-
ba para ajudar os empresários da restau-
ração e similares - isto é tirar com as duas 
e dar com uma mais tarde. Retirar tudo, 
pobre do empresário. Nota-se que não se 

fazem estudos atempadamente para se ti-
rarem conclusões concretas e decidir me-
didas que não prejudiquem tanto. Aqui se 
vê que o trabalho de casa não é feito com 
tempo e depois… vamos lá reunir e tomar 
medidas pela forma mais fácil. Governos 
sem ideias, sem trabalho no terreno.

Mas por cá está-se a passar mais ou me-
nos a mesma coisa. Reparem que até dia 
22 deste mês na Peel Region nem visitas 
se pode ter nas próprias casas. Os restau-
rantes, mais uma vez, levaram com uma 
machadada das grandes ao verem ser-lhes 
reduzido o número de pessoas dentro de 
portas. Pobre dos que têm espaços redu-
zidos. Porquê tudo isto na região de Peel? 
Porque uma determinada zona desta região 
que, desde sempre se portou mal e nunca 
se souberam educar para proteger os outros 
e a eles próprios, abriu asas e continuou 
com megafestas e ajuntamentos, sem res-
peitar as regras que tinham sido impostas. 
E agora, por culpa de meia dúzia, acabam 
de prejudicar um grande número de pes-
soas sem essas terem culpa. Também aqui 
se devia ter feito estudos e apertar o cerco 
na área que não estava a respeitar as regras 
impostas. O mais fácil foi meterem tudo no 
mesmo saco. No meu ponto de vista, mais 
uma decisão medíocre tomada em cima do 
joelho, sem pensar. 

Vamos indo e vamos vendo, não façam 
planos para o Natal, nem para férias porque 
da noite para o dia as coisas alteram, man-
datadas pelo poder político.

Augusto Bandeira
Opinião

Estado de 
Emergência
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A I Guerra Mundial (1914-1918) ocupa 
um papel preponderante no seio da his-
toriografia nacional, porquanto além dos 
efeitos militares repercutiu em Portugal 
consequências de natureza socioeconó-
mica e política que contribuíram decisi-
vamente para a queda da Primeira Repú-
blica Portuguesa (1910-1926).

Embora desde 1914 existissem con-
frontos entre patrulhas lusas e ger-
mânicas nos territórios moçambi-

canos e angolanos, dada a proximidade 
limítrofe das colónias africanas portugue-
sas com as colónias alemãs, e inclusive te-
nham perecido no decurso do conflito mais 
portugueses em Angola e Moçambique do 
que na Flandres, a entrada do país na frente 
europeia ocorreu somente em 1917.

Com incontáveis dificuldades para cons-
tituir o Corpo Expedicionário Português 
(CEP), foram mobilizados mais de 50 mil 
soldados para as trincheiras da Flandres, 
região norte da fronteira franco-belga onde 
ocorreu a 9 de abril de 1918 a fatídica batalha 
de Lys em que o exército alemão destroçou o 
CEP. No desfecho do conflito que consagrou 
a vitória militar da Inglaterra, França, Esta-
dos Unidos e restantes aliados, nos quais se 
incluíam Portugal, a aritmética nacional era 
reveladora: mais de sete mil mortos, mais de 
sete mil feridos, quase seis mil desapareci-
dos e quase nove mil incapazes. 

As raízes da emigração portuguesa no 

território francês remontam precisamen-
te a este período, quando milhares de sol-
dados lusos não regressaram a Portugal, 
optando por se tornarem emigrantes em 
terras gaulesas. Ainda hoje, existem des-
cendentes destes soldados e emigrantes lu-
sos que preservam a sua memória e zelam o 
cemitério militar português de Richebourg, 
no norte de França, um cemitério militar 
exclusivamente português, que reúne um 
total de 1831 militares mortos na frente eu-
ropeia. 

É o caso da nonagenária Felicia Assun-
ção Pailleux, filha do soldado e depois 
emigrante João Assunção, um minhoto de 
Ponte da Barca, que fez parte da 2ª Divisão 
do CEP e que como outros compatriotas 
que optaram no final do conflito bélico por 
não regressar a Portugal, onde grassava 
uma profunda crise política, económica e 
social, fixou-se na zona onde combateu, no 
Norte-Pas de Calais, uma zona de minas de 
carvão que absorveu muita mão de obra. 
Ao longo das últimas quatro décadas, Feli-
cia Paileux tem sido a porta-estandarte da 
bandeira de Portugal nas cerimónias evo-
cativas da Grande Guerra no cemitério de 
Richebourg e no monumento aos soldados 
lusos em La Couture, no Norte-Pas de Ca-
lais, honrando a memória do seu pai, solda-
do e emigrante português falecido em 1975, 
que muito antes da emigração massiva dos 
anos 60 escolheu como muitos outros anti-
gos companheiros de armas a França para 
viver, trabalhar e constituir família. 

Há poucos anos, a investigadora Maria José 
Oliveira, autora do livro “Prisioneiros Portu-
gueses da Primeira Guerra Mundial, Frente 
Europeia - 1917/1918”, difundiu um novo 
olhar e importante contributo para a história 
da participação portuguesa na frente euro-
peia da Grande Guerra, através da elaboração 
de uma lista inédita de 259 prisioneiros onde 

é revelado além do nome, data de nascimen-
to e morte, a causa do falecimento e, em 178 
casos, o local da sepultura.

Como sustenta a investigadora, cujo avô 
foi um dos milhares de soldados portugue-
ses que foram feitos prisioneiros na bata-
lha de La Lys, houve vários cativos lusos, 
com menos de 30 anos, que morreram em 
campos de internamento e de trabalhos 
forçados na Alemanha, França, Bélgica e 
Polónia, vítimas de tuberculose pulmonar, 
de gripe pneumónica ou ferimentos, tendo 
a grande maioria sido trasladada para o ce-

mitério militar português de Richebourg.
Segundo a mesma, além deste cemitério, 

existem ainda portugueses sepultados nou-
tros locais de França como Loisne, Fresnes, 
Pont du Hem ou os cemitérios militares de 
Vieille Chapelle e Sainghin-en-Mélantois, 
sendo que a investigação permitiu encon-
trar um português em Gadenstedt e em 
Fort Blucher, na Alemanha, um outro em 
Ninove, na Bélgica, assim como apreender 
que alguns ficaram sepultados nos próprios 
campos onde foram feitos prisioneiros.

Prisioneiros Portugueses da Primeira 
Guerra Mundial, Frente Europeia - 1917/1918

O historiador Daniel Bastos, cujo percurso tem sido alicerçado no seio das Comunidades Portuguesas, acompanha-
do em 2019 de Felícia Assunção Pailleux, filha do antigo combatente na I Guerra Mundial e depois emigrante em 
França, João Assunção, no Museu Nacional da História da Imigração em Paris

Daniel Bastos
Opinião

Se sempre houve motivos para feste-
jar a chegada de um novo ano, com a 
secreta esperança que ele nos traga 
a felicidade de acabar com todos os 
males que nos atormentam, este ano 
que se aproxima tem motivos de so-
bra para multiplicar tais desejos, entre 
os quais: a descoberta e a aplicação 
generalizada de uma vacina capaz de 
nos defender contra esta “praga” da 
Covid-19 e o despejar o atual inquilino 
da Casa Branca, qual urso fustigado a 
sair do covil onde decidiu hibernar!... 
Raras vezes o mundo de homens e 
mulheres livres, sensatos e humana-
mente sensíveis aos valores éticos do 
nosso comportamento, se uniu na sua 
fé expectante de que o próximo ano 
nos liberte destas duas “pestes” que 
tanto afetam o mundo atual, destruin-
do vidas humanas, economias e os 
equilíbrios necessários à paz mundial.

Considerando a que mais afeta a ge-
neralidade da população mundial, 
a pandemia da Covid-19, que já 

matou cerca de um milhão e trezentas mil 
pessoas em todo o mundo e que forçou, 
na passada segunda-feira (9), Portugal a 

assumir o Estado de Emergência em 121 
autarquias mais afetadas pelo vírus, após 
um fim de semana catastrófico em que se 
atingiu o máximo de casos diários, com 
6.640 infeções e 56 óbitos, a situação tem 
vindo a complicar-se e a colocar a nossa 
população em alerta, face à capacidade 
para nos defendermos desta doença, ten-
do em consideração a saturação dos nos-
sos hospitais públicos em atender tantos 
doentes e à exaustão sentida por todos os 
trabalhadores da saúde, nomeadamente 
os que labutam no Serviço Nacional de 
Saúde.

Tais circunstâncias levaram a que o 
Presidente da República, acompanhado 
pela Assembleia da República e o Gover-
no, decretasse um novo regime de restri-
ções à liberdade pública, nomeadamente 
a proibição de circulação entre as 23h00 
e as 05h00 e, nos dois próximos fins e se-
mana, entre as 13h00 de sábado (14) e as 
05h00 de segunda-feira (16), autorizan-
do exceções para quem se desloca para o 
trabalho, entre outras. Tudo isto na pers-
petiva de que se possa abrandar o núme-
ro crescente de casos Covid no país e que 
o mês de dezembro e os festejos de Natal 
possam beneficiar de um regime menos 
restritivo.

Naturalmente que, tal como em tantos 
outros países, a estas medidas seguiu-se 
um coro de protestos dos setores mais 
prejudicados, como a hotelaria e a res-
tauração, a que se associaram violentas 
críticas ao governo por ter tardado em 
colocá-las em prática, ou porque elas 
estão longe da exigência necessária para 

travar a propagação da doença, ou ain-
da porque as consideram um estrangu-
lamento das liberdades individuais dos 
cidadãos.

Se bem que todas as críticas e protes-
tos tenham a sua razão de ser, com base 
nos motivos que os precedem, a verdade 
é que se torna extremamente difícil para 
qualquer governo equilibrar as suas deci-
sões nesta matéria, nomeadamente cau-
sar o mínimo de prejuízos aos cidadãos e 
às empresas, sem deixar de impor medi-
das impopulares que combatam a pro-
gressão desta doença e as muito graves e 
previstas consequências humanas e ma-
teriais da continuidade da sua evolução.

Se a situação da expansão da Covid-19 
é complicada em Portugal, muito pior se 
torna nos EUA, que retêm o maior nú-
mero de casos no mundo (20% do total 
mundial), com mais de 10 milhões de 
infetados e mais de 230 mil óbitos. Tudo 
isto num país cujo próprio Presidente 
sempre se recusou a aceitar a perigosi-
dade da Covid-19 e, consequentemente, 
nada fez para a tentar controlar.

Nesta matéria como em tantas outras, 
em que as suas decisões deixaram perple-
xo o mundo, duvidando das suas capaci-
dades intelectuais como governante e 
hesitando em classificá-lo como simples 
ignorante vaidoso ou um egocêntrico 
cego, o povo americano e mundial está 
prestes a livrar-se deste espécime, ex-
pulsando-o da Casa Branca. E digo “pres-
tes” porque, se não houver impedimen-
tos legais e/ou manobras retaliatórias da 
parte de Donald Trump (“que não gosta 

nem sabe perder”), o novo Presidente 
eleito pela maioria do povo dos EUA só 
será empossado a 20.01.2021.

Foi assim que após longas noites co-
lados aos écrans televisivos, através dos 
canais nacionais e internacionais, con-
fusos por um turbilhão de informações 
díspares de vitória por parte de Trump 
e os seus votos legais e “ilegais”, “rou-
bos”, “votos a mais e a menos”, e numa 
interminável contagem de votos, em que 
todas as projeções dos média norte-ame-
ricanos acabaram por concluir na vitória 
da esperança que constitui a dupla Joe 
Biden e Kamala Harris. Uma esperança 
que vai ter um longo caminho a percor-
rer, sobre um monte de escolhos e arma-
dilhas que vão herdar, um país profun-
damente dividido pelo ódio fracionista 
destilado por Trump, ao qual não vão ser 
alheios os 70 milhões de votantes que que 
Trump conseguiu reter. 

Longas noites que nos deram a co-
nhecer parte de uma América profun-
da, mediatizada por muitas teorias da 
conspiração, envenenadas por objetivos 
político-partidários e outros inconfessá-
veis, destinados a criarem um ambiente 
de caos e medo na população, capaz de 
a forçar a aceitar um regime mais dita-
torial, enquanto fórmula inspiradora de 
segurança dos cidadãos.

Tem havido de tudo nestas eleições 
americanas e, no fim, ficamos com a 
sensação de que muito ainda haverá por 
acontecer!...

Na expectativa de um Novo Ano, diferente para melhor!

Luis Barreira
Opinião



CORNER CAFÉ
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A servir gastronomia portuguesa tradicional com 5 especiais novos diariamente
Excelente comida / fabulosa seleção de vinhos / atmosfera incrível 
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2 Alyward St, Toronto
Excelente localização, casa com 2100 sq. ft, 
numa rua sossegada. 

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

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



Os portugueses estão espalhados por 
todo o mundo e hoje, mais do que nun-
ca, têm a oportunidade de serem pro-
motores do seu próprio país. Esta sema-
na, Manuel DaCosta e Madalena Balça 
anunciam um novo projeto, a Rede Glo-
bal da Diáspora, que pretende reduzir a 
distância e unir todos os portugueses do 
mundo. 

Para o programa Here’s The Thing (Ca-
mões TV), estiveram à conversa com 
o Dr. Luís Miguel Ribeiro, presidente 

da Fundação da Associação Empresarial de 
Portugal e que nos irá explicar como este 
projeto inovador pode mudar o futuro de 
Portugal e dos portugueses, com a ajuda da 
diáspora. 

Manuel DaCosta: Quais foram os moti-
vos que conduziram à criação da fundação 
AEP?
Luís Miguel Ribeiro: É verdade que a fun-
dação AEP tem 10 anos, mas a Associação 
Empresarial de Portugal tem cerca de 171 
anos. A dada altura da vida desta associa-
ção, entendeu-se que seria importante 

criar a fundação AEP e esta nasceu com o 
intuito de trabalhar áreas complementares 
àquilo que é o dia a dia da AEP. 

MDC: E o que têm feito até agora?  
LMR: Diariamente, a AEP trabalha no 
apoio aos seus associados, à comunidade e 
na interligação com o Governo de Portugal. 
Somos aliás representantes do Governo em 
diversos projetos de apoio aos empresá-
rios. Na sua atividade, a AEP tem trabalhos 
muito práticos, do quotidiano das empre-
sas, algo tão simples como se um empresá-
rio precisar da emissão de um certificado 
de origem para enviar um produto para o 
Canadá, nós facilitamos isso. Além disso, 
providenciamos aconselhamento jurídico, 
consultorias especificas e o apoio a ações de 
internacionalização das nossas empresas. 
Já a fundação AEP dedica-se a questões 
mais estruturais e abrangentes, como a 
Rede Global da Diáspora, com a criação de 
condições para que as empresas portugue-
sas tenham outras oportunidades de ne-
gócio. Também trabalhamos com os mais 
jovens no setor do empreendedorismo e 
ajuda à criação da sua própria empresa, e 

ainda, com o empreendedorismo sénior, 
ou seja, pessoas com idade mais avançada 
que tentam criar a sua própria oportunida-
de de emprego. Para estimular a inovação e 
o conhecimento, ligamos ainda as univer-
sidades e empresas no sistema cientifico-
-tecnológico. 
A fundação AEP nasce para complementar 
aquilo que é a atividade da AEP enquanto 
Câmara de Comércio e Indústria, enquan-
to organismo que representa o Estado em 
alguns setores, mas que não é para o apoio 
diário. Existe ainda outro motivo... há uma 
década, entendia-se que tudo o que era a 
parte de património e imobiliário da AEP 
pudesse ficar na fundação e não na AEP. 

Madalena Balça: Dez anos depois da cria-
ção da fundação reconheceram a impor-
tância da diáspora e dos portugueses espa-
lhados pelo mundo no apoio às empresas 
sediadas em Portugal. Qual o motivo da 
demora na criação da Rede Global da Diás-
pora? 
LMR: Nós já tínhamos identificado esta 
oportunidade e potencial há algum tempo, 
mas tivemos de esperar pelo momento em 

que teríamos o apoio, os instrumentos e os 
recursos financeiros para o podermos fa-
zer. A AEP é o maior operador privado no 
apoio à internacionalização da economia 
portuguesa. Por ano, fazemos cerca de 52 
missões empresariais. Todas as semanas 
estamos com os nossos empresários num 
país diferente. A AEP com o foco no negó-
cio ajuda no apoio às empresas, na partici-
pação em feiras, em missões empresariais, 
nas conferências, entre outras coisas. 
A Rede Global da Diáspora é um dos prin-
cipais ativos de Portugal. Esse ativo está 
hoje mais valorizado do que nunca, nós te-
mos cerca de cinco milhões de portugueses 
espalhados pelo mundo. E com esta Rede 
queremos que cada um destes portugueses 
seja um embaixador de Portugal no mun-
do e que cada um sinta que pode ajudar 
o seu país e que o seu país o pode ajudar. 
Com isto, nós pretendemos que aquilo que 
nos une, que é o ser português, seja um ele-
mento que vá potenciar uma maior intera-
ção entre as pessoas, criar oportunidades 
para empresários portugueses que queiram 
estar noutros países e que portugueses que 
estão no mundo invistam no seu país. 

Here’s The Thing

Rede Global da Diáspora

DESCUBRA A CAPA
DESTE MÊS

REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM

LOCAL
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MB: Como será feita a construção desta 
Rede Global da Diáspora? 
LMR: Terá na sua base uma plataforma com 
o endereço www.redeglobal.pt onde as 
pessoas, instituições e as empresas se po-
dem inscrever. Esta plataforma pretende 
ser um ponto de encontro entre pessoas e 
instituições que têm uma característica em 
comum, serem portugueses. E nesta plata-
forma, pretende-se que possam dialogar. 
Por exemplo, imaginemos uma pequena 
empresa de produção de azeite de Trás-os-
-Montes que pretende levar o seu produto a 
outros países, nesta plataforma tem a opor-
tunidade de se darem a conhecer e quem 
está noutros países pode estar interessado 
nesse produto distinto. E a enorme vanta-
gem é que tem do outro lado do mundo um 
português em quem tem alguma confiança, 
o que lhe vai diminuir o risco de negócio e 
que lhe abrirá novas oportunidades sem ter 
de enviar um comercial para encontrar um 
mercado, reduzindo também os seus custos. 
O contrário também pode acontecer, um 
empresário português que esteja fora do 
país, mas interessado em investir em Por-
tugal. E assim, com a interação entre indi-
víduos que falam a mesma língua, criam-se 
oportunidades de negócio. 
Este projeto tem ainda uma outra parte 
muito interessante, através do nosso smar-
tphone, podemos estar em qualquer parte 
do mundo e podemos encontrar um café, 
um restaurante ou uma organização de 
portugueses que estejam identificados nes-
ta aplicação. 

MB: Essas instituições têm de estar previa-
mente inscritas na Rede Global?
LMR: Sim, basta registarem-se em www.
redeglobal.pt e a partir daí colocarem a 
informação que acham relevante. Toda a 
participação na Rede é gratuita. Agora, se 
as empresas quiserem, a partir daqui, es-
tabelecer canais de comercialização aí já se 
irá apresentar um custo para se inovarem, 
para se promoverem e para estarem na pla-
taforma. 

MDC: Por exemplo, quem estiver no Cana-
dá e quiser fazer negócio em Portugal, de-
pois de estabelecer contacto na Rede existe 
algum custo que tem de pagar? 
LMR: Não, a plataforma cria o meio de se 
contactarem, a partir daí o negócio é feito 
entre as partes e nós já não nos envolve-
mos. Nós apenas potenciamos os contac-
tos, a forma como fazem o negócio ou inte-
ragem já não nos diz respeito. 

MB: Disse que a AEP tem a componente de 
apoio ao empresário, isso é válido também 
para empresários portugueses que estão no 
exterior, mas querem investir em Portugal? 
LMR: Claro, uma das grandes dificuldades 
que as pessoas enfrentam quando querem 
investir em Portugal é a burocracia e a in-
formação jurídico-legal. Por isso, temos o 
gabinete de Apoio ao Investidor (NINVEST) 
que trata de todo o processo. Através da 
plataforma, uma pessoa pode requerer ser 
contactada pelos serviços da AEP, ser-lhe-
-á apresentada uma proposta e depois a 
pessoa decide se aceita ou não. 

MB: Então, esta Rede não será apenas a 
diáspora a apoiar a internacionalização de 
empresas portuguesas, mas também a ser a 
ajudada no investimento em Portugal e na 
ligação ao mundo.  
LMR: Já tive a oportunidade de participar 
em vários eventos empresariais e contactar 
com vários portugueses pelo mundo. E de-
parei-me com várias pessoas que gostavam 
de investir no seu país, mas que não sabem 
como nem em quê, ainda mais quando nem 
sempre conseguem obter informação. E foi 
ao percebermos esta necessidade que criá-
mos este serviço de apoio.
Portugal precisa de captar investimento e 
felizmente existem muitos casos de portu-
gueses que foram para fora e são empresá-
rios de sucesso e que hoje partilham parte 
da sua experiência e da sua capacidade de 
investimento para o país. E nós queremos 
ajudar, para que possa existir investimento 
em Portugal. 

MDC: Na sua opinião, qual o motivo que, 
durante tantos anos, levou o Governo a ig-
norar este potencial de ter cinco milhões 
de portugueses espalhados pelo mundo? 
LMR: Durante muitos anos, fomos tendo 
a sorte de os portugueses que imigravam 
trazerem o seu dinheiro e investirem em 
Portugal. Além disso, existiu uma evolução 
do perfil do emigrante que hoje tem outra 
rede de contactos e outro posicionamento 

no país onde está. Antigamente, o ser emi-
grante talvez não tivesse uma conotação 
positiva e hoje tem um estatuto diferente, 
as pessoas agem com orgulho assim como 
também dizem com mais orgulho que são 
portugueses. 
Por isso, as condições foram mudando, 
assim como as necessidades e o desafio do 
mundo em que vivemos hoje. Os produtos 
portugueses que atualmente incorporam 
inovação, design e qualidade fizeram-nos 
perceber que temos a capacidade de pôr os 
nossos produtos a competir com qualquer 
outro do mundo.
Nós somos os promotores do projeto, mas 
a Secretaria de Estado das Comunidades, 
a Secretaria de Estado de Internacionali-
zação, o Instituto Camões, e muitas outras 
instituições estão envolvidas nisto. Na mi-
nha opinião, o futuro de Portugal vai passar 
muito pela valorização da sua diáspora. E 
valorizar aquilo que de mais valioso Portu-
gal tem, que são os portugueses. 

MB: O que motiva a Rede Global a tentar 
atingir também o movimento associativo 
da diáspora? 
LMR: Genericamente, as associações têm 
a grande vantagem de que quando se fala 
com uma associação está-se a falar com de-
zenas ou centenas de pessoas e assim é mais 
fácil fazer passar a mensagem através des-
sas associações. Esta plataforma será tanto 

melhor e mais eficaz quanto mais pessoas 
estiverem inscritas. 
MB: O que vão fazer concretamente para 
alargar a Rede e partilhar a vossa mensa-
gem? 
LMR: Se não fosse o coronavírus, estaría-
mos aí convosco, e em muitos outros lo-
cais. Queremos divulgar o projeto e estar 
em contacto direto com as comunidades 
e mostrar a vantagem de se associarem. 
Como os tempos de hoje não nos permi-
tem, é através de vias online que tentamos 
divulgar a mensagem. Esperamos também 
que cada pessoa que se inscreva leve consi-
go outra e vá espalhando a informação. 

MB: O MDC Media Group como parceiro 
tem todo o interesse em vos ajudar e par-
ticipar. Concretamente, o que pode anun-
ciar? 
LMR: Vamos fazer webinars para divulgar 
o projeto, mas assim que possível iremos 
apanhar o avião e iremos ter com as co-
munidades para divulgar e interagir. Com 
a situação da pandemia sempre a evoluir, 
estamos diariamente a redefinir a forma 
como poderemos chegar a mais pessoas. 
Neste momento, a melhor forma são os 
meios de comunicação portugueses espa-
lhados pelo mundo. E, neste momento, já 
temos pessoas inscritas de 154 países. 
É um gosto enorme sentir que Portugal está 
em todo o mundo e que os portugueses têm 
sido os grandes embaixadores do nosso país, 
têm sido um grande exemplo dos valores de 
Portugal e que sabem estar integrados nas 
comunidades onde estão. Para nós, é um or-
gulho enorme e mal tenhamos oportunida-
de estaremos junto das comunidades. 

MDC: O plano de divulgação desta inicia-
tiva inclui a ação das embaixadas e consu-
lados?  
LMR: Sim claro, queremos envolver tudo 
o que é o corpo diplomático de Portugal, 
para nos darem mais recursos e nos apoia-
rem. Aliás, o Governo de Portugal está em-
penhado neste projeto. Esta é uma missão 
nacional, este grande ativo de portugueses 
pelo mundo e instituições portuguesas têm 
de necessariamente e obrigatoriamente de 
estar associados a esta causa. 

MB: Qual o ponto a atingir para que consi-
dere a Rede Global da Diáspora um sucesso? 
LMR: Se conseguisse concretizar o sonho 
de ter inscrito, na plataforma, 90% dos 
portugueses que estão pelo mundo era fan-
tástico para Portugal, para os portugueses 
e estaríamos mais uma vez a consolidar o 
que é a história do país. Sempre fomos um 
país de conquistadores e navegadores... de 
pessoas que sempre deram novos mundos 
ao mundo. E isto é dar sequência ao que já 
está no nosso ADN e assim iríamos perce-
ber que Portugal é um país muito grande, 
não na sua dimensão física, mas na sua 
presença pelo mundo. Assim, estaríamos a 
trazer muitas oportunidades a muita gen-
te, a melhorar o nosso país e a aumentar o 
nosso orgulho. 

Dr. Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação da Associação Empresarial de Portugal. Fotos: Camões TV
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O papel das associações na 
promoção da marca Portugal

A Rede Global da Diáspora realiza no 
próximo dia 21 de novembro, pelas 
10h00 GMT-5 – 15h00 LIS, uma sessão 
online de divulgação da plataforma, que 
conta com o testemunho da Dra Berta 
Nunes, sua Exma. a Sra. Secretária de 
Estado das Comunidades Portuguesas. 
O webinar “O papel das Associações na 
promoção da marca Portugal”, direcio-
nado ao movimento associativo, é de 
inscrição gratuita e tem como objetivo 
chegar a todos os portugueses espalha-
dos pelo Canadá. 

“Considerando que o movimento as-
sociativo da diáspora portuguesa as-
sume um papel fundamental, como 

veículo de informação privilegiado com as 
comunidades locais, a Fundação AEP conta 
com o seu apoio, na qualidade de Parceiro, 
no esfoço de divulgação e angariação de 
membros para a plataforma,” afirma Dr. 
Luís Miguel Ribeiro, presidente da Funda-
ção AEP. Esforço que será recompensado 
pela atribuição de donativos às associações 
parceiras que aderirem a este processo de 
disseminação. 

A Rede Global da Diáspora (www.re-
deglobal.pt) tem como principal missão 
promover a marca Portugal internacio-
nalmente e ajudar as PME nacionais a au-
mentar as suas exportações, estimulando a 
colaboração das comunidades portuguesas 
espalhadas pelo mundo. 

Sendo esta uma plataforma colaborativa 
e assente numa lógica de rede social de net-
working, quantas mais pessoas aderirem, 
mais rica será a informação disponibilizada 
alavancando, desta forma, ligações pes-
soais e profissionais entre todos os portu-

gueses que fazem parte da nossa Diáspora. 
A plataforma conta já com mais de quatro 
mil registados de 124 países diferentes e 
mais de 10 mil empresas inseridas 

A Rede Global da Diáspora, que tem por 
objetivo aproximar as PME portuguesas da 
Diáspora, é um projeto apoiado pelo Por-
tugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 
- Sistema de Apoio às Ações Coletivas, co-
financiado pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional.
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Orders required by 2 pm day prior to pickup. 
Curbside pickup Thursday – Saturday between noon & 6 pm.
Delivery options available.

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

Visit our website to order online

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU

13 a 19 de novembro de 202028 mileniostadium.comMILÉNIO |  LOCAL



O Poeta Kahlil Gibran (1973) escreveu 
“abra bem o seu coração para o cor-
po da vida...pois a vida e a morte são 
uma, assim como o rio e o mar são um” 
(open your heart wide unto the body 
of life...for life and death are one, even 
as the river and the sea are one)... Fa-
lar sobre a morte nunca é fácil. Mas no 
dia 1 de novembro, uma equipa fan-
tástica de amigos decidiu fazer uma 
coisa diferente na nossa comunidade: 
celebrar o dia de Pão por Deus e o Dia 
dos Mortos, (Fiéis Defuntos) na Casa 
do Alentejo. Uma conversa triste, mas 
necessária, pois mais de um milhão de 
pessoas morreram no mundo com Co-
vid-19. Também foi um momento para 
refletir sobre os nossos amigos e fami-
liares que já morreram. É saudável lem-
brar os nossos antepassados neste dia.  
Neste encontro todos os voluntários da 
Casa do Alentejo e amigos participaram 
numa tarefa - cortar o papo seco, fazer 
as omeletes, embrulhar o pão e depois 
levar a casa das pessoas, doentes, ve-
lhinhos isolados...e outras pessoas po-
bres sem abrigo. 

O dia do Pão por Deus e dos Mortos ( 
Fiéis Defuntos) é uma tradição que 
eu acho muito importante por dois 

motivos: primeiro requer que o doador te-
nha uma vontade de partilhar a comida que 
tem com outras pessoas que não têm comi-
da, casa, família ou estão doentes; em se-
gundo lugar dar implica uma ligação de ca-
rinho de um ser humano para com o outro. 
Dar - pão, ovos e leite - no dia dos Mortos 
é uma ação conhecida como uma esmola 
branca na tradição cristã. Uma oferta sim-
ples, pura e profunda...em memória dos 
que já morreram...  

Esta colaboração aconteceu com a bon-
dade da família da Nova Era Bakery, que 
doou os 500 papos secos  e que se compro-
meteu a doar mais pão para a nossa missão 
semanal, de dar comida a doentes paliati-
vos, seniores e outros doentes.  Que bonda-
de. Obrigado à Casa dos Açores por ajudar 
na distribuição e a se comprometerem a fa-
zer massa doce para os seniores isolados. A 
nossa missão continua, semanalmente. 

O Poeta escreveu… você dá pouco quan-
do dá dos seus bens, é quando você dá de si 
mesmo, que você realmente dá... (you give 
little when you give of your possessions… 
It is when you give yourself that you truly 
give....). Para finalizar, eu acho que o nosso 
mundo ficou um pouco mais saudável com 
a nossa ação comunitária...Thanks to Ma-
nuel and Milénio.

José Dias

Dar e receber uma esmola 
no Dia de Todos os Santos
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        PCCM drive-in 
FESTIVAL DA CANÇÃO
NOV 14-15 | NOV 21-22
com artistas locais

cancelled
due to covid-19



The Canada United Small Business Relief 
Fund (CUSBRF) is providing Canadian 
businesses across different sectors and 
industries with grants of up to $5,000. Eli-
gible Expenses must be incremental and 
a direct result of adjusting operations for 
COVID 19 safety guidelines. Expenses 
directly related to the categories below 
are eligible for reimbursement under the 
program if purchases were made AFTER 
March 15, 2020:  personal protective 
equipment (PPE),  adjustments to office 
space for Covid-19 safety guidelines and 
3 development of web/e-commerce cap-
ability.  

Who is eligible for the CUSBRF: 
Although CUSBRF is managed by the On-
tario Chamber of Commerce (OCC) on 
behalf of the national Chamber network, 
applicants do not need to be members 
of the OCC to qualify. Applications are 
open to Small Businesses who are small to 
medium-sized companies in every part of 
the country that: 

• Have between $150,000 and $3 million 
in annual sales 

• Have up to 75 employees 
• Are for-profit or not-for-profit organiz-

ations (although charities, government 
organizations,  municipalities and the 
Chamber of Commerce network are 
not eligible) 

• Are incorporated, or operating as a 
sole proprietor/partnership, in Canada 
as of March 1, 2020 Have $1 million of 
commercial general liability insurance. 

• Have been in operation after September 
1, 2020 

Priority applicants for consideration will 
include businesses owned by Indigenous 
people, women, visible minorities, LG-
BTQ2+ and persons with disabilities. 

The following costs are ineligible: 

Taxes 

• Business plans 
• Inventory costs & items purchased for 

re-sale 
• Employee wages & Consulting fees 
• Existing operating costs 
• Office furniture, Laptops, headphones, 

printers, etc. 
• Third party delivery transaction fees 
• Renovations not required for social 

distancing 
• Social media advertising, etc. 
• Recurring subscriptions fees/services 

implemented pre-COVID-19 
• General cleaning services How to apply 

for the CUSBRF: 

Starting on October 26, 2020 new appli-
cations online through the Ontario Cham-
ber of Commerce. Only one application is 
allowed per ownership group. Organiza-
tions are being asked to explain the impact 
COVID-19 has had on operations. 

1. Applicants must attach all necessary 
receipts and invoices, accompanied with 
proof of  payment, with the application. 

2. Applicants must also submit the HST 
registration or recent HST filing  AND ONE 
OF THE FOLLOWING: 1. Proof of Business 
Registration. 2. Business License. 3. Arti-
cles of incorporation or letters patent. 4. 

For partnerships: 
a. Articles of incorporation or 
b. letters patent for each corporate partner 

Applicants must also agree that their 
names and level of funding may be pub-
lished and that they will participate in 
marketing efforts through the Royal Bank 
of Canada, the Government of Canada, and 
the OCC. 

As this is the second round of funding 
being made available, applicants who have 
already applied for the CUSBRF are being 
asked not to submit a second application. 

*Informação fornecida por Teixeira 
Accouting

$5,000.00 Small businesses can claim from 
CUSBRF COVID-19 relief grant: 27 Oct 2020 

O dia 11 de novembro é todos os anos 
recordado com respeito e orgulho pe-
las vidas que se perderam ou dos que 
ficaram incapacitados e que com todo 
o brio, defenderam as Bandeiras das 
suas Pátrias até à última gota de san-
gue, para que o mundo livre de hoje pu-
desse desfrutar da paz e liberdade em 
que vivemos.

Enquanto vivos devemos manter este 
respeito, por todos os Veteranos das 
diversas guerras e incutir nas novas 

gerações o valor e o brio com que os seus 
antepassados tiveram que lutar para eles 
pudessem hoje desfrutar de tudo o que os 
rodeia.

Deste modo, não podia a Liga dos Com-
batentes – Núcleo de Ontário deixar de 
realizar uma pequena cerimónia junto do 
nosso monumento no cemitério de Glen 
Oaks em Oakville e de acordo com as dire-
tivas atuais, de modo a homenagear os Ex-
-Combatentes Portugueses e Canadianos.

A todos os Ex-Combatentes em vida 
desejamos votos de tudo de bom, com 
saúde, e como sempre Ex-Militares cum-
pridores de ordens, sejamos cautelosos e 
seguidores das diretrizes que nos são da-
das no nosso dia a dia.
Bem haja.
Pela Direção da Liga dos Combatentes – 
Núcleo de Ontário,
Armando Branco/Presidente

Dia de Recordação e Memórias dos Ex-Combatentes
REMEMBRANCE DAY
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Cerimónias do Remembrance Day com distância social
A pandemia obrigou a cancelar as tra-
dicionais cerimónias de homenagem 
aos soldados que perderam a vida em 
combate em Ontário e em Otava, mas 
a ideia manteve-se - recordar aqueles 
que deram a vida pelo seu país. A data 
foi assinalada em todo o país através de 
comemorações marcadas pela distância 
social. As cerimónias foram transmitidas 
virtualmente para travar a propagação 
da COVID-19.

Em declarações ao Milénio Stadium, 
Armando Branco, presidente da Liga 
dos Combatentes do Núcleo de On-

tário, admitiu que a associação não deixou 
passar a data em branco. “Alguns dos ele-
mentos do nosso Núcleo foram até ao ce-
mitério de Oakville para deixar uma coroa 
de flores no nosso monumento que home-
nageia os ex-combatentes, de origem por-
tuguesa e canadiana, que perderam a vida 
em combate”, avançou.

Na semana passada a rede de supermer-
cados americana Whole Foods proibiu os 
seus funcionários das 14 lojas canadianas 
de usarem uma papoila na sua farda du-
rante o trabalho, uma decisão que acabou 
por ser revertida pelo governo de Ontário e 

que mereceu críticas do PM canadiano Jus-
tin Trudeau. Branco felicitou a atuação do 
governo e considerou a medida “inadmis-
sível”. “Ainda bem que o governo colocou 
um ponto final nesta medida, é lamentável 
que uma empresa tenha uma atitude desta 
natureza”, disse.

O ano de 2020 vai ficar na história por ser 
o ano da pandemia de COVID-19, mas foi 
também o ano em que o Núcleo perdeu um 
dos seus estimados membros, o Sargento 
paraquedista Eduardo Resende, um dos 
fundadores do Núcleo de Ontário. “Recor-
damos com muita saudade o Sargento Re-
sende que faleceu em junho, foi uma pes-
soa extraordinária por todos os feitos que 
alcançou e vai ficar para sempre na nossa 
memória, as nossas condolências à família 
enlutada”, lamentou.

Bento São José, presidente honorário 
Liga dos Combatentes do Núcleo de Ontá-
rio, recebeu recentemente uma medalha 
de mérito do Estado português pelos ser-
viços prestados à comunidade, uma ce-
rimónia a que Armando Branco não pôde 
comparecer, mas que encheu o Núcleo de 
orgulho. “O Núcleo esteve presente através 
das pessoas de António Barreto (tesourei-
ro) e Fernando Martins (secretário) e é uma 

honra enorme para nós que o Estado portu-
guês tenha condecorado o Bento São José”, 
informou.

Nos últimos meses vários monumentos 
públicos têm sido grafitados no Canadá e 
um pouco por todo o mundo. Um dos últi-
mos monumentos canadianos a ser vanda-
lizado com grafitis foi o túmulo do soldado 
desconhecido localizado em Otava. Um 
ato condenado por Armando Branco que, 
segundo o presidente do Núcleo, deveria 
ter consequências para o seu autor. “É uma 
falta de respeito pelos soldados que morre-
ram em combate e pela nossa história cole-
tiva canadiana. Não me cabe a mim decidir, 
mas creio que a justiça deveria endurecer 
as penas para este tipo de atitude”, referiu.

Com a pandemia o Núcleo ficou com al-
guns dos seus sonhos em suspenso, mas 
logo que possível espera reativar os pro-
jetos. “Com o vírus o nosso Centro de Dia 
para Combatentes, uma parceria com os 
clubes portugueses, ficou suspensa e não 
existem condições para transportar os 
nossos veteranos na carrinha que a LiUNA 
disponibilizou. A festa de aniversário do 
Núcleo também acabou por ser cancelada 
e a nossa revista anual ainda não saiu, mas 
vamos fazer os possíveis para lançá-la an-

tes do Natal”, antecipou. 
Os tempos são de incerteza e segundo a 

Royal Canadian Legion, responsável pela 
campanha da papoila no país, alguns ve-
teranos enfrentam stress, ansiedade e de-
pressão. A Liga dos Combatentes do Núcleo 
de Ontário não tem identificado este tipo de 
problemas nos ex-combatentes de origem 
portuguesa, mas Branco pede aos membros 
para continuarem a cumprir com as dire-
trizes de saúde pública até que a população 
receba a tão aguardada vacina. “Fazer sa-
crifícios pelo bem coletivo é uma causa a 
que os veteranos estão habituados, choca-
-me que algumas pessoas continuem a não 
usar máscara, a não cumprir a distância 
social e a não evitar saídas desnecessárias. 
Procurem manter a calma e mantenham a 
esperança e a fé porque vamos cumprir esta 
missão”, apelou.

Com mais três anos de mandato pela 
frente Armando Branco espera que 2021 
seja um ano diferente e aproveitou para 
deixar uma mensagem aos ex-combatentes 
portugueses de que tenham um bom Natal 
“dentro do possível”. 

Joana Leal/MS
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Apesar das vacinas candidatas contra a 
COVID-19 serem promissoras em todo o 
mundo, vários especialistas dizem que 
o Canadá precisa superar os principais 
obstáculos para obter as doses, antes 
de poder desenvolver estratégias de im-
plementação.

As notícias de que a vacina candidata 
da Pfizer mostrou resultados pre-
liminares promissores nos ensaios 

clínicos da terceira fase fizeram manchetes 

esta semana, mas sobre os planos de imple-
mentação ainda não foi divulgada nenhu-
ma informação. 

Na semana passada, o primeiro-ministro 
Justin Trudeau disse que o país precisa de 
“um plano de implantação muito sofistica-
do” que vai exigir um “alto grau de apoio 
logístico”.

Mas determinar quem deve tomar a va-
cina primeiro é extremamente desafiador 
visto que não existem dados específicos so-
bre quem a vacina vai beneficiar mais. 

Zain Chagla, especialista em doenças in-
fecciosas do St Joseph’s Healthcare em Ha-
milton, acredita que se os dados mostrarem 
que os grupos vulneráveis também têm um 
benefício maior, o plano de distribuição vai 
funcionar bem. Mas quem corre maior ris-
co de contrair a doença e ficar gravemen-
te doente ainda não está garantido, o que 
significa que o Canadá pode precisar criar 
vários planos de contingência. 

Caroline Quach, especialista em doenças 
infecciosas pediátricas e presidente do Co-

mité Consultivo Nacional sobre Imuniza-
ção, explica que se o Canadá decidir admi-
nistrar primeiro a vacina em profissionais 
de saúde vai ser uma estratégia comple-
tamente diferente do que se começarem a 
vacinar idosos que residem em lares. A mé-
dica considera que atualmente é difícil para 
as províncias e territórios ter uma ideia de 
como a vacina pode ser distribuída.

O governo federal já garantiu seringas e 
agulhas suficientes para todas as provín-
cias e territórios para imunizar todos os 
canadianos que desejam receber a vacina 
COVID-19, mas a médica diz que ainda 
não existem planos concretos sobre a dis-
tribuição. 

A Health Canada informa que está a tra-
balhar para aprovar e distribuir a vacina 
o mais rápido possível, mas antecipa que 
numa fase inicial de distribuição o stock vai 
ser limitado. 

 O Comité Consultivo Nacional sobre 
Imunização recomenda que idosos, pes-
soas com doenças crónicas, profissionais 
de saúde, funcionários de serviços essen-
ciais e pessoas com menos acesso a cuida-
dos de saúde, incluindo indígenas, sejam os 
primeiros a receber a vacina. 

Outro dos problemas poderá ser a cria-
ção de um plano de vacinação nas comu-
nidades remotas como as First Nations. A 
vacina candidata da Pfizer precisa ser ar-
mazenada entre –70 graus  e –80 graus, 
mas os refrigeradores comerciais normal-
mente só vão até -15 graus. Um requisito 
que segundo os especialistas faz com que a 
vacina tenha de ser distribuída de uma for-
ma muito diferente de uma vacina típica. 

No caso da vacina contra a gripe as far-
mácias e os consultórios médicos estão en-
volvidas na distribuição, mas com a vacina 
da Pfizer a distribuição provavelmente terá 
de ser mais centralizada. 

Os especialistas alertam que a distribui-
ção pode demorar mais de um ano e pode 
não haver doses suficientes para causar um 
impacto significativo no país.

CBC/MS

Especialistas alertam que distribuição da vacina 
no Canadá pode demorar mais de 1 ano

COVID-19: Trudeau pede a Premier’s 
e autarcas para tomarem as decisões certas

O primeiro-ministro Justin Trudeau 
pediu esta terça-feira (10) aos Pre-
mier’s e autarcas do país para toma-
rem as decisões certas e imporem 
restrições para travar a transmissão 
de COVID-19. Trudeau diz que o país 
está a bater novos recordes no núme-
ro de casos diários e pediu aos políti-
cos para agirem agora, em nome da 
saúde pública. 

O primeiro-ministro disse ainda 
que se as províncias e territórios 
precisarem de mais apoio devem 

comunicá-lo a Otawa. Trudeau recusou-
-se a identificar as províncias mais críti-

cas, mas Ontário teve na segunda-feira 
(9) 1388 novos casos, um novo recorde. 

A ministra da Saúde informou que 15 
pessoas morreram e que Toronto registrou 
520 novos casos e a região de Peel teve 395 
casos. 

O Premier Doug Ford não confirmou 
que o pedido de Trudeau se destinava 
a Ontário, mas disse que precisava de 
mais apoio para as empresas.  Ford pe-
diu ainda a Trudeau para disponibilizar 
as ajudas federais o quanto antes porque 
os empresários precisam de auxílio para 
pagar o aluguer comercial.

CBC/MS

Toronto implementa mais restrições devido 
a aumento de casos de COVID-19
Os jantares ao ar livre não vão ser reto-
mados nos bares e restaurantes de To-
ronto neste fim de semana, conforme 
estava planeado. As autoridades de saú-
de pública e a autarquia de Toronto de-
cidiram que casinos e cinemas também 
vão continuar fechados devido ao au-
mento de casos de COVID-19 na cidade.

As igrejas são aconselhadas a cancela-
rem as cerimónias religiosas físicas e 
optar pelo online.  O Premier Doug 

Ford já aprovou a decisão da Câmara Muni-
cipal de Toronto. 

A partir de sábado (14) Toronto passa 
para a categoria vermelha e entram em vi-
gor restrições que incluem a proibição de 
todas as refeições em ambientes fechados 
em bares e restaurantes. As restrições vão 
manter-se em vigor durante 28 dias e es-
tendem-se também a ginásios que só vão 
poder abrir para receber 10 clientes ou me-
nos por cada localização. 

O presidente da Câmara John Tory disse 
que compreende os impactos económicos 
desta decisão, mas a considera necessária 
para impedir a transmissão do vírus. As 
autoridades de saúde de Toronto alertam 
que a taxa diária de infeções é agora a mais 
elevada de sempre e destacam que se nada 
for feito os casos vão continuar a aumentar.

 O Premier Doug Ford tinha anunciado 
na semana passada que a partir de 14 de 
novembro Toronto ia passar para o nível 
laranja, o que ia permitir com que as em-
presas pudessem retomar as atividades. 

Mas esta terça-feira (10) a autarquia de-
cidiu que, devido ao aumento de casos, 
agora não era a altura certa para abrandar 
as restrições. Toronto registrou quase dois 
mil novos casos nos últimos quatro dias, 
incluindo um recorde de 533 casos na ter-
ça-feira (10). 

A taxa de infeção diária está agora em 
5.9%. As pessoas devem evitar saídas des-
necessárias e as concentrações sociais devem 
limitar-se apenas a membros da família.

CP24/MS
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Province previously forecast 1,200 new 
daily cases by mid-November, a number 
surpassed this week

Ontario could see 6,500 daily new 
cases of COVID-19 by mid-Decem-
ber if no further action is taken to 

curb the fast-rising curve, new modelling 
shows. 

New projections by Ontario’s science ad-
visory table show the pandemic is worsen-
ing across the province overall. Long-term 
care residents’ deaths are increasing each 
week and case numbers likely exceeding 
those of European cities currently in some 
form of lockdown, if case counts grow by 
five per cent.

But a five per cent growth rate is an 
“optimistic” scenario, according to Adal-

steinn Brown, dean of the University of To-
ronto’s Dalla Lana School of Public Health 
and co-chair of Ontario’s COVID-19 sci-
ence advisory table. The province’s sev-
en-day growth average right now is al-
ready about four per cent, Brown said at a 
news conference Thursday (12). Over the 
last three days, the growth rate has been 
about six per cent.

Asked if further restrictions are needed 
to curb the rising curve, Brown offered this 
response without elaborating:

“If the goal is to reduce the number of 
cases and the goal is to reduce the impact 
to the health system, then yes,” he said just 
before the news conference ended. 

Without it, he said, “You’ll continue 
to see growth in cases, you’ll see more 
ICU cases, more deaths in long term care 

homes, even with new restrictions if they 
were implemented today, you’d still see 
growth in mortality as it takes some times 
to filter through the system.”

“I do not believe there’s a way that the 
cases will change without action.”

Meanwhile, Ontario’s Medical Officer of 
Health Dr. David Williams emphasized the 
importance of individual behaviour.

“If everybody did what they were sup-
posed to do, we can bring these numbers 
down,” said Williams.

Asked whether he would consider fur-
ther lockdowns, Williams said the prov-
ince’s health table has yet to answer key 
questions about what such a scenario 
might look like, whether it would be prov-
incewide, what the trigger might be and 
whether schools should also be closed.

No answers were provided to any of 
those questions, with Williams instead 
saying those questions need to be an-
swered soon.

Over the past seven days alone, On-
tario has seen 71 deaths in long-term care 
homes, a number health officials expect to 
quickly rise as case counts grow. 

The modelling also shows the number 
of people in intensive care will surpass the 
150-bed mark within two weeks, a critical 
point when experts say the province will 
have to cancel many surgeries. Under the 
worst-case scenarios, ICU occupancy will 
exceed 400 beds within six weeks. 

“Access to non-COVID ICU gear will 
become rationed,” Dr. Michael Warner, 
medical director of the intensive care unit 
(ICU) at Michael Garron Hospital.

“It will force significant cancellations of 
surgeries, diagnostic tests, just about all 
non-COVID-related activity.”

As for the apparent disconnect between 
today’s modelling and the province’s re-
sponse, Warner said:

“I’m really at a loss for words. I feel like 
Premier Ford and Dr. David Williams are 
on an island by themselves making deci-
sions independently. Because the decisions 
they’re making make absolutely no sense.

“Unless something changes, our future is 
extremely grim,” he said. 

“We need new leadership and pandemic 

response immediately.”
The updated modelling comes as the 

province blew through its earlier projec-
tion of 1,200 new daily cases by mid-Nov-
ember, with 1,575 new cases of the virus 
announced Thursday (12) — its third 
straight record-high day.

At a news conference earlier in the day, 
Premier Doug Ford defended the prov-
ince’s plan, saying that while the numbers 
are “concerning” and “alarming,” wide-
spread shutdowns are not the answer.

“The easiest thing to do, folks, is to sit 
back and say let’s just shut down the whole 
province. How do you deal with the mental 
health of people? It’s easy for people to say 
just shut everything down.”

The first 22 minutes of that news confer-
ence were spent almost exclusively focus-
ing on Ontario’s economic picture, with 
Ford announcing what he called a “histor-
ic” new partnership for a Hamilton ship-
building company to build steel ship parts.

Asked Thursday (12) evening if the pre-
mier would comment on the projections, 
Ford’s press secretary Ivana Yelich sent a 
copy of his comments from earlier in the 
day, adding that he has repeatedly said he 
won’t hesitate to take action when it is rec-
ommended by Dr. Williams. 

Based on the growth rate of new cases 
in early November, Ontario is on track for 
2,000 cases a day around Dec. 1, accord-
ing to recent projections by the COVID-19 
Modelling Collaborative. Work by this 
group — which includes scientists and 
physicians from the University of Toronto, 
University Health Network and Sunny-
brook Hospital — has fed into the prov-
ince’s own modelling forecasts. 

The last time Ontario released model-
ling, at the end of October, Premier Doug 
Ford hinted that it would show good news.

“We see the curve going down,” he said 
one day before the modelling was released 
publicly. The modelling suggested the rate 
of increase in new COVID-19 cases was 
slower than it had been in previous weeks, 
but infections were still on the rise.

CBC/MS

Ontario could hit 6,500 new COVID-19 
cases daily by mid-December without 
further action, modelling shows

The Ontario Labour Relations Board 
has ruled in favour of a migrant work-
er and against a farm that fired him for 
speaking out about health and safety 
issues at the facility amid a COVID-19 
outbreak. 

Luis Gabriel Flores Flores was fired 
from Scotlynn Sweetpac Growers 
in Norfolk County this summer after 

he spoke to the media about conditions 
he said put him and others at risk of con-
tracting the coronavirus. At the height 
of an outbreak on the farm, almost 200 
migrant workers tested positive for the 
virus, including Flores himself. 

One worker, Juan Lopez Chaparro, 
55, died.  “We have won this battle but 
we have to keep fighting for equal rights 
for migrants in this country,” Flores said 
through an interpreter at a press con-
ference today, imploring other foreign 
workers to speak out about dangerous 
conditions in their workplaces. 

“Do not be afraid. Dare to raise your 
voice,” he told them. “Dare to use this 
valuable weapon. It is important that 
we do not remain silent. United we are 
stronger.” 

Flores, who is from Mexico, worked at 
the farm and shared a bunkhouse with 

other workers. Chaparro, his bunkmate, 
was among many on the farm who were 
ill with COVID-19, but the only one who 
died.  There is no evidence that the em-
ployer had taken any steps to improve the 
working or living conditions or address 
the issues raised by Mr. Flores.- Ontario 
Labour Relations Board ruling

Flores was fired after Scotlynn’s for-
mer owner, Robert Biddle, showed him a 
video of someone speaking to the media 
about conditions on the farm.

Scott Biddle, the current owner of 
Scotlynn Growers, could not be reached 
for comment.  Under Ontario’s Occupa-
tional Health and Safety Act, it is illegal 
for employers to penalize, dismiss, disci-
pline, suspend or threaten to take any of 
these actions against a worker who has 
refused unsafe work. 

In its ruling, the labour relations board 
wrote that Flores was “particularly vul-
nerable.”  “The power imbalance be-
tween the employer and Mr. Flores, as a 
migrant worker who does not speak Eng-
lish and relies on the employer for wages, 
shelter and transportation, should have 
been more carefully managed since a re-
prisal can strike a far deeper wound than 
might otherwise occur in the traditional 
employment relationship.” 

Flores “did not have access to the 
resources to minimize the pain and 
suffering, nor was he able to abate the 
injury suffered because of Scotlynn’s re-
action to his objections about health and 
safety at the farm,” read the decision.

Scotlynn was ordered to pay Flores 
$20,000 in lost wages and $5,000 for the 
distress he suffered. 

Dismissed for being ‘vocal’

“It was reasonable for Mr. Flores to re-
fuse to return to work,” the board wrote 
in its decision. 

“Mr. Flores had been dismissed after 
being vocal about the working conditions 
and the risks associated with COVID-19. 
After more than 190 workers had been 
infected (including Mr. Flores) and one 
coworker who succumbed to the virus, 
Mr. Flores could not reasonably be ex-
pected to return to the workplace and 
continue living in the bunkhouse without 
assurances that sufficient health meas-
ures had been taken to specifically ad-
dress the risks of COVID-19.

“There is no evidence that the employ-
er had taken any steps to improve the 
working or living conditions or address 
the issues raised by Mr. Flores.”

Flores and advocates for migrant 

workers are again calling on the federal 
government to grant full and permanent 
immigration status to workers who come 
to Canada. 

“We believe this is the first case that 
labour board has heard with respect to 
a migrant worker who was fired after 
speaking out regarding working con-
ditions,” said John No, an employment 
lawyer at Parkdale Community Legal 
Services, who represented Flores.

“People who work with migrant 
workers have known for decades — it’s 
an open secret — that any migrant work-
er who speaks out is sent home, is penal-
ized or fired, and is not invited back for 
the next season,” No said. 

“Our system doesn’t allow for workers 
to assert their rights. Despite the victory, 
the same conditions that allowed Mr. 
Flores to be exploited and fired still exist 
today.” Speaking today in Toronto, Flor-
es said the system must change so other 
workers are not afraid to speak out. 

“We need a change in the system now,” 
he said. “For now I am happy, but much 
remains to be done. My coworkers don’t 
have the same opportunities as me. The 
government needs to do more, by guar-
anteeing permanent residency.”

CBC/MS

Migrant worker wins labour board case after being fired for 
speaking out about unsafe conditions amid COVID-19
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O regresso ao estado de emergência, 
que trouxe a obrigatoriedade de recolhi-
mento obrigatório entre as 23 e as 5 ho-
ras da manhã durante a semana, fechou 
os portugueses em casa durante a noite: 
nos dois primeiros dias desta semana, o 
nível de confinamento noturno da popu-
lação foi de 97%, e atingiu valores seme-
lhantes ao do período em que vigorou o 
primeiro estado de emergência.

Os dados da mobilidade dos portu-
gueses estão a ser medidos pela PSE, 
empresa especialista em análise de 

dados e estatística, através de uma apli-
cação móvel que monitoriza a localização 
e os meios de deslocação de uma amostra 
de 3670 pessoas. A empresa sublinha que 
“mesmo no período pré-pandemia, o con-
finamento noturno encontrava-se já entre 
os 88% e os 90% de população.”

Em abril, mês do primeiro pico da pan-
demia, o valor subiu para uma média de 
96%, valor que voltou a ser atingido no 
início desta semana, quando foi decretado 
o recolher obrigatório: tanto na segunda 
como na terça-feira, o confinamento che-
gou aos 97%.

Menos gente a sair de casa

Em contrapartida, os portugueses não 
deixaram totalmente de sair de casa e a 
maioria ausenta-se do lar pelo menos uma 
vez por dia. Mas se na semana passada, du-
rante os dias úteis, a percentagem de pes-
soas que saiu de casa pelo menos uma vez 
foi de 87%, no início desta semana, ela des-
ceu para 77%.

A verdade é que a população começou a 
ficar cada vez mais tempo em casa ainda an-
tes de ser declarado o estado de emergência. 

“Se nas semanas de outubro, o confinamen-
to médio em dias úteis era de 29%, na última 
subiu para 32,5% e para 32,7% na primeira 
semana de novembro”, observa a PSE que, 
para chegar a estes valores, analisa os da-
dos que correspondem à tendência habitual 
de ficar em casa, o chamado confinamento 
natural e que, antes da pandemia ficava, na 
média semanal, entre os 25% e 28%.

Este movimento de antecipação do con-
finamento teve início na semana entre 11 e 
17 de outubro, e refletiu-se num aumento 
de confinamento adicional de cerca de 6%, 
que correspondeu ao movimento de cerca 
de 420 mil portugueses, sobretudo a po-
pulação ativa entre os 25 e 45 anos. “Neste 
movimento de antecipação do dever cívico 
de confinamento e de obrigatoriedade de 
teletrabalho, confinou antecipadamente 
quem tinha possibilidade de confinar e de 
ficar em teletrabalho.”

Confinar mais só com escolas fechadas

Para a PSE, a população que tem possibi-
lidade de cumprir o dever de confinamento 
está a fazê-lo e há segmentos, sobretudo 
entre os maiores de 60 anos, que contraem 
a sua mobilidade em função do número 
de casos de covid-19. “Foi, aliás, este seg-
mento que mais confinou na semana 45. 
Em suma, se parte da população ativa an-
tecipou o confinamento, segmentos etários 
mais elevados responderam ao dever de 
confinamento.”

Para se reduzir ainda mais a circulação 
e atingir “níveis de confinamento supe-
riores”, semelhantes ao nível do primeiro, 
só será possível “com o encerramento das 
escolas (terceiro ciclo e superior) ou então 
com um novo confinamento total”, consi-
dera a PSE.

JN/MS

Portugueses cumprem 
as regras: 97% não 

saem de casa à noite

Recolher obrigatório

O Ministério Público (MP) anunciou, 
esta quarta-feira (11), a abertura de um 
inquérito para investigar as causas do 
surto de legionela que tem afetado os 
concelhos de Matosinhos, Vila do Conde 
e Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

O surto, com origem que continua 
desconhecida, já causou, desde 
30 de outubro, sete mortes em 67 

casos diagnosticados, algo que o MP con-
sidera ser necessário investigar, num in-

quérito que corre termos em Matosinhos.
“O Ministério Público no Diap da Pro-

curadoria da República do Porto instaurou 
inquérito destinado a investigar as causas 
do surto de legionela sucedido em conce-
lhos do distrito do Porto, nomeadamente 
em Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de 
Varzim, tendo em conta as várias mortes 
já noticiadas como tendo nele a sua ori-
gem”, pode ler-se na página do organis-
mo na internet.

O secretário de Estado da Saúde, La-

cerda Sales, também adiantou que estão 
a ser feitas analises em diversos locais da 
região, para tentar determinar o foco da 
doença.

Na quarta-feira (11), em Matosinhos, 
registou-se mais um óbito devido a com-
plicações relacionadas com a legionela, 
elevando para sete número de mortes, 
confirmou fonte da Administração Regio-
nal de Saúde no Norte.

A mesma fonte informou que devido à 
doença estão internadas 40 pessoas, dis-

tribuídas pelos hospitais Pedro Hispano, 
em Matosinhos, S. João, no Porto, e no 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila 
do Conde.

 A doença do legionário, provocada pela 
bactéria ‘Legionella pneumophila’, con-
trai-se por inalação de gotículas de vapor 
de água contaminada (aerossóis) de di-
mensões tão pequenas que transportam a 
bactéria para os pulmões, depositando-a 
nos alvéolos pulmonares.

JN/MS

Ministério Público investiga causas do surto de legionela
Saúde
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Mais vacinas da gripe nos centros 
de saúde só no fim do mês
Os centros de saúde foram informados 
pelas respetivas administrações regio-
nais de Saúde (ARS) que a última tran-
che de vacinas contra a gripe só chega-
rá no final deste mês. A ordem é agora 
desmarcar e remarcar as imunizações 
agendadas. Nas farmácias, o cenário 
repete-se. A falta de vacinas para venda 
ao público reflete-se numa quebra nas 
vendas de 34% face a 2019.

A denúncia partiu do Sindicato In-
dependente dos Médicos (SIM), ci-
tando comunicações das ARS aos 

cuidados de saúde primários. “Não façam 
mais pedidos de vacinas da gripe até nova 
indicação. Apenas está previsto que chegue 
novo fornecimento de vacinas nos fins de 
novembro”, souberam as unidades de Lis-
boa e Vale do Tejo (LVT).

Contactada, aquela ARS confirmou que 
a última tranche da vacina está “agenda-
da para a primeira semana de dezembro”, 
sublinhando que os laboratórios “têm con-
seguido adiantar em alguns dias as suas en-
tregas”. A ARS/ LVT encomendou 569 855 
vacinas, tendo à data distribuído 87% por 
centros de saúde, hospitais, lares e farmá-
cias comunitárias.

De quantas doses ao certo estamos a falar 
não se sabe - questionada, a Direção-Geral 
da Saúde não respondeu em tempo útil -, 
mas só na ARS Norte, de acordo com o do-
cumento citado pelo SIM, serão mais de 112 
mil. Que só deverão chegar aos armazéns a 
partir do dia 30, entrando depois em distri-
buição pelos centros de saúde. Ao JN, fonte 
oficial disse apenas que estão a “distribuir 
as vacinas em função da entrega que os la-
boratórios estão a fazer”.

“Neste momento, as unidades têm mui-
to poucas vacinas, sendo que muitas delas 
não têm nenhuma, pelo que duvido que, 
no final desta semana, algumas unidades 
tenham alguma dose”, revelou ao JN o 
presidente da Unidades de Saúde Familiar 
- Associação Nacional. Para Diogo Urjais, 
fica evidente que nas próximas duas a três 
semanas não haverá vacinas nos centros de 
saúde.

“MAIS POLÍTICA QUE SAÚDE”

Com duplicação de trabalho nas uni-
dades de saúde, “desmarcando-se o que 
estava marcado”, frisa o presidente do 
SIM, que fala em “propaganda”, ao criar-
-se “expectativas às pessoas”. Para Roque 
da Cunha, fica provado que “tentam fazer 
mais política do que saúde”.

Ouvida na semana passada no Parlamen-
to, a ministra da Saúde revelou terem sido 
vacinados um milhão de portugueses, ga-
rantindo haver “800 mil em stock”.

Do lado das farmácias, os dados da con-
sultora HMR mostram uma quebra de 34% 
no número de vacinas vendidas entre 1 de 
outubro e 10 de novembro, num total de 
251 mil unidades. Ou seja, as farmácias va-
cinaram menos 126 279 portugueses. Para a 
segunda quinzena deste mês está previsto o 
último fornecimento, num total de 210 mil 
vacinas, inferior à procura.

Para venda ao público, recorde-se, es-
tavam anunciadas 500 mil unidades, mas 
o setor apenas conseguiu 440 mil no mer-
cado.

Campanha 2020

São 2,5 milhões de vacinas, a maior 
quantidade de sempre. Deste total, dois 
milhões destinam-se ao Serviço Nacional 
de Saúde (mais 34% do que no ano passa-
do). Sendo que, destes, 10% estão reserva-
dos à população com mais de 65 anos e que 
pode ser vacinada nas farmácias aderentes. 
Para venda ao público estavam previstas 
500 mil, mas o setor só conseguiu garantir 
440 mil.

Mais 25% em outubro

De acordo com os dados do Portal de 
Monitorização do SNS, no mês de outubro, 
tinham sido vacinadas 713 630 mil pessoas, 
das quais 98% no SNS. Face ao ano passa-
do, trata-se de um acréscimo de 25%, com 
mais 144 mil utentes imunizados. De refe-
rir que a campanha de vacinação arrancou 
este ano mais cedo do que em 2019.

JN/MS

Pandemia

Câmaras gastam mais em luzes de 
Natal e cancelam eventos de rua
Preocupação em evitar ajuntamentos 
está presente nos programas natalícios 
das autarquias. Lisboa, Porto, Gaia, 
Águeda e Matosinhos lideram investi-
mentos.

As ruas das principais cidades do país 
vão assistir a um Natal menos ani-
mado, porém mais iluminado. Ao 

contrário de outros anos, a maioria das 
câmaras não prevê a realização de grandes 
concertos de rua, mercados, pistas de gelo 
ou carrosséis. A preocupação com a pan-
demia é a tónica principal das iniciativas 
previstas para a quadra natalícia, e embora 
muitos eventos fiquem de fora do calendá-
rio deste ano, a maioria das autarquias pre-
vê gastar mais dinheiro em iluminações.

O JN contactou 25 das maiores câmaras 
municipais do país, entre as quais as 18 ca-
pitais de distrito de Portugal continental, 
e chegou à conclusão que mais de metade 
(13) vai gastar mais na iluminação de ruas, 
comparativamente ao ano passado. Apenas 
Guimarães, Vila Real, Leiria e Braga pre-
veem diminuir a fatura, embora algumas 
destas não tenham o orçamento fechado.

A Câmara de Lisboa é a que prevê gastar 
mais dinheiro, cerca de 800 mil euros, o 
mesmo que em 2019. Segue-se o Porto, cuja 
dotação é de 395 mil euros, ligeiramente 
acima dos 370 mil euros de 2019. O reforço 
da verba prende-se com o facto de as luzes 
serem “uma tradição já enraizada e muito 
apreciada e que, no contexto atual, assume 
ainda maior relevância para o estímulo ao 
comércio”, refere a Autarquia. Em terceiro 
lugar está Gaia (passa de 300 mil euros para 
330 mil) e logo a seguir Águeda, com 311 
mil euros de orçamento, mais 100 mil que 
no ano passado. O concelho aguedense é, a 
par de Viana do Castelo, dos poucos que já 
têm as ruas iluminadas para o Natal.

Edson Santos, vice-presidente da Câma-
ra, diz que o objetivo foi “dar uma luz de 
esperança aos comerciantes”. De fora fica 
a habitual animação de rua e a venda am-
bulante.

O fim de eventos icónicos dos respeti-
vos concelhos é uma constante este ano. 
Em Aveiro não há o desfile de pais natais 
em moliceiro, em Bragança não há a Terra 
Natal e de Sonhos, que juntava dezenas de 
milhares de pessoas, e em Coimbra ou Faro 
não há a tradicional animação de rua.

As câmaras que cancelaram eventos es-
tão a conduzir a verba para luzes. Coimbra, 
por exemplo, quase duplicou o orçamento 
para as 420 mil luzes que vai instalar. “O 
objetivo foi canalizar para esta vertente 
o investimento que habitualmente é dis-
ponibilizado para atividades ao ar livre”, 
informou a vereadora da Cultura, Carina 
Gomes. Quanto a espetáculos, nenhuma 
Câmara admite realizar concertos de rua, 
embora o Teatro Aveirense, o Altice Fo-
rum Braga e o Teatro José Lúcio da Silva, 
em Leiria, tenham eventos. Em Faro, par-
te do valor que era investido na animação 

vai ser direcionado para uma campanha de 
incentivo ao consumo no comércio local e 
na restauração, que está a ser ultimada em 
articulação com as quatro associações dos 
setores. Portalegre, Santarém e Setúbal não 
divulgaram a verba que vão gastar.

Porto cancela e Aveiro promete ter a 
maior

As árvores de Natal de grandes dimen-
sões, habitualmente colocadas nas prin-
cipais praças das cidades, são um dos 
maiores atrativos da programação de Na-
tal. Neste capítulo, a política municipal é 
diversa e vai desde o Porto, que optou por 
não ter árvore para não promover ajunta-
mentos, a Aveiro, que promete ter a maior 
do país. O pinheiro de 50 metros que a Au-
tarquia aveirense vai instalar no Cais da 
Fonte Nova já é propriedade municipal. 
Beja, Castelo Branco e Viana do Castelo são 
outras câmaras que anunciaram que já têm 
ou vão ter árvore de Natal.

Maior Pai Natal

Águeda volta a ter o maior Pai Natal do 
Mundo, uma instalação da altura de um pré-
dio de sete andares que fica na margem di-
reita do rio. A estrutura com mais de 21 me-
tros já está no livro de recordes do Guinness.

À distância

As iluminações deste ano de Almada ca-
raterizam-se por peças de grande porte que 
permitem a fotografia e a observação à dis-
tância para evitar ajuntamentos.

Inaugurações

A maioria das câmaras prevê inaugurar 
as luzes a 27 de novembro e 1 de dezembro. 
Há ainda as que prometem deixar as ilumi-
nações de Natal na rua durante mais tempo 
para promover o comércio local.

JN/MS

Celebração
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O presidente do Governo dos Açores, 
Vasco Cordeiro, declarou, esta quarta-
-feira (11), que os concursos para a con-
tratação de funcionários públicos, mais 
de 100 desde as recentes eleições, cen-
tram-se sobretudo nas áreas de saúde e 
educação.

Sublinhando aos jornalistas que os con-
cursos “decorrem nos termos da lei” 
e não são “nomeações” políticas, o 

ainda chefe do executivo reconheceu que o 
próximo governo, liderado pelo PSD, “po-
derá tomar as decisões que melhor enten-
der” sobre a matéria.

“Não estamos a falar de nomeações, que 
aliás não ocorreram exatamente pelo senti-
do de responsabilidade que julgo que deve 
haver nessas coisas”, considerou ainda 
Vasco Cordeiro, falando após um encontro 
com José Manuel Bolieiro, líder do PSD nos 
Açores e presidente indigitado do próximo 
executivo regional.

O Governo dos Açores lançou mais de 
uma centena de concursos para a contra-
tação de funcionários públicos, desde as 
eleições de 25 de outubro, numa altura de 
transição da governação, segundo a Bolsa 
de Emprego Público dos Açores.

De acordo com a listagem de ofertas de 
emprego disponível na página da BEPA 
- Bolsa de Emprego Público dos Açores, 
consultada pela agência Lusa, só nas duas 
últimas semanas, foram publicados mais 
de 100 concursos, a maioria deles por tem-
po indeterminado, para a contratação de 
assistentes técnicos e operacionais, pro-
fessores, técnicos superiores, técnicos de 
informática, inspetores, enfermeiros e te-
rapeutas da fala, em toda a região.

Questionado sobre este ponto, José Ma-
nuel Bolieiro mostrou-se “conformado” 
com as explicações do ainda presidente do 
executivo, mas garantiu que os concursos 
“serão observados” num futuro governo 
que primará pela “transparência e legali-
dade”.

Contactado pela Lusa na terça-feira (10), 
o diretor regional da Organização e Admi-
nistração Pública (DROAP), Vítor Santos, 
disse que “até ao período das eleições, ti-
nham sido abertos 105 procedimentos con-
cursais”, acrescentando que, depois disso 
abriram outros 157 concursos, que corres-
pondem, no total, a 262 postos de trabalho.

Confrontado com este acumular de ofer-
tas, que coincide com a transição entre o 
governo do PS, que gere os destinos da re-

gião há 24 anos, e a tomada de posse de um 
novo governo de coligação PSD/CDS/PPM, 
Vítor Santos justificou esta situação com os 
atrasos provocados pela covid-19 no lança-
mento de concursos no início da pandemia.

“A diferença de pormenor, perfeitamen-
te justificada este ano, por ter havido uma 
incidência de concursos nos últimos meses 
do ano, tem a ver com algum atraso decor-
rente do funcionamento dos júris, na pri-
meira fase da pandemia”, declarou o res-
ponsável, recordando que, naqueles meses, 
muitos funcionários públicos estavam em 
teletrabalho e, como tal, não podiam for-
mar júri para apreciar os concursos.

Apesar disso, Vítor Santos garante que 
o número global de contratos lançados em 
2020 “é igual ao dos anos anteriores” e re-
sulta de um processo de “opção legítima 
de recursos humanos” por parte da Admi-
nistração Pública Regional, “naturalmente 
enquadrado no quadro legal vigente” e, 
como tal, entende que “não há nada de ex-
traordinário nesse recrutamento”.

O Chega nos Açores anunciou entretanto 
que vai apresentar uma proposta, quando o 
próximo parlamento regional tomar posse, 
para anular “todos os contratos de trabalho 
celebrados recentemente pela administra-
ção pública e pelas empresas do setor em-
presarial regional”.

A medida, diz o partido liderado na re-
gião por Carlos Furtado, pretende travar o 
que diz ser “um processo opaco de contra-
tação de pessoal, numa altura em que mui-
tos quadros políticos e de nomeação políti-
ca estão de saída de funções”, após a perda 
por parte do PS da presidência do Governo 
dos Açores.

O representante da República no ar-
quipélago, Pedro Catarino, indigitou no 
passado sábado (7) o líder do PSD/Açores, 
José Manuel Bolieiro, presidente do Gover-
no Regional, na sequência das eleições de 
25 de outubro, justificando a medida com 
o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM 
(26 deputados) ter o apoio parlamentar 
do Chega (dois deputados) e do Iniciativa 
Liberal (um deputado), garantindo assim 
maioria absoluta no hemiciclo regional, 
com 29 dos 57 lugares.

A instalação da Assembleia Legislativa 
está marcada para 16 de novembro.

Depois da tomada de posse, o programa 
do executivo terá de ser entregue na As-
sembleia Legislativa em 10 dias.

AO/MS

A Câmara Municipal de Ponta Delga-
da, que reuniu esta quarta-feira (11), 
em sessão ordinária, deliberou, por 
unanimidade, ordenar a demolição da 
obra inacabada e ilegal das galerias 
comerciais da Calheta Pero de Teive.

De acordo com nota da autarquia, 
a demolição deve iniciar-se no 
prazo de um mês e estar concluí-

da no prazo máximo de 60 dias.
“Hoje mesmo, sem prejuízo da au-

diência prévia, o promotor da obra será 
notificado nesse sentido”, refere a nota, 
acrescentando que “se esta notificação 
não for cumprida dentro do prazo es-
tabelecido, a Câmara Municipal pode-
rá tomar posse administrativa da ruína 
urbanística, proceder à sua demolição 
coerciva e debitar os respetivos encar-
gos ao dono da obra”.

O comunicado da autarquia diz, ainda 
que, esta deliberação é tomada, “res-
ponsavelmente, em nome do superior 
interesse da cidade, cumprindo o qua-
dro legal aplicável e considerando o lon-
go histórico do processo”.

Na nota, a Câmara de Ponta Delgada 
recorda todo esse processo que teve o 
seu início em 2005, tendo o “alvará de 

construção foi emitido em 2008, mas o 
seu prazo de validade terminou em 2011. 
Um novo processo foi iniciado em 2018, 
com a reformulação do projeto de arqui-
tetura, prevendo a demolição de parte 
da obra inacabada que ali se encontra”.

Foi no âmbito deste novo processo 
que foi requerida a licença e foram li-
quidadas as taxas, “para a demolição da 
obra inacabada, em outubro de 2019”.

Trabalhos que deveriam demorar 
dois meses, mas o “promotor fê-los 
depender do deferimento dos projetos 
de especialidade para o novo projeto 
de construção, que foram deferidos em 
agosto de 2020”.

Recorde-se, ainda, que em setembro 
deste ano, a Câmara Municipal de Ponta 
Delgada notificou o promotor para, “no 
prazo de 10 dias, informar do início das 
obras e respetivo cronograma”. Tal não 
aconteceu e em reunião extraordinária a 
autarquia deliberou, por unanimidade, 
realizar uma vistoria técnica ao local, 
que decorreu em outubro.

A Comissão de Vistoria constatou não 
estarem reunidas condições adequadas 
de segurança, salubridade ou arranjo 
estético da obra inacabada.

AO/MS

Vasco Cordeiro diz que concursos de 
emprego nos Açores centram-se na 
saúde e educação

Autarquia de Ponta Delgada avança 
para demolição das Galerias da 
Calheta Pero de Teive

400 famílias da Lagoa 
recebem cabazes de Natal

A Câmara Municipal de Lagoa vai distri-
buir, este ano, “cerca de 400 cabazes de 
Natal”, em todas as freguesias do con-
celho, a todos os munícipes portadores 
do cartão “Lagoa + Saúde”.

Numa nota enviada às redações, a 
autarquia açoriana sublinha que 
“apesar de este ano ser atípico, com 

a pandemia provocada pelo novo corona-
vírus”, a presidente da Câmara Munici-
pal, Cristina Calisto, considera que “ainda 
se torna mais importante este gesto e este 
contributo para garantir a um vasto leque 
de pessoas um Natal onde sejam colma-
tadas as dificuldades que muitos estão a 
encontrar, reforçadas, aliás, pelas dificul-
dades económicas e financeiras” mundiais 
causadas pela pandemia covid-19.

Os cabazes serão compostos por produ-

tos locais alusivos à quadra natalícia, numa 
época do ano simbólica, onde a gastrono-
mia e o convívio familiar têm grande im-
portância, segundo a Câmara da Lagoa, 
justificando o “ato solidário” também 
como “uma homenagem a todos aqueles 
que contribuíram para o desenvolvimen-
to do concelho lagoense, em particular, os 
mais idosos e aqueles que mais precisam”.

O cartão “Lagoa + Saúde”, substituiu, em 
maio de 2017, o “Cartão Municipal do Ido-
so”, possibilitando que os munícipes com 65 
anos pudessem usufruir de alguns benefí-
cios, nomeadamente: um cabaz de Natal nas 
épocas festivas; taxa de desconto no consu-
mo de água e de saneamento; realização de 
pequenas obras de manutenção e conserva-
ção das moradias e apoio mensal de 15 euros 
na medicação, informa a autarquia.

AO/MS
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Na última atualização, a previsão do 
Centro Nacional de Furacões de Mia-
mi (NHC) continua a atribuir entre 5 a 
20% de probabilidade do arquipélago 
da Madeira ser atingido com vento de 
intensidade de tempestade tropical.

De acordo com o Centro Nacional 
de Furacões de Miami (NHC), a 
tempestade subtropical “Theta” 

passou a tempestade tropical e encon-
tra-se em deslocamento para és-nor-
deste (ENE), com uma velocidade apro-
ximada de 17 km/h, situando-se cerca 
de 1.080 km a sudoeste do arquipélago 
dos Açores, podendo influenciar o esta-
do do tempo no arquipélago da Madeira 
entre sexta-feira (dia 13) e domingo (dia 
15), informou o Instituto Português do 
mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, assim, prevê-se 
para sexta-feira, dia 13, uma “inten-
sificação gradual do vento, tornando-
-se moderado a forte de sudoeste até 
50 km/h, com rajadas até 85 km/h nas 
zonas montanhosas”. No mesmo comu-
nicado, o IPMA revela que existe a pos-
sibilidade da precipitação, com ocor-
rência de aguaceiros, ser acompanhada 
de trovoada.

Para sábado (14), prevê-se uma con-
tinuação da intensificação do vento e 
da precipitação, bem como da agitação 
marítima prevendo-se uma altura sig-
nificativa das ondas entre três e quatro 
metros com direções do quadrante oes-
te, podendo temporariamente aumen-
tar para quatro a cinco metros.

JM/MS

A tempestade tropical “Theta” irá 
influenciar o estado do tempo no 
arquipélago no fim de semana

88.500 Novas árvores na zona 
da Alegria em São Roque

A secretária regional de Ambiente, Re-
cursos Naturais e Alterações Climáticas, 
esteve no Montado da Esperança, fre-
guesia de São Roque, para acompanhar 
o início de plantação de 88.500 plantas, 
entre espécies folhosas e indígenas. Tra-
ta-se de uma reflorestação que aconte-
ce depois de um grande trabalho de lim-
peza que demorou um ano e abrangeu 
uma área de 45 hectares.

Segundo explicou Susana Prada, o tra-
balho em curso “resulta de um in-
vestimento de 538 mil euros apoiado 

pelo PRODERAM e segue as orientações 
definidas pelo PROFRAM - Plano Regional 
de Ordenamento Florestal da Região. Com 
esta intervenção será possível aumentar a 

capacidade de infiltração da água no solo, 
aumentando as reservas hídricas; dimi-
nuir a erosão do solo e o risco de aluvião 
e absorver o CO2 da atmosfera travando 
o aquecimento global”, disse a governan-
te sublinhando que a médio prazo haverá 
uma valorização paisagística daquele local 
que anteriormente foi muito afetado pelos 
incêndios.

Ficará também garantida a segurança da 
população pois permitirá um melhor aces-
so de viaturas de combate a incêndios.

Entre 2019-2021 estão a ser limpos, entre 
terrenos públicos e privados (apoiados por 
fundos europeus) cerca de 800 há dos quais 
570 estão a ser alvo de reflorestação.

JM/MS

Ordem dos médicos dentistas 
lamenta discriminação junto da 
Secretaria Regional da Saúde

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
lamentou esta quarta-feira (11) junto 
da Secretaria Regional de Saúde e Pro-
teção Civil que tenha sido referido, em 
comunicado oficial, a existência de dois 
médicos dentistas infetados com Co-
vid-19 na Região Autónoma da Madeira.

Inicialmente, a Ordem dos Médicos Den-
tistas criticou os jornalistas por divulga-
rem a informação do IASAÚDE que dava 

conta de dois médicos dentistas infetados.
Agora, a entidade direciona críticas para 

a Secretaria Regional de Saúde e Proteção 
Civil que referiu, em comunicado oficial, 
a existência de dois médicos dentistas in-
fetados com covid-19 na Madeira, não en-
tendendo a discriminação para com a sua 
classe.

“Até ao dia de hoje, e bem, nunca tinha 
sido especificada a área de saúde de qual-

quer profissional infetado, pelo que não se 
entende a diferenciação que é feita agora no 
caso da medicina dentária, o que é lamen-
tável”, vinca a entidade em comunicado.

“Mais, no comunicado do Instituto de 
Administração da Saúde, dos 14 novos ca-
sos reportados só dois são identificados 
como profissionais da área privada da me-
dicina dentária, não se fazendo referência a 
mais nenhuma das áreas profissionais dos 
outros 12 infetados. A OMD esclarece que 
nenhum dos médicos dentistas foi conta-
giado em ambiente profissional e que, por 
isso, mencionar a categoria profissional 
destes dois doentes é no mínimo desonesto 
para com um sector que é o dos mais pro-
tegidos e bem preparados para trabalhar 
num contexto como este de pandemia”, 
esclarece ainda a entidade que representa 
os médicos dentistas.

JM/MS

O Sindicato de Professores da Madei-
ra (SPM) salientou esta quarta-feira 
(11) a importância das aulas presen-
ciais para a existência de educação 
“com qualidade”, após uma reunião 
com o Secretário Regional da Educa-
ção, Ciência e Tecnologias, Jorge Car-
valho.

“O que queremos é que os alunos 
continuem a ter acesso à educação, 
que é um direito constitucional-

mente previsto, e com qualidade, que 
nós não temos dúvidas que só é possí-
vel com as aulas presenciais”, salien-
tou Francisco Oliveira, coordenador do 
SPM, na sequência da reunião.

De acordo com Francisco Oliveira, o se-
cretário da Educação, Jorge Carvalho, re-
cebeu com “abertura” as propostas deixa-
das em cima da mesa pelos representantes 
do corpo de docente, tendo reconhecido o 
esforço realizado pelos professores, fun-
cionários e alunos neste momento crítico 
de pandemia da covid-19.

“Neste momento, a preocupação é, em 
conjunto, de ver como é que as escolas 
podem melhorar a cada momento, de 
forma a dar as melhores respostas. Feliz-
mente, da parte de todos os profissionais 
das escolas, tem havido um empenho na 
resolução dos problemas que vão surgin-
do, nomeadamente de casos positivos de 
covid-19, que têm surgido nas nossas es-
colas”, frisou.

O coordenador do sindicato defende 

que este não é um “momento de reivin-
dicações”, mas sim de colaboração en-
tre as duas partes e aponta ao direito de 
mobilidade dos professores, que ficam 
obrigados a esperar em quarentena até a 
realização do segundo teste, para pode-
rem voltar ao ativo.

“Viemos também trazer questões fun-
damentais, como as da mobilidade dos 
docentes que vão ao continente. Como é 
que as faltas destes colegas vão ser justi-
ficadas, porque, evidentemente, há con-
dições de segurança que têm de ser res-
peitadas, mas, por outro lado, também 
não podemos pôr em causa um direito 
fundamental, que é o direito à mobilida-
de”, sublinhou o representante do corpo 
docente na Madeira, em relação à rece-
ção de respostas importantes por parte 
da Secretaria da Educação nestas maté-
rias propostas.

JM/MS

Covid-19: Sindicato de professores 
da Madeira defende importância das 
aulas presenciais
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“Martírio” em Cabo Delgado 
sem fim à vista: 50 decapitados 
em campo de futebol
Mais de 50 pessoas terão sido decapita-
das, em Cabo Delgado, pelo grupo radi-
cal islâmico que desde 2017 assombra o 
norte de Moçambique. Mais de 700 mil 
precisam de ajuda humanitária no país, 
estima a Amnistia Internacional.

O massacre levado a cabo por grupos 
armados no Norte de Moçambique 
já dura há mais de três anos e não 

vê prenúncio de fim. “A situação é bastante 
grave, os ataques continuam e estão a in-
tensificar-se”, descreveu ao JN o bispo da 
diocese de Pemba, na província de Cabo 
Delgado, engolida pelo terror e pelo medo 
desde 5 de outubro de 2017, quando come-
çaram incêndios, sequestros e homicídios.

Só nos últimos dias, 11 aldeias do distrito 
de Muidumbe foram atacadas pelos radi-
cais, com ligação ao autoproclamado Estado 
Islâmico, que querem dominar a região. De 
acordo com a Polícia moçambicana, citada 
pela Agência de Informação de Moçambi-
que, numa dessas aldeias, Muatide, “mais 
de 50 pessoas” foram sequestradas e depois 
decapitadas num campo de futebol que se 
transformou num campo de execuções. O 
portal de notícias Pinnacle News fala mes-
mo em centenas e conta “cerca de 40 deca-
pitações” noutras aldeias, incluindo de mui-
tas “crianças com menos de 15 anos”.

D. Luiz Fernando Lisboa explica que não 
há ainda como apurar em rigor o número 
das recentes vítimas: como as povoações 
foram dominadas pelos rebeldes, as pes-
soas fugiram pelas matas, não podem vol-
tar para saber quem morreu, “não podem 

sequer enterrar os mortos”. “A população 
está a viver um verdadeiro martírio”.

Dois mil mortos e 400 mil deslocados
As autoridades moçambicanas estimam 

que, nos últimos três meses, 270 pessoas 
(entre civis e soldados moçambicanos) te-
nham sido assassinadas e que cerca de 1050 
habitações tenham sido destruídas em 
Cabo Delgado, província rica em petróleo e 
religiosamente diversificada - é sobretudo 
casa para muçulmanos, mas também lá vi-
vem católicos e outros povos cristãos.

Ao todo, desde há três anos, cerca de 
duas mil pessoas terão morrido e 400 mil 
visto na fuga para províncias vizinhas a 
única solução, aponta o sacerdote. Segun-
do as Nações Unidas, em apenas duas se-
manas de outubro 11.200 pessoas - quase 
metade das quais crianças - fugiram para 
a capital da província, Pemba. “Quem não 
foge por ter sido atingido diretamente pe-
los ataques, foge de forma preventiva”, diz 
o bispo de Pemba, na frente da resposta 
humanitária às necessidades da população. 
Que são muitas. De acordo com um relató-
rio divulgado pela Amnistia Internacional 
no mês passado, há 712 mil moçambica-
nos a precisarem de ajuda humanitária. Há 
muitas organizações da ONU e da socieda-
de civil a trabalhar no terreno, mas não há 
tendas nem comida suficiente para tanta 
gente que foge de casa, lamenta D. Luiz 
Fernando Lisboa, que aguarda, para breve, 
a já prometida ajuda humanitária da União 
Europeia, no que diz respeito a “formação” 
e “logística”. Não virá ajuda militar.

JN/MS

Luaty Beirão recebe ordem de 
detenção durante direto online
O ativista angolano Luaty Beirão recebeu 
ordem de detenção da Polícia quando 
transmitia em direto a caminhada para 
uma das manifestações em Luanda, no 
dia em que se assinalam os 45 anos da 
independência do país.

Nos segundos finais do vídeo que es-
tava a ser transmitido em direto pelo 
Facebook, dois polícias aproximam-

-se do ativista, que tem também naciona-
lidade portuguesa, e, depois de Luaty di-
zer que não vale a pena tirarem o telefone 
porque está a ser transmitido pela internet, 
pedem-lhe que os acompanhe à esquadra. 
O ativista pergunta se está a ser detido e um 
dos polícias responde que sim.

Nos segundos a seguir, o ativista vira-se 
para trás, tentando falar aos que o acompa-
nhavam, mas a transmissão é interrompi-
da, ouvindo-se a voz de Luaty a dizer que o 
polícia lhe está a tirar a câmara.

O vídeo, que dura menos de 15 minutos, 
retrata a viagem que o ativista, juntamente 
com outros presumíveis manifestantes, es-
tava a fazer até à manifestação, e durante 
a caminhada Luaty Beirão vai interagindo 
com os companheiros e com quem lhe re-
comenda que não se manifeste.

“Não faça isso? Ó senhora, deixe as pes-
soas reclamarem, queremos que os filhos 
cresçam num país melhor, neste país a 
culpa é da vítima, sempre”, respondeu o 
ativista, que inicia o vídeo relatando um 
suposto roubo de uma câmara GoPro por 
parte das forças policiais.

Mostrando uma atenção frequente ao 
distanciamento social, pedindo várias ve-
zes aos companheiros para se afastarem, 
Luaty lembrou que o Presidente angolano, 
“João Lourenço, inaugurou um hotel, mas 
aí já não é ajuntamento, só há ajuntamen-
tos é na rua”.

Numa caminhada em que várias vezes 
apareceram polícias por perto, mas sem 
interagirem, Luaty vai conversando com a 
câmara e criticando a atuação policial em 
Luanda.

“O país não tem dono, as ruas não têm 
dono, a gente quis acreditar que havia al-
guns espaços a serem dados, e há alguns 
espaços a serem dados, não pode é haver 
aceitação que esses espaços sejam retira-
dos, esses recuos é que não podem ser to-
lerados, porque se recuas um passo, eles 
vão querer que recues 10, e depois quan-
do te meterem o pé na garganta, podes-te 
queixar que ‘I can’t breathe’, o resultado é 
George Floyd”, disse, numa referência ao 
afro-americano que morreu nos Estados 
Unidos quando foi violentamente detido 

pela polícia na rua.
“O que já se conquistou não se retira, se-

nhor Presidente, senhor Procurador-Geral 
da República, senhor comandante, Angola 
não é vossa, não é minha nem das pessoas 
que aqui estão comigo, é de todos”, acres-
centou.

Durante a caminhada, várias pessoas 
juntam-se a Luaty e durante um dos diálo-
gos, um dos participantes na marcha relata 
que a polícia usou balas reais para dispersar 
os manifestantes e garante que houve um 
jovem que morreu, algo que Luaty diz que 
“é preciso confirmar urgentemente”.

Angola assinalou na quarta-feira (11) 45 
anos da independência do país, sendo um 
dia de feriado nacional, em que estava pre-
vista a realização de uma manifestação, or-
ganizada por um grupo de jovens ativistas, 
para exigir melhores condições de vida e 
a marcação de uma data para as primeiras 
eleições autárquicas.

O Governo da Província de Luanda proi-
biu a realização desta manifestação, evo-
cando diversos motivos, um dos quais o 
não cumprimento do Decreto Presidencial 
sobre o estado de calamidade pública, que 
impede ajuntamentos de mais de cinco 
pessoas nas ruas, como medida de preven-
ção e combate à propagação da covid-19.

A polícia impediu a tentativa de mani-
festação, tendo recorrido ao uso de força e 
de gás lacrimogéneo para dispersar os ma-
nifestantes, havendo o relato de feridos e 
algumas detenções

JN/MS

Pimenta e Associados e Fátima Freitas 
& Associados, firmas que integram a 
Miranda Alliance respetivamente em 
Maputo e Luanda, foram destacadas 
no Africa Top 50.

Presente em uma dúzia de países do 
continente africano - Angola, Ca-
marões, Cabo Verde, Costa do Mar-

fim, República Democrática do Congo, 
Guiné Equatorial, Gabão, Guiné-Bissau, 
Moçambique, República do Congo, São 
Tomé e Príncipe e Senegal - e com cerca 
de 190 advogados dedicados à prestação 
de serviços jurídicos nestas jurisdições, 
as firmas de Luanda e Maputo da Miran-

da Alliance foram distinguidas como das 
melhores a atuar naquele continente.

A Miranda Law Firm, base da Miran-
da Alliance, recorde-se, foi fundada por 
Agostinho Pereira de Miranda há mais de 
três décadas, tendo-se expandido e me-
recido já outras distinções relevantes, in-
cluindo o prémio Lusophone Africa Law 
Firm of the Year no âmbito dos Chambes 
Africa Awards de 2018.

A Fátima Freitas & Associados e a Pi-
menta e Associados, com negócios em 
Angola e Moçambique, respetivamen-
te, foram destacadas no ranking dos 50 
maiores escritórios de advocacia em Áfri-
ca, numa iniciativa desenvolvida pela 

Law.com International em parceria com 
a Africa Legal. “Neste ranking foram ape-
nas individualmente considerados os es-
critórios da Miranda Alliance e não esta 
no seu todo, reconhecendo-se assim a 
natureza associativa da Miranda Alliance 
como organização que preserva e respeita 
a autonomia dos escritórios que integra”, 
esclarece a sociedade de advogados.

“Estamos muito orgulhosos com a dis-
tinção feita aos nossos colegas dos escri-
tórios de Angola e de Moçambique e à 
Miranda Alliance nesta pesquisa que pela 
primeira vez lista os 50 maiores escri-
tórios de advogados em África”, reagiu 
Diogo Xavier da Cunha, managing part-

ner da Miranda, para quem este resultado 
demonstra “o crescimento do mercado 
dos serviços jurídicos em África e é mais 
uma demonstração do reconhecimento 
da Miranda Alliance e dos escritórios que 
a integram como players de referência no 
continente africano”.

O ranking, que segue uma metodolo-
gia essencialmente baseada na dimen-
são (aferida pelo número de advogados) 
e distribuição geográfica dos escritórios 
das várias firmas, é liderado por firmas 
sul-africanas e internacionais com escri-
tórios próprios ou integrados em diversos 
países africanos.

DN/MS

Firmas da Miranda em Moçambique e Angola nos 50 
maiores escritórios de advocacia em África
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Brasil vai retomar testes com 
vacina chinesa contra a covid-19 
após morte de voluntário
A Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), órgão regulador do Brasil, 
autorizou esta quarta-feira (11) a retoma 
dos testes da Coronavac, potencial va-
cina chinesa contra a covid-19, após a 
morte de um voluntário no país.

“A Anvisa informa que acaba de au-
torizar a retomada do estudo clínico 
relacionado à vacina Coronavac, que 

tem como patrocinador o Instituto Butan-
tan”, indicou o órgão regulador brasileiro 
em comunicado.

“Após avaliar os novos dados apresenta-
dos pelo patrocinador depois da suspensão 
do estudo, a Anvisa entende que tem sub-
sídios suficientes para permitir a retoma-
da da vacinação e segue acompanhando a 
investigação do desfecho do caso, para que 
seja definida a possível relação de causali-
dade entre o evento adverso grave inespe-
rado e a vacina”, acrescentou.

A agência informou ainda que não vai di-
vulgar a natureza do evento adverso ocor-
rido “em respeito à privacidade e integri-
dade dos voluntários da pesquisa”.

A suspensão dos testes da Coronavac no 
Brasil foi anunciada na segunda-feira (9) 
pela Anvisa, após ser notificada da ocor-
rência da morte de um voluntário, não ten-
do confirmado a causa do óbito, apesar de a 
imprensa local noticiar que foi suicídio. 

O presidente da Anvisa, António Barra 
Torres, disse numa conferência de impren-
sa, na terça-feira (10), que o órgão parou 
os testes da Coronavac porque era a “única 
decisão a ser tomada” naquele momento, 
frisando que se tratou de uma “decisão téc-
nica”.

As autoridades não confirmam oficial-
mente sobre as causas da morte de um vo-
luntário de 33 anos, em 29 de outubro, que 
participava na terceira fase do ensaio da 
Coronavac, que motivou a suspensão.

A Rede Globo e outros ‘media’ locais exi-

biram um boletim de ocorrência da polícia 
brasileira sobre o caso do alegado voluntá-
rio, que não foi identificado, em que consta 
suicídio como causa da morte.

A Anvisa decidiu assim suspender os 
testes, decisão que manteve até ao recebi-
mento de recomendações por parte de um 
comité internacional de investigadores in-
dependentes que analisa o desenvolvimen-
to do imunizante.

Na noite de terça-feira (10), o órgão regu-
lador informou que recebeu o documento 
proveniente do comité internacional, do 
qual resultou a decisão de retomar os testes. 

A suspensão dos estudos do imunizante 
levaram a um confronto entre a Anvisa e o 
Instituto Butantan, de São Paulo, que tem 
uma parceria com a farmacêutica chinesa 
Sinovac para fabricar a vacina e conduzir 
os ensaios de fase três no Brasil.

Logo após o anúncio da paralisação, o 
diretor do instituto, Dimas Covas, disse 
estranhar a decisão da agência, porque o 
evento adverso se tratava de um “óbito não 
relacionado à vacina”.

Também a reação do Presidente do Bra-
sil, Jair Bolsonaro, à suspensão dos testes 
causou polémica, após este ter declarado 
“vitória”, o que gerou várias críticas, quer 
por parte de políticos, quer de profissio-
nais de saúde, que o acusaram de politizar 
o imunizante.

No mês passado, Bolsonaro já se tinha 
posicionado contra a aquisição da vacina 
chinesa, tendo obrigado o seu Ministério 
da Saúde a recuar na intenção de comprar 
o imunizante.

O Brasil é o país lusófono mais afetado 
pela pandemia e um dos mais atingidos no 
mundo, ao contabilizar o segundo número 
de mortos (mais de 5,7 milhões de casos e 
162 829 óbitos), depois dos Estados Unidos 
da América.

JN/MS

Bolsonaro diz que Brasil tem de 
deixar de ser um país de “maricas”
O Presidente brasileiro, Jair Bolsona-
ro, voltou, esta terça-feira (10), a cau-
sar polémica ao afirmar que o Brasil 
“tem de deixar de ser um país de ‘ma-
ricas’”, referindo-se ao medo em tor-
no da pandemia de covid-19.

“Tudo agora é pandemia. Tem de 
acabar esse negócio. Lamento os 
mortos, lamento. Todos nós vamos 

morrer um dia. Não adianta fugir disso, 
fugir da realidade. [O Brasil] tem de dei-
xar de ser um país de ‘maricas’”, disse 
Bolsonaro, num evento sobre turismo, 
organizado pelo Governo federal.

“Olha que prato cheio para a impren-
sa, para a ‘urubuzada’ [expressão usada 
para adjetivar pessoas que desejam o mal 
de outros] que está ali atrás [jornalistas]. 
Temos de lutar. Peito aberto, lutar”, 
acrescentou o chefe de Estado, em mais 
uma critica aos órgãos de comunicação, 
que acusa de denegrirem a sua imagem.

No evento denominado “Retomada do 
Turismo”, Bolsonaro voltou a defender 
que a atual pandemia foi “sobredimen-
sionada” e criticou quem referiu a possi-
bilidade de uma segunda vaga da doença 
no país sul-americano.

Desde o início da pandemia, Jair Bol-
sonaro tem-se mostrado bastante cé-
tico em relação à gravidade da doença 
e opôs-se ao isolamento social, tendo 
chegado a declarar que o Brasil está en-
tre os países que menos sofreram com a 
covid-19.

Contudo, o Brasil, com 212 milhões de 
habitantes, é o país lusófono mais afeta-
do pela pandemia e um dos mais atingi-
dos no mundo, ao contabilizar o segundo 
número de mortos (mais de 5,6 milhões 
de casos e 162.628 óbitos), depois dos Es-
tados Unidos.

Ao dirigir-se a empresários do setor do 

turismo do Brasil, o Presidente lamen-
tou as perdas que a pandemia gerou no 
ramo, e culpou taxas e decretos ambien-
tais de prejudicarem o negócio no país.

“Vocês foram na lona [estado de ro-
tura] nessa pandemia. Que foi sobredi-
mensionada. A manchete amanhã: ‘ah, 
Bolsonaro não tem carinho, não tem 
sentimento com quem morreu’. Tenho 
sentimento com todos que morreram. 
Mas [foi] sobredimensionado”, frisou o 
mandatário.

“O turismo parou e foi à lona. Fico 
preocupado com os empresários do se-
tor, mas há muita coisa que não depende 
de mim, mas do parlamento e dos gover-
nos estaduais”, afirmou, criticando ain-
da o “excesso de normas e taxas” que se 
aplicam no setor.

A faturação do turismo do Brasil, um 
dos setores mais afetados pela pandemia 
de covid-19, diminuiu 33,6% entre ja-
neiro e agosto deste ano, face ao mesmo 
período de 2019, segundo um levanta-
mento divulgado no mês passado.

O levantamento, feito pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do estado de São Paulo (FecomercioSP), 
a partir de dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), mos-
tra que o resultado negativo se deveu, 
principalmente, a uma queda de 68,8% 
das viagens aéreas e a uma retração de 
43,2% das hospedagens e restauração.

A pandemia de covid-19 provocou 
pelo menos 1.263.890 mortos em mais 
de 50,9 milhões de casos de infeção em 
todo o mundo, segundo um balanço feito 
pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo 
coronavírus detetado no final de dezem-
bro de 2019, em Wuhan, uma cidade do 
centro da China.

JN/MS

Brasil investiga se ministra tentou impedir aborto de menina violada pelo tio
A Procuradoria-Geral da República (PGR) 
brasileira abriu uma investigação prelimi-
nar sobre a eventual participação de uma 
ministra de Estado numa tentativa de im-
pedir que uma menina de 10 anos abor-
tasse, após ser violada pelo tio.

A informação foi avançada na segun-
da-feira (9) pelo portal de notícias 
G1, que teve acesso ao documento 

enviado pelo procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, ao Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Segundo Aras, se essa investigação pre-
liminar encontrar indícios suficientes, a 
PGR pedirá a abertura de um inquérito for-
mal contra a ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, Damares Alves, sus-
peita de se ter movimentado para impedir 
a interrupção da gravidez de uma menina 

de 10 anos, em agosto último, no estado do 
Espírito Santo. “Caso surjam indícios mais 
robustos de possível prática de ilícitos pe-
nais pela noticiada, poderá ser requerida a 
instauração de inquérito nesse STF”, escre-
veu Augusto Aras no documento.

Em causa está uma reportagem do jornal 
Folha de S. Paulo, que na ocasião noticiou 
que a ministra Damares Alves, que já se po-
sicionou várias vezes contra a interrupção 
da gravidez em qualquer circunstância, 
teria agido para impedir o procedimento 
abortivo.  De acordo com o jornal, Dama-
res teria enviado representantes do seu Mi-
nistério e aliados políticos ao Espírito San-
to, numa tentativa de pressionar a equipa 
responsável pelo aborto. Os assessores da 
ministra também teriam sido responsáveis 
pela divulgação ilegal dos dados da criança, 
e que resultaram em vários protestos antia-

borto na porta do hospital onde a menina 
se encontrava A reportagem indicou ainda 
que a ministra tentou transferir a menina 
para um hospital em São Paulo, onde seria 
realizado um parto, mesmo que existisse 
risco à vida do bebé e da criança.

A repercussão do caso reacendeu a po-
lémica sobre o aborto no Brasil, país que 
possui uma legislação muito restritiva para 
esta prática, permitindo apenas a inter-
rupção da gravidez em três circunstâncias: 
violação; se a gestante estiver em risco de 
morte; ou quando o feto apresentar anen-
cefalia (má formação do cérebro caracte-
rizada pela ausência total do encéfalo e da 
caixa craniana do feto).

Contudo, apesar deste caso se enquadrar 
na lei do aborto, a criança enfrentou várias 
dificuldades, com os médicos de um hospi-
tal universitário do Espírito Santo a nega-

rem-lhe esse direito.
A menina de 10 anos que precisou de 

uma autorização judicial para abortar, após 
ser violada por um tio ao longo de vários 
anos e acabar por engravidar.

Quer Damares, quer o próprio Presiden-
te do Brasil, Jair Bolsonaro, são o símbolo 
de um Governo assumidamente conserva-
dor, cristão e antiaborto.

Em comunicado enviado ao portal G1, 
o Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos afirmou que vê a situação com 
“total tranquilidade, tratou a sua atuação 
nesta ação com absoluta transparência e 
lisura, com absoluto respeito aos princípios 
da Administração Pública. Esclarecemos, 
ainda, que a própria ministra Damares Al-
ves solicitou investigação do caso à Polícia 
Federal”.

JN/MS
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O Governo de Donald Trump está a blo-
quear as mensagens que os líderes mun-
diais estão a enviar ao Presidente eleito 
dos Estados Unidos, Joe Biden.

A cadeia de televisão CNN informou na 
quarta-feira (11) que o Departamento 
de Estado se recusa a entregar deze-

nas de mensagens de líderes estrangeiros 
dirigidas a Biden e à sua equipa de transição. 
Trump continua a não reconhecer a derrota 
eleitoral e está a tentar na Justiça norte-a-
mericana reverter os resultados das presi-
denciais, realizadas em 3 de novembro.

Funcionários do Departamento de Esta-
do disseram à CNN que as mensagens para 

Biden começaram a chegar no último fim 
de semana, quando a sua vitória foi confir-
mada. O Departamento de Estado normal-
mente organiza comunicações com Presi-
dentes eleitos, mas a administração Trump 
negou à sua equipa de transição o acesso às 
informações e contactos necessários para 
iniciar essa tarefa.

Biden, no entanto, manteve conversas 
com líderes mundiais, como a chanceler 
alemã, Angela Merkel, o Presidente fran-
cês, Emmanuel Macron, o primeiro-minis-
tro britânico, Boris Johnson, ou o seu ho-
mólogo irlandês, Micheál Martin.

O primeiro líder estrangeiro que falou 
com Biden para lhe dar os parabéns pela 

vitória, na última segunda-feira (9), foi o 
primeiro-ministro canadiano, Justin Tru-
deau. Na quarta-feira (11), falou com os 
primeiros-ministros do Japão, Yoshihide 
Suga, da Austrália, Scott Morrison, e com o 
Presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

O número de países que ainda não reco-
nheceram Biden vem diminuindo, mas in-
clui as duas principais potências da Améri-
ca Latina - México e Brasil -, além da Rússia 
e China.

Biden fez todas essas ligações sem a ajuda 
do Departamento de Estado, como é co-
mum em outras transições para o Governo 
dos Estados Unidos.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, 

lembrou na terça-feira (10) que “os votos 
ainda estão a ser contados”.

A campanha de Trump intentou proces-
sos em vários estados, alegando uma frau-
de eleitoral generalizada, sem provas que 
substanciem a acusação.

Para ganhar a eleição em tribunal, Trump 
teria que reverter a votação na Pensilvânia, 
Geórgia e Nevada ou Arizona, todos eles es-
tados onde Biden já foi declarado vencedor 
ou lidera claramente a votação.

Os últimos dados apontam que Biden 
tem 290 delegados no colégio eleitoral, 
acima dos 270 que garantem a vitória, en-
quanto Trump tem 217, faltando apurar 42.

JN/MS

Governo de Trump bloqueia mensagens 
de líderes mundiais para Joe Biden
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Portugal passou para o segundo lugar 
da tabela da União Europeia (UE) dos 
países com maior valor de remessas 
de dinheiro de residentes no estrangei-
ro, com 3.645 mil milhões de euros, em 
2019, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico 
europeu, em 2019, Portugal foi ul-
trapassado pela Roménia, que con-

tabilizou 3.682 mil milhões de euros de 
remessas de emigrantes, e é seguido pela 

Polónia (2.999 mil milhões de euros).
As remessas recebidas por Portugal di-

zem respeito apenas a rendimentos do tra-
balho, assinala o Eurostat.

As remessas enviadas para Portugal au-
mentaram face aos 3,604 mil milhões de 
euros de 2018 e aos 3,555 mil milhões de 
euros de 2017, anos em que país liderava a 
tabela das remessas de dinheiro de traba-
lhadores residentes fora do país.

JN/MS

Portugueses são dos emigrantes que 
mais dinheiro enviam para casa

Emigrantes Tensão

EUA ameaçam aplicar mais sanções 
à China por causa de Hong Kong
Os EUA ameaçaram, esta quinta-feira 
(12), a China com novas sanções, por 
ter, alegaram, “violado de maneira fla-
grante” a autonomia de Hong Kong, ao 
anular o mandato de quatro deputados 
pró democracia.

“As ações recentes de Pequim, a des-
qualificar os legisladores pró demo-
cracia do Conselho Legislativo de 

Hong Kong, não deixam qualquer dúvida 
sobre o facto de o Partido Comunista Chi-
nês ter violado de maneira flagrante os seus 
compromissos internacionais”, declarou 
Robert O’Brien, o conselheiro para a segu-
rança nacional de Donald Trump.

Acrescentou que os EUA vão continuar 
“a identificar e sancionar os responsáveis 
pela extinção da liberdade em Hong Kong”.

Na quarta-feira (11), quatro deputados 
pró democracia de Hong Kong foram de-
mitidos do seu mandato, depois da adoção 
por Pequim de uma resolução que dá às 
autoridades locais o poder de desqualificar 
eleitos considerados como ameaça à segu-
rança nacional.

Pouco depois, o conjunto dos deputados 
pró democracia em Hong Kong anuncia-
ram a sua próxima demissão, em solidarie-

dade com os seus quatro colegas demitidos.
Estas demissões são o golpe mais recente 

dado ao campo pró democracia que é alvo 
de ataques permanentes, desde que Pe-
quim impôs no final de junho uma lei sobre 
a segurança nacional. Numerosos militan-
tes foram desde então detidos enquanto 
outros optaram pelo exílio.
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A campanha de vacinação contra a co-
vid-19 deverá arrancar antes do final de 
março de 2021, prevê o Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças. 
Se não houver percalços, a primeira a 
chegar ao mercado deverá ser a da Pfi-
zer-BioNTech, que venderá 300 milhões 
de doses à União Europeia.

À medida que os investigadores vão 
avançando na terceira e última fase 
dos ensaios clínicos, a União Euro-

peia (tal como outros países) tem assinado 
contratos de fornecimento, em nome de 
todos os estados-membros. Além do con-
trato com a Pfizer-BioNTech - assinado 
esta quarta-feira (11) para a compra de 200 
milhões de doses, com opção de compra de 
mais 100 milhões - já acordou 800 milhões 
de doses com a Oxford-AstraZeneca, com a 
Johnson & Jonhson e com a Sanofi-GS

No total, estão contratadas 1,1 mil mi-
lhões de doses, suficientes para vacinar 
mais do que toda a população da União. 
Estas vacinas exigem duas tomas, pelo que 
imunizar os 446 milhões de habitantes exi-
giria 892 milhões de doses - isto se todas as 
quatro vacinas contratadas se provarem 
eficazes e forem autorizadas pela Agência 
Europeia para o Medicamento.

Nesse cenário, o Centro Europeu de Pre-
venção e Controlo das Doenças admite que 
as primeiras injeções possam ser dadas até 
março. “De uma forma otimista, no pri-
meiro trimestre do próximo ano, mas não 
posso ser mais preciso”, prevê a diretora 
do ECDC, Andrea Ammon, em entrevista à 
“Reuters”.

Impossível prever data certa

Apontar uma data certa é, ainda impos-
sível. Primeiro porque ainda nenhum con-
sórcio terminou a terceira e última fase dos 
ensaios clínicos. Esta semana, a morte de 
um voluntário do ensaio da Sinovac Biote-
ch, no Brasil, levou à suspensão do estudo 
durante um dia. O mesmo já tinha aconte-
cido à Oxford-AstraZeneca e à Johnson & 
Johnson.

Mesmo que os ensaios terminem sem 
percalços, nada garante que as vacinas te-
nham uma taxa de proteção mínima, que 
justifique a sua utilização. A Pfizer foi, até 
agora, a única a avançar uma estimativa, 
de 92%: uma eficácia considerada exce-
lente. E é necessário que não tenha efeitos 
secundários graves.

Pressupondo que as vacinas em testes 
finais serão eficazes e seguras, terão ainda 
que se submeter a uma avaliação externa, 
feita por outros cientistas e pela Agência 
Europeia do Medicamento (EMA). Só de-
pois de luz verde do regulador é que pode-
rão ser ministradas aos europeus.

Fabrico já começou

Sem esperar pelo final de todo este pro-
cesso, as farmacêuticas já estão a produzir 
em larga escala as suas vacinas - mesmo 
correndo o risco de ter que deitar fora o in-
vestimento. É também para lhes dar segu-
rança que a União Europeia (e vários outros 
países) estão a investir de forma pesada no 
processo. Só a União Europeia tem postos 
de parte dois mil milhões de euros.

Além dos quatro contratos de com-
pra já assinados, a Europa está a negociar 

com dois outros consórcios: a Curevac e a 
Moderna. Estas negociações são feitas em 
nome dos estados-membros, sendo que 
cada um tem a opção de, contrato a contra-
to, aderir ou não.

Nova agência de coordenação

A pandemia de covid-19 começa, assim, 
a ter uma resposta coordenada da União 
Europeia, depois de uma primeira reação 
em que os países concorreram diretamen-
te entre si por equipamentos de proteção 

individual, por exemplo. A nacionalização 
das respostas culminou na suspensão pro-
visória da liberdade de circulação e no en-
cerramento de fronteiras.

Agora, a Comissão Europeia quer apro-
fundar a cooperação e criar uma nova 
agência europeia que dê uma resposta una 
a eventuais futuras crises. Esta quarta-feira 
(11), a comissária europeia da tutela, Stella 
Kyriakides, afirmou estar a trabalhar numa 
Autoridade de Resposta a Emergências de 
Saúde.

JN/MS

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

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

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

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

Caledonia & Rogers Dundas & Kipling

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

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

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
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Independently Owned and Operated

CALL ME TO FIND OUT HOW TO

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

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

Old Weston & St ClairCaledonia & Rogers
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SOLDSOLD

Ajoelhem-se perante o líder que, ao que 
tudo indica, veio para ficar. O leão voltou a 
rugir… e com vontade! Uma goleada fren-
te ao Vitória S.C. reforçou a liderança da 
equipa de Rúben Amorim, que agora tem 
mais quatro pontos do que o Braga e Ben-
fica e mais seis do que o F.C. Porto.

Na cidade berço quem reinou foi o 
Sporting, que na realidade só não 
se colocou em vantagem logo no 

primeiro minuto porque o remate de João 
Mário foi direitinho à barra da baliza de 
Bruno Varela.

No entanto, não tardou até que a pressão 
exercida pelos leões se materializasse: aos 
11’, Pedro Gonçalves (é claro), recuperou 
a bola no meio-campo e, após uma tabe-
la com Sporar, assistiu Nuno Santos que, 
apesar de um mau domínio, conseguiu ba-
ter o guardião vimaranense. O  primeiro 
de quatro golos que viriam a destruir a que 
era, até ao momento, a melhor defesa do 
campeonato.

Este tento serviu de “alfinetada” à equipa 
de João Henriques, que a partir desse mo-
mento começou a aparecer mais na partida 
- mas não o suficiente para chegar ao golo. 
Pelo contrário, foi o conjunto verde e bran-
co que, numa das várias cedências de espa-

ço do Vitória, dilatou a vantagem já próximo 
do intervalo:  depois de uma boa combina-
ção entre Pedro Porro e Sporar, o espanhol 
cruzou atrasado para a grande área e adivi-
nhem quem lá estava? Isso mesmo: o “co-
mandante” Pedro Gonçalves, que com uma 
pequena “ajuda” de Suliman fez o segundo 
desta noite chuvosa. 

Já depois do Vitória ter visto um golo anu-
lado por posição irregular de André André, 
os leões voltaram a marcar - ou, melhor 
dizendo, o rei leão bisou! O ex-Famalicão 
aproveitou um remate longo de Adán e, na 
cara de Bruno Varela, não facilitou e fez… 
“caPote”. É o sétimo golo do médio, que é 
agora o melhor marcador da prova. O jogo 
não terminaria sem novo golo leonino, desta 
vez apontado por Jovane Cabral, aos 74’.

Nulo numa partida equilibrada entre Be-
lenenses e Rio Ave que, desta forma, ocu-
pam agora o 13.º e quinto lugar, respetiva-
mente. 

Já o Tondela recebeu e venceu o Santa 
Clara - é o segundo triunfo consecutivo ca-
seiro da equipa de Paco Ayestarán, que é 12.ª 
classificada. Os golos da vitória beirã foram 
marcados por  Salvador Agra (35’) e Mario 
González (67’).

Surpreendentemente, o Farense - que 
ainda não havia vencido esta temporada 
- bateu o Boavista, que na jornada passada 
bateu o Benfica, no Bessa, por 3-0. Ricardo 
Mangas e Miguel Reisinho testaram positi-
vo à Covid-19 e falharam esta partida. Ryan 
Gauld marcou primeiro (22’), Angel Gomes 
ainda empatou aos 43’, mas os tentos de 

Stojiljkovic e Mancha, aos 50’ e 53’, deram 
os três pontos aos algarvios.

Famalicão e Nacional receberam e ven-
ceram por 2-1 o Marítimo e o Gil Vicente, 
respetivamente. Em Famalicão foi o con-
junto insular quem se colocou em vanta-
gem aos 12’, por Tagueu, mas a turma de 
João Pedro Sousa deu a volta ainda na pri-
meira parte, com os golos de Babic (28’) 
e Valenzuela (32’). O mesmo aconteceu 
no Estádio da Madeira, com os gilistas a 
inaugurarem o marcador aos 45+5’, mas 
os tentos de Camacho e Bryan Rochez, aos 
57’ e 90+3’ respetivamente, deram a vitó-
ria aos anfitriões. O grande protagonista 
da partida foi Daniel Guimarães, que para 
além de outras boas intervenções, defen-
deu dois penáltis.

No Estádio do Dragão o herói da noi-
te foi, sem margem para dúvidas, Sérgio 
Oliveira. Com duas assistências e um golo, 
o médio foi fundamental para os dragões 
darem a volta ao resultado - começaram a 
perder, quando aos 14’ Beto fez, de cabe-
ça, o golo dos algarvios. No entanto, já em 
cima do intervalo, Mbemba restabeleceu 
a igualdade, também de cabeça. Taremi, 
que rendeu Uribe, viria a estrear-se a mar-
car, aos 46’ - mais uma vez, à cabeçada!

A partir daqui, o Portimonense equili-
brou mais o jogo - no entanto, sem criar 
oportunidades claras de golo. Sérgio Oli-
veira, o homem do jogo, estabeleceu o 
resultado final aos 89’, marcando de pé 
direito. O F.C. Porto é agora quarto classi-
ficado, com 13 pontos.

Quem também começou a perder, em 
casa, foi o Benfica… mas aqui não houve 
reviravolta. Os encarnados até entraram 
pressionantes e à procura do golo - aos 10’, 
Vertonghen tentou a sorte num pontapé de 
bicicleta dentro de área mas Matheus res-
pondeu à altura -, mas viram-se em desvan-
tagem aos 39’. Castro intercetou o passe de 
Otamendi, colocou a bola em Iuri Medeiros 
e o extremo rematou em jeito para fora do 
alcance de Vlachodimos, desfazendo o nulo.

Na segunda parte, os bracarenses só pre-
cisaram de cinco minutos para chegar ao 
2-0: Al Musrati, com um grande passe, iso-
la Francisco Moura que atira e estreia-se a 
marcar na I Liga.

Como já vem sendo hábito, o Benfica foi 
ficando cada vez mais e mais ansioso, não 
encontrando o caminho para a baliza mi-
nhota. Na realidade, a “força” só chegou de-
pois de um lance, no mínimo, caricato: aos 
63’, após uma bola longa do Braga, um de-
sentendimento entre Otamendi e Vlachodi-
mos deixa Francisco Moura antecipar-se e, 
com a baliza deserta, atirar a contar e bisar 
na partida.

A partir daqui, o Benfica parecia ter “re-
nascido”: Seferovic também bisou (aos 

68’ e 85’) e esteve perto de ainda mar-
car o golo do empate, no último minuto da 
partida, mas o lance foi anulado por fora de 
jogo do suiço. A equipa de Jorge Jesus soma 
assim a segunda derrota consecutiva na 
competição e, mais uma vez, voltou a so-
frer três golos. 

Dizem que à dúzia é mais barato...

Inês Barbosa
Opinião

Golos que chovem a Pote’s
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Tondela bate Santa Clara 
e soma segundo triunfo 
consecutivo em casa

O Tondela bateu em casa o Santa 
Clara por 2-0, na sétima jornada.

Salvador Agra, aos 35 minutos, e o 
espanhol Mario González, aos 67, 
apontaram os tentos dos coman-

dados do espanhol Paco Ayestarán, 
que somaram o segundo triunfo con-
secutivo em casa.

Na classificação, o Tondela passou a 
somar oito pontos, os mesmos de Pa-
ços de Ferreira e Moreirense (12.º, 10.º 
e 11.º, respetivamente), contra 10 do 
Santa Clara, oitavo.

JN/MS

Belenenses e Rio Ave 
abrem jornada com nulo
O Belenenses SAD e o Rio Ave em-
pataram a zero na abertura da séti-
ma jornada da Liga, com os azuis a 
somarem o sexto encontro conse-
cutivo sem vencer.

Com apenas uma vitória no cam-
peonato, o Belenenses SAD pas-
sou a somar sete pontos e ocupa 

o 13.º lugar, em igualdade com o Marí-
timo (14.º).

Já o Rio Ave, que vinha de duas vi-
tórias consecutivas, tem 10 pontos e é 
quinto, com os mesmos pontos de Vi-
tória de Guimarães (sexto), Nacional 
(sétimo) e Santa Clara (oitavo).

JN/MS

Famalicão regressa  
às vitórias na receção 
ao Marítimo
O Famalicão deu a volta ao resulta-
do e venceu (2-1) o Marítimo na sé-
tima jornada da Liga, regressando 
aos triunfos no campeonato.

A jogar fora, o Marítimo adiantou-
-se no marcador aos 12 minutos, 
com um golo de Joel Tagueu, 

mas a equipa do Famalicão deu a volta 
ao marcador ainda na primeira parte, 
com golos de Babic, aos 28, e Fernando 
Valenzuela, aos 32.

Com este triunfo, o Famalicão, que 
não vencia há quatro jogos no cam-
peonato, está em nono lugar, com 
nove pontos, enquanto o Marítimo, 
que somou a quarta partida conse-
cutiva sem vencer, é 14.º, com sete 
pontos.

JN/MS

I LIGA

Sporting goleia Vitória de Guimarães 
com bis de Pedro Gonçalves
O Sporting somou a segunda goleada 
seguida na Liga ao derrotar o Vitória de 
Guimarães por 4-0 na sétima jornada, 
que controlou totalmente, com Pedro 
Gonçalves a marcar mais dois golos.

Depois da assistência para o ten-
to inaugural, de Nuno Santos, aos 
11 minutos, o médio leonino, de 21 

anos, dilatou a vantagem aos minutos 43 e 
55, tornando-se no melhor marcador da I 
Liga, com sete golos, antes de Jovane Ca-
bral fechar a contagem, aos 74.

Após uma entrada muito forte, os leões 
controlaram todos os momentos do desa-
fio, sabendo quando recuar no terreno e 
quando “acelerar” rumo à baliza de Bru-
no Varela, perante um adversário que se 
desequilibrou facilmente quando perdia a 
bola.

O Sporting chegou aos 19 pontos e con-
cluiu a ronda na liderança do campeona-
to, com mais quatro pontos que o Braga 
(segundo) e do que o Benfica (terceiro), 
enquanto os minhotos, que sofreram mais 
golos neste jogo do que nas seis primeiras 
jornadas - três, até agora - ocupam o sexto 
lugar, com 10 pontos.

Com Nuno Santos de regresso ao onze, 
por troca com Tiago Tomás, os leões qua-
se marcaram no primeiro minuto, quando 
Bruno Varela saiu rapidamente da baliza 
para impedir a finalização de Sporar e a 
bola sobrou para o remate de João Mário 
à trave.

Veloz com bola e pressionante sem ela, 
a turma verde e branca aproveitou o espa-
ço concedido pelo meio-campo vitoriano 
para chegar com facilidade à área e, depois 
de Sporar ter desperdiçado nova oportu-
nidade, ao minuto sete, chegou ao golo.

Suliman perdeu a bola a meio-campo 
para Pedro Gonçalves, que, após tabe-
la com Sporar, se isolou pela ala direita e 
serviu Nuno Santos para o remate cruzado 
que lhe valeu o terceiro golo da conta pes-
soal no campeonato.

Em vantagem, os pupilos de Rúben 
Amorim abrandaram e recuaram no ter-
reno, permitindo ao Vitória aparecer mais 
vezes no meio-campo leonino e disfarçar 
os desequilíbrios que evidenciava após as 
perdas de bola, terreno fértil para os ata-
ques rápidos leoninos.

Com Sacko a render Zié Ouattara na la-
teral direita e a dar largura ao ataque, os 
anfitriões apareceram várias vezes junto 
à área ‘verde e branca’, mas raramente 
acertaram nas decisões tomadas, tendo 
criado uma ocasião para empatar: em po-

sição frontal à baliza, após livre de Qua-
resma, Suliman cabeceou para defesa de 
Ádan, aos 22 minutos.

O Sporting manteve, porém, o controlo 
do desafio e aproveitou o espaço deixado 
pelos vitorianos no corredor central para 
iniciar a jogada que culminou no primeiro 
golo de Pedro Gonçalves no desafio, após 
assistência de Porro.

Sob chuva intensa, a turma de Guimarães 
iniciou a segunda parte nas imediações da 
área contrária, tendo mesmo introduzido a 
bola na baliza, por André André, num lance 
anulado, aos 50 minutos, mas viu esse es-
forço desfeito pelo segundo golo de Pedro 
Gonçalves, pouco depois.

Na sequência de um pontapé de baliza 
de Adán, o vitoriano Suliman não cortou a 
bola de cabeça e o médio leonino isolou-se 
perante Bruno Varela e marcou pela sé-
tima vez na competição, tornando-se no 
melhor marcador.

Os pupilos de João Henriques ainda “es-
boçaram” alguns ataques na última meia 
hora da partida, mas mostraram-se cada 
vez mais desorientados com o avançar 
do cronómetro, perante um Sporting que 
aproveitou o espaço concedido para criar 
oportunidades até selar o resultado num 
remate certeiro de Jovane Cabral.

JN/MS
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O futebolista Pedro Gonçalves, médio 
do Sporting, foi eleito o melhor jogador 
da I Liga portuguesa durante os meses 
de setembro e outubro, anunciou o or-
ganismo que organiza a competição.

Pedro Gonçalves, que já tinha venci-
do o prémio de melhor médio pelo 
mesmo período, teve 34,44% dos 

votos dos 18 treinadores do principal es-
calão e bateu o brasileiro Thiago Santa-
na, do Santa Clara, que foi segundo com 
20,61%, e o alemão Waldschmidt, do 
Benfica, terceiro com 7,63%.

Em setembro e outubro, o jogador de 
22 anos, que chegou esta temporada ao 
Sporting depois de ter passado a última 
época no Famalicão, fez três golos em 
quatro jogos. Atualmente, Gonçalves li-

dera isolado a lista dos melhores marca-
dores da I Liga, com sete tentos.

Nas partidas realizadas nesses dois me-
ses, Thiago Santana foi eleito o melhor 
avançado, enquanto Pepe, do FC Porto, 
ficou com o prémio de melhor defesa e 
Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, 
foi considerado o melhor guarda-redes.

Jorge Jesus, do Benfica, foi nomeado 
o melhor treinador no mesmo período e 
Bruno Jordão, do Famalicão, assinou o 
melhor golo, no empate (3-3) com o Fa-
rense, na quarta jornada.

Na II Liga, o avançado Gonçalo Ramos, 
que tem alinhado no Benfica B, foi eleito 
o melhor jogador da prova em setembro 
e outubro.

JN/MS

Pedro Gonçalves eleito melhor jogador da Liga 
em setembro e outubro
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Gil Vicente 
desperdiça dois 
penáltis e perde 
nos descontos 
com Nacional
O Nacional venceu (2-1) o Gil Vicen-
te na sétima jornada da Liga, com 
um golo de Rochez nos descontos, 
numa partida em que a equipa de 
Barcelos desperdiçou dois penáltis.

A jogar fora, o Gil Vicente desper-
diçou dois penáltis na primeira 
parte, por Talocha e Lucas Mi-

neiro, ambos defendidos pelo guarda-
-redes Daniel, mas acabou por chegar 
ao intervalo a vencer, com um golo de 
Rodrigão, aos 45+5.

Na segunda parte, o Nacional che-
gou ao empate aos 57, com um golo de 
Camacho, e deu a volta ao marcador 
por intermédio de Brian Rochez, aos 
90+3.

Com este resultado, o Nacional re-
gressa às vitórias, conseguindo o pri-
meiro triunfo da época em casa, e está 
em sétimo, com 10 pontos, enquanto 
o Gil Vicente somou a quatro derrota 
consecutiva e está em 17.º, com cinco.

JN/MS

Braga vence Benfica com bis de Francisco Moura
O Sporting de Braga elevou para cinco a 
série de vitórias na Liga ao triunfar (3-2) 
na sétima jornada frente ao Benfica, no 
Estádio da Luz, num jogo marcado pelo 
bis de Francisco Moura.

Iuri Medeiros abriu o ativo aos 38 minu-
tos, cabendo as honras do jogo a Fran-
cisco Moura com os golos aos 50 e aos 

63. O Benfica viria a reagir aos 68 e 85 mi-
nutos, com o bis de Seferovic.

Frente aos bracarenses, o Benfica apre-
sentou uma novidade no meio-campo. Sa-
maris, que apenas tinha jogado 12 minutos 
esta temporada diante do Belenenses (vi-
tória por 2-0, na quinta jornada) regres-
sou ao onze inicial, algo que não acontecia 
desde a 29.ª ronda da época passada (der-
rota por 2-0 com o Marítimo).

Pelo terceiro jogo consecutivo os co-
mandados de Jorge Jesus sofreram três go-
los (Boavista, Rangers e Sporting de Bra-
ga), um sinal claro que o Benfica tem de 
melhorar muito o setor defensivo. Aliás, 
duas das cinco substituições do Benfica 
foram exatamente neste setor: Grimaldo 
para o lugar de Nuno Tavares e Diogo Gon-
çalves para o de Gilberto.

Com este resultado o Benfica fica a 
quatro pontos do líder Sporting (19) e em 
igualdade com o Sporting de Braga no se-
gundo lugar do campeonato.

O Benfica até entrou melhor no encontro 
e logo aos 10 minutos poderia ter inaugu-
rado o marcador quando Vertonghen, com 
um remate de costas para a baliza, obrigou 
o guarda-redes Matheus a aplicar-se.

Mas à passagem da meia hora os bra-
carenses tomaram conta das operações e 
com a linha de meio-campo muito pró-
xima da defensiva não deram espaço ao 
Benfica para procurar situações de golo.

Golo esse que viria a surgir aos 38 mi-
nutos, depois de uma má reposição de 
Otamendi, que “ofereceu” a bola a Castro, 
que de cabeça, entregou-a a Iuri Medeiros. 
Este tirou Samaris e Nuno Tavares da fren-
te para, de pé esquerdo, rematar junto ao 
poste direito da baliza de Vlachodimos.

Ao intervalo, Jorge Jesus deixou no bal-
neário Samaris e Everton, e colocou em 
campo Gabriel e Seferovic, fazendo des-
cair Waldschmidt para o flanco direito, 
mas ainda mal os jogadores se tinham po-
sicionado e já o jovem Francisco Moura, de 
21 anos, fazia o 2-0, aos 50 minutos, depois 
de receber a bola de Al Musrati, num passe 
de rutura, ficando de cara a cara com Vla-
chodimos.

O Benfica arregaçou as mangas e par-
tiu para cima do Sporting de Braga, mas 

encontrou pela frente muita disciplina 
defensiva. As entradas de Grimaldo, que 
rendeu Nuno Tavares, e Taarabt, para o 
lugar de Pizzi, deram maior clarividência 
e velocidade aos “encarnados”, mas, aos 
63 minutos, Vlachodimos borrou a pintu-
ra.

O guarda-redes ficou colado ao chão, 
fora da área do Benfica, e foi incapaz de 
cortar a bola de cabeça a Francisco Moura. 
Perante esta passividade, na qual Otamen-
di também não reagiu, o jovem bracarense 
não se fez rogado e bisou no encontro.

Depois disso, o Benfica empurrou o 
Sporting de Braga para trás da sua linha de 
meio campo e, aos 68 minutos, Seferovic, 
de pé direito, a passe de Rafa, reduziu o 
marcado. O suíço, aos 70, esteve perto de 
fazer o 2-3, de cabeça, mas Matheus esta-
va no sítio certo e defendeu.

Este golo galvanizou os encarnados e, 
aos 74 minutos, Waldschmidt na cara de 
Matheus não teve a frieza necessária para 
fazer o segundo do Benfica. Na resposta, 
Galeno, aos 76, esteve perto do quarto golo 
para os bracarenses.

A cinco minutos do final Seferovic bisou 
no encontro, após assistência de Grimal-
do e reacendeu a esperança de repetir o 
empate frente ao Rangers na Liga Europa 
(3-3), mas o resultado não viria a sofrer 
alterações, apesar de, aos 90+5, o suíço ter 
introduzido a bola na baliza do Braga, mas 
estava em posição irregular, motivo pelo 
qual o árbitro portuense Artur Soares Dias 
anulou o golo.

JN/MS
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César Peixoto é o novo treinador do Moreirense
O treinador César Peixoto foi escolhido 
para substituir Ricardo Soares no co-
mando técnico do Moreirense até ao fi-
nal da época.

O antigo defesa internacional por-
tuguês prepara-se para abraçar a 
primeira experiência como téc-

nico principal no escalão principal, após 
ter orientado o Varzim em 2018/19 e re-
partido a última temporada com passa-
gens por Académica e Desportivo de 
Chaves, confirmou esta terça-feira (10) 
o Moreirense.

César Peixoto, de 40 anos, represen-
tou como futebolista FC Porto, Benfica, 
Sporting de Braga, Vitória de Guimarães 
ou Gil Vicente, entre outros clubes, tendo 
conquistado 10 títulos internos, incluindo 
quatro campeonatos, e quatro provas in-
ternacionais.

O treinador natural das Caldas das Tai-
pas, no concelho de Guimarães, venceu 
11 dos 35 encontros disputados na II Liga 
e sucederá a Ricardo Soares, que acertou 
na segunda-feira (9) a rescisão por mútuo 
acordo com o Moreirense, sem especificar 
os motivos.

O felgueirense, de 45 anos, cumpria 
na vila de Moreira de Cónegos a terceira 
passagem pela I Liga, após orientar Des-
portivo de Chaves (2016/17) e Desportivo 
das Aves (2017/18), num percurso com 

outras experiências vividas em divisões 
inferiores.

Ricardo Soares chegou ao emblema 
de Moreira de Cónegos em dezembro de 
2019, oriundo do Sporting da Covilhã, 
para substituir Vítor Campelos, tendo le-
vado o clube vimaranense à oitava posição 
na última edição da I Liga, com 43 pontos.

O Moreirense ocupa a 11.º posição, com 
oito pontos e um jogo a menos, numa al-
tura em que os treinos estão suspensos 
devido ao surto de covid-19, que assolou 
o clube na semana passada e originou 30 
casos de infeção, cuja maioria está assin-
tomática.

Em 2020/21, os minhotos alcançaram 
dois triunfos caseiros, diante de Farense 
(2-0) e de Marítimo (2-1), empataram na 
receção ao Boavista (1-1) e na visita ao Be-
lenenses SAD (0-0) e perderam nas deslo-
cações aos terrenos de Benfica (2-0) e Rio 
Ave (2-0).

O Moreirense deveria ter recebido o 
Paços de Ferreira no sábado (7), num en-
contro da sétima jornada da I Liga, que 
foi adiado para 01 de dezembro, às 21:45 
(hora de Portugal), no Estádio Comenda-
dor Joaquim de Almeida Freitas, em Mo-
reira de Cónegos.

O próximo compromisso dos vimara-
nenses é a visita ao Merelinense, integrada 
na terceira eliminatória da Taça de Por-
tugal e aprazada para 22 de novembro, às 

15:00 (hora de Portugal), no Estádio João 
Soares Vieira, em Merelim São Pedro, fre-
guesia do concelho de Braga.

JN/MS
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F. C. Porto vence Portimonense após reviravolta
O F. C. Porto regressou às vitórias na 
Liga ao vencer (3-1) o Portimonense na 
sétima jornada, em que os dragões tive-
ram de operar uma reviravolta no marca-
dor, já na segunda parte.

Isto porque os algarvios inauguraram o 
marcador logo aos 14 minutos, por in-
termédio de Beto, num tento a que os 

azuis e brancos responderam com os golos 
de Mbemba (45+3), Taremi (46) e Sérgio 
Oliveira (89).

Com este triunfo, o F. C. Porto, que está 
a seis pontos do líder Sporting, é quarto 
classificado.

Já o Portimonense, que somou a tercei-
ra derrota consecutiva no campeonato, 
mantém os quatro pontos, mas cai para o 
último lugar da prova, depois de os vizi-
nhos do Farense terem vencido o Boavista.

Os dragões entraram para este desafio 
beliscados pelo desaire da última jornada 
do campeonato, em Paços de Ferreira, e 
até surgiram empenhados em encami-
nhar, cedo, o jogo a seu favor, com Otávio, 
logo aos 10 minutos, a tentar a sorte, com 
um remate de longe.

O Portimonense, que se apresentou com 
uma linha de três centrais, apoiados pelos 
dois laterais, não se intimidou com inicial 
voluntarismo do adversário e, na primeira 
vez que conseguiu armar o seu contra-a-
taque, foi letal.

Anderson recuperou uma bola perdida 
por Uribe, ganhou terreno com parca opo-
sição, e entregou para que Moufi assistisse 
um desvio de cabeça de Beto, para o inau-
gurar do marcador logo aos 14 minutos.

O tento madrugador dos algarvios de-
sestabilizou o F. C. Porto, que foi em busca 
do prejuízo, mas nem sempre bem articu-
lado nas movimentações ofensivas, tendo 
Uribe ainda tentado redimir-se em duas 
situações, mas sem a melhor pontaria.

Em vantagem, o Portimonense retraiu-
-se um pouco e deu iniciativa ao adver-
sário, mas à passagem da meia hora, na 

sequência de um canto, ainda ameaçou 
o segundo golo, num cabeceamento de 
Wyllian, que saiu um pouco lado.

A ver o jogo da bancada devido a cas-

tigo, o técnico portista Sérgio Conceição, 
que repetiu o “onze” do desafio do meio 
da semana frente ao Marselha, para a Liga 
dos Campeões, ordenou a primeira altera-

ção na equipa logo aos 32 minutos, com a 
entrada de Taremi para o lugar de Uribe.

A mexida trouxe mais tração ofensiva 
aos locais, criando espaços para que Luiz 
Díaz e Sérgio Oliveira, em iniciativas in-
dividuais, ainda tentassem resgatar o em-
pate, que acabou mesmo por surgir já no 
último ‘suspiro’ da etapa inicial, quando 
Mbemba desviou de cabeça um canto para 
o 1-1, aos 45+3.

Este golo da igualdade terá galvanizado 
a formação nortenha durante o intervalo, 
pois no regresso do descanso a aposta em 
Taremi rendeu ‘dividendos’, com o avan-
çado iraniano a estrear-se a marcar com a 
camisola portista, num excelente golpe de 
cabeça, a cruzamento de Sérgio Oliveira, 
que ditou a reviravolta no marcador, logo 
aos 46.

Pela primeira vez em vantagem no en-
contro, o F. C. Porto tentou recompor o 
futebol, e mesmo não sendo tão vertigino-
so nas saídas para o ataque, ainda viu Luís 
Diáz e Taremi ameaçarem o terceiro golo.

Ainda assim, do outro lado, o Porti-
monense não se dava por rendido, e após 
desfazer o esquema de três centrais, foi 
tentando criar desequilíbrios através de 
rápidos contra-ataques, que apenas peca-
vam na definição final.

Pressentindo o perigo, o F. C. Porto re-
calibrou-se com a entrada de Grujic no 
meio campo e ao minuto 78 teve uma so-
berana oportunidade para matar o jogo, 
numa combinação entre Taremi e Marega, 
mas que Sérgio Oliveira em posição pri-
vilegiada desperdiçou, após intervenção 
atenta do guardião dos algarvios Samuel.

O desperdício dos nortenhos quase era 
castigado já aos 81 minutos, quando De-
ner, num cabeceamento após canto, ficou 
a centímetros de recuperar o empate para 
o Portimonense, mas já aos 89 Sérgio Oli-
veira redimiu-se do falhanço anterior e, 
assistido por Corona, fixou o 3-1 final.
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Farense bate Boavista e vence 
na Liga mais de 18 anos depois

O Farense conquistou a primeira vi-
tória na Liga em mais de 18 anos, ao 
bater o Boavista por 3-1, no regresso 
ao Estádio São Luís, na sétima jornada 
da edição 2020/21.

Depois de três jogos no Estádio Al-
garve, o conjunto de Sérgio Vieira 
voltou a casa e ganhou com golos 

do escocês Ryan Gauld (22 minutos), do 
sérvio Nikola Stojiljkovic (50) e do brasi-
leiro Eduardo Mancha (53), contra um de 
Angel Gomes (43).

Na classificação, o Farense subiu do 18.º 
e último ao 16.º lugar, com cinco pontos, 
enquanto o Boavista, que na última ronda 
tinha batido em casa o Benfica por 3-0, 
manteve-se com seis pontos, no 15.º posto.

O conjunto de Faro, que tinha soma-
do dois empates e quatro derrotas nas 
primeiras seis rondas, somou o primeiro 
triunfo na prova desde o 3-2 ao Gil Vicen-
te a 5 de maio de 2002, na 34.ª ronda de 
2001/02, na anterior presença entre os 
grandes.
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Três jogos das jornadas oito e nove 
da Liga alterados
Dois jogos da oitava jornada e um jogo 
da nona sofreram alterações, segundo 
revelou esta terça-feira (10) a Liga Por-
tuguesa de Futebol Profissional (LPFP), 
em comunicado.

Em relação à oitava jornada, o jogo 
Paços de Ferreira-Famalicão, que 
estava inicialmente marcado para as 

15.30 horas de sábado, 28 de novembro, foi 
antecipado para as 19 horas de sexta-feira, 
dia 27 de novembro.

Igualmente no dia 27, o Tondela-Vitó-
ria de Guimarães, que estava previamente 
agendado para as 20.30 horas, será dispu-
tado às 21 horas.

No que toca à jornada nove, o encontro 
entre Moreirense e Gil Vicente, cujo pon-
tapé de saída estava marcado para as 20.30 
horas de sexta-feira, dia 4 de dezembro, 
terá início pelas 15.30 horas de sábado, 5 de 
dezembro.

JN/MS

Programa da oitava jornada 

Sexta-feira, 27 novembro

Paços de Ferreira - Famalicão, 19:00

Tondela - Vitória de Guimarães, 21:00

Sábado, 28 novembro

Santa Clara - F. C. Porto, 18:00

Sporting - Moreirense, 20:30

Domingo, 29 novembro

Portimonense - Nacional, 15:00

Gil Vicente - Rio Ave, 15:00

Boavista - Belenenses SAD, 17:30

Sporting de Braga - Farense, 20:00

Segunda-feira, 30 novembro

Marítimo - Benfica, 19:00

Programa da nona jornada 

Sábado, 5 de dezembro

Vitória de Guimarães - Portimonense, 15:30

Moreirense - Gil Vicente, 15:30

Famalicão - Sporting, 18:00

F. C. Porto - Tondela, 20:30

Domingo, 6 de dezembro

Nacional - Santa Clara, 15:00

Rio Ave - Boavista, 17:30

Belenenses SAD - Sporting de Braga, 20:00

Benfica - Paços de Ferreira, 20:00

Segunda-feira, 6 de dezembro

Farense - Marítimo, 20:15

Obs: Horas de Portugal Continental
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LIGA PORTUGAL 

Liga Portugal estreia Thinking Football 
Summit no Porto

A Liga Portugal vai organizar o Thin-
king Football Summit, entre 2 e 5 de 
setembro de 2021 e quer abri-lo ao 
público. Este evento realiza-se pela pri-
meira vez no Porto, mais concretamen-
te na Super Bock Arena, no Palácio de 
Cristal. A entidade presidida por Pedro 
Proença está apostada em transformar 
esta feira de futebol numa referência e 
uma das melhores na Europa.

Esta iniciativa pretende acolher al-
guns dos melhores intervenientes 
nacionais e internacionais do mun-

do do futebol, para melhor compreender 
e projetar a indústria. Pensar, promover 
e crescer serão os objetivos deste evento.

Em traços gerais, o Thinking Football 
Summit será a grande montra do futebol, 
com debates em torno das grandes temá-
ticas deste desporto que tanta paixão gera 
em muitos milhões de pessoas. Por isso, a 
Liga Portugal tem por objetivo abrir este 
evento ao público, com muitos momentos 
dedicados aos eSports, passatempos e ou-
tras iniciativas de criação de engagement 
com todos os adeptos de Futebol.

Além destes pontos importantes, quer 
no âmbito da discussão, como do entre-
tenimento, o Thinking Football Summit 
será, também, um espaço privilegiado 
para fomentar o aparecimento de novos 
negócios, com zonas especiais criadas 
para o efeito. Desta forma, a Liga Portu-
gal está a desenvolver um conceito para 
potenciar a apresentação dos mesmos no 
mercado, abrindo novas perspetivas.

Para este evento, a Liga Portugal vai 
convidar diversos parceiros, stakehol-
ders e instituições como a Federação 
Portuguesa de Futebol, a Associação 
Nacional de Treinadores de Futebol e a 
Associação Portuguesa de Árbitros de 
Futebol.

Aos veículos de Comunicação da Liga 
Portugal, sobre este evento, o presiden-
te Pedro Proença referiu: “O Thinking 
Football é o momento ideal para debater, 
em termos empresariais e na vertente de 
negócio, a indústria do futebol. Esta será 
a génese deste evento, até pelas caracte-
rísticas dos painéis e oradores que que-
remos ter, de vários pontos do mundo. 
No Thinking Football Summit haverá, 
também, espaço, e muito, para os nossos 
adeptos viverem o lado mais fun do fute-
bol. No fundo, queremos que este Thin-
king Football Summit agregue vários 
projetos da Liga Portugal, na perspetiva 
de negócio, bem como reforçar as nos-
sas ligações com parceiros, stakeholders 
e outras entidades, como a FPF, a ANTF 
e a APAF. Este será um grande evento e 
contamos com a participação de todos 
aqueles que gostam de futebol.”

JN/MS

Portugal voltou a reforçar o sexto lugar 
do ranking da UEFA, ao somar uma vitó-
ria, um empate e uma derrota na terceira 
jornada da fase de grupos das competi-
ções europeias na semana passada.

À vitória do F. C. Porto sobre o Marse-
lha (3-0), para a Liga dos Campeões, 
o Benfica adicionou um empate, 

na receção ao Rangers (3-3), para a Liga 
Europa, enquanto o S. C. Braga ficou em 
branco, ao ser goleado em Leicester (0-4).

Para as contas lusas, o triunfo dos dra-
gões seria, por si só, suficiente para Portu-
gal consolidar a vantagem sobre a Rússia, 
sétima do ranking, que se ficou por dois 
empates e duas derrotas e continua sem 
triunfos na fase de grupos.

Na Champions, Lokomotiv Moscovo 
(1-1 com o Atlético Madrid) e Zenit (1-1 
face à Lazio) empataram em casa e o Kras-
nodar (2-3 com o Sevilha) perdeu fora, 
num jogo em que esteve a vencer por 2-0 e 
jogou toda a segunda parte contra 10.

Por seu lado, o CSKA Moscovo caiu por 
3-1 no reduto do Feyenoord, para a Liga 
Europa, sendo o lanterna-vermelha do 
Grupo K. O Zenit também é último do seu 
agrupamento (F), enquanto Lokomotiv e 
Krasnodar são terceiros.

Em situação oposta, estão as formações 
lusas, que, apesar dos resultados distintos 
na terceira ronda, seguem todas no segun-
do lugar dos respetivos grupos e, conse-
quentemente, em boa posição, a meio da 
fase de grupos, para seguirem em frente.

Feitas as contas, os resultados de F. C. 
Porto, Benfica e S. C. Braga valeram mais 
0,6 pontos para Portugal, que passa de 
42,949 para 43,549, enquanto os dois em-
pates dos russos apenas totalizam 0,333, 

para um total de 37,549, o que significa 
que a diferença aumentou para inalcançá-
veis 6,000.

Os pontos que as equipas lusas somam 
(dois por vitória e um por empate) são 
divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 
por empate), enquanto os russos têm de 
dividir os seus por seis (0,333 por triunfo 
e 0,166 por igualdade).

Em 2021/22, Portugal já sabe que terá 
duas entradas diretas na ‘Champions’, 

mais uma na terceira pré-eliminatória, 
uma na Liga Europa e duas nas pré-elimi-
natórias da nova competição, a Liga Con-
ferência Europa.

O campeão e o segundo da Liga 2020/21 
seguem para a fase de grupos da Cham-
pions e o terceiro para a terceira pré-eli-
minatória, o vencedor da Taça de Portugal 
ruma à Liga Europa e o quarto e o quinto 
vão para a nova prova, entrando na ter-
ceira e segunda pré-eliminatórias, respe-
tivamente.

Mantendo o sexto lugar no final da pre-
sente temporada, Portugal garante que 
este cenário se repetirá em 2022/23.
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UEFA

Portugal reforça sexto lugar 
do ranking da UEFA
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O Liverpool cedeu um empate (1-1) na 
visita ao Manchester City, na oitava 
jornada, e ofereceu a liderança isolada 
da Liga inglesa ao Leicester, que horas 
antes tinha batido o Wolverhampton.

Com o internacional português 
Diogo Jota no onze, os campeões 
ingleses adiantaram-se no mar-

cador aos 13 minutos, através de uma 
grande penalidade convertida pelo 
egípcio Mohamed Salah, a castigar falta 
de Kyle Walker sobre Sadio Mané.

Contudo, o brasileiro Gabriel Jesus 
repôs a igualdade aos 31 minutos, sendo 
que os citizens, que contaram com Rúben 
Dias e João Cancelo entre os titulares, até 
poderiam ter operado a reviravolta em 
cima do intervalo, só que o belga Kevin 
de Bruyne desperdiçou um penálti.

O português Bernardo Silva começou 
no banco de suplentes do adversário do 
F. C. Porto na Liga dos Campeões, tendo 
sido lançado por Pep Guardiola para a 
última meia hora.

Com este empate, o Liverpool caiu para 
o terceiro lugar, com 17 pontos, os mes-
mos do Tottenham, segundo, e menos um 
do que o novo líder da Premier League, o 
Leicester, que pouco antes tinha vencido 
por 1-0 na receção ao Wolverhampton, 
comandado por Nuno Espírito Santo.

Uma grande penalidade concretiza-
da por Jamie Vardy, aos 15 minutos, foi 
suficiente para os campeões de 2015/16 
baterem a mais portuguesa das equipas 
inglesas e passarem a somar 18 pontos, 
em oito encontros.

A formação da casa, que goleou na 
passada quinta-feira (5) o Sporting de 
Braga por 4-0, em Inglaterra, e joga na 
Pedreira em 26 de novembro, para a 
Liga Europa, teve mais um penálti, mas, 
aos 39 minutos, Rui Patrício impediu o 
bis de Vardy.

Na segunda parte, os comandados de 
Nuno Espírito Santo poderiam ter che-
gado à igualdade, mas, na melhor oca-
sião, os 77 minutos, Kasper Schmeichel, 
que tem a quem sair, ao pai e ex-leão 
Peter, defendeu espetacularmente um 
tiro de Rúben Neves.

Ricardo Pereira continua lesionado 
nos locais, não tendo ainda atuado em 
2020/21, enquanto Rui Patrício, Nélson 
Semedo, Rúben Neves, Pedro Neto (saiu 
aos 79 minutos) e Daniel Podence (saiu 
aos 60) foram titulares nos Wolves e Fá-
bio Silva entrou aos 79.

Depois de Everton e Liverpool, a Liga 
inglesa tem novo “comandante” à oita-
va ronda, enquanto o Wolverhampton 
segue em nono lugar, com 13 pontos.

No primeiro encontro do dia, um golo 
de cabeça do avançado Harry Kane, aos 
88 minutos, o seu 150.º na Premier Lea-
gue e sétimo na presente edição, valeu 
ao Tottenham um triunfo por 1-0 no re-
duto do West Bromwich - que continua 
sem ganhar (três pontos) - e a ascensão 
à vice-liderança.

Os spurs, treinados por José Mourinho, 
conseguiram somar o sétimo encontro 
consecutivo sem perder, depois do 0-1 
com o Everton a abrir, e o quarto triun-
fo em quatro jogos fora, após as vitórias 
nos redutos de Southampton (5-2), Man-
chester United (6-1) e Burnley (1-0).

JN/MS

Dois golos e uma assistência do inter-
nacional português Bruno Fernandes 
valeram ao Manchester United o re-
gresso às vitórias, no reduto do Ever-
ton (3-1), em encontro da oitava jorna-
da da Liga inglesa de futebol.

No Goodison Park, em Liverpool, os 
locais marcaram primeiro, aos 19 
minutos, pelo brasileiro Bernard, 

servido pela cabeça de Calvert-Lewin, 
mas o ex-jogador do Sporting deu a volta 
ao resultado ainda na primeira parte.

Bruno Fernandes empatou o jogo aos 
25 minutos, de cabeça, no “coração” da 
área, após centro da esquerda de Luke 
Shaw, para, aos 32, dar vantagem aos 
“red devils”, num centro da esquerda 
para a cabeça de Rashford, que não to-
cou na bola a enganou Pickford.

Na segunda parte, o United defendeu 
a vantagem e já na parte final dos des-
contos, aos 90+5 minutos, ainda chegou 

ao terceiro golo, com Bruno Fernandes 
a conduzir um contra-ataque e a isolar o 
uruguaio Edinson Cavani, que marcou o 
primeiro golo pelo United.

O Manchester United acabou, assim, 
com uma série de dois desaires conse-
cutivos - na receção ao Arsenal (0-1), 
para a Premier League, e no reduto do 
Basaksehir (1-2), para a Champions - e 
somou o segundo triunfo nos últimos 
jogos do campeonato, sendo que, fora, 
alcançou a terceira vitória em três jogos.

Por seu lado, o Everton, que esta-
va invicto em casa (duas vitórias e um 
empate), somou o terceiro desaire con-
secutivo na prova e quarto jogo sem ga-
nhar.

Apesar do triunfo, o Manchester Uni-
ted ainda só está no 14.º lugar da tabela, 
com 10 pontos, em sete jogos, enquanto o 
Everton é sétimo, com 13, em oito jogos.

JN/MS

BRASIL

Abel Ferreira vence duelo com Sá Pinto 
e Palmeiras reduz distância para o topo

Rogério Ceni é o novo treinador 
do Flamengo

O Palmeiras, treinado pelo português 
Abel Ferreira, venceu por 1-0 no terreno 
do Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto, 
e reduziu a distância para os primeiros 
lugares do campeonato brasileiro, na 
20.ª jornada.

No segundo jogo à frente dos paulis-
tas, Abel Ferreira viu o avançado 
Luiz Adriano decidir o encontro em 

São Januário, com um golo aos 73 minutos, 
na recarga a uma grande penalidade falha-
da por ele.

Esta foi a terceira vitória seguida do Pal-
meiras no campeonato, a primeira sob o 
comando do técnico luso, que na passada 

quinta-feira (5) se tinha estreado à frente 
do verdão, também com um triunfo pelo 
mesmo resultado (1-0), diante do Bragan-
tino, para a Taça do Brasil.

O Palmeiras, que tem um jogo em atraso, 
é agora sexto colocado do Brasileirão, com 
31 pontos, a cinco do líder Internacional, 
que voltou a perder pontos ao empatar 2-2 
na receção ao Coritiba, e a quatro do vice 
Flamengo.

Já o Vasco da Gama somou o nono jogo 
consecutivo sem vencer na prova e conti-
nua em zona de despromoção, no 18.º lu-
gar, com 19 pontos.
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O antigo guarda-redes Rogério Ceni, 
que fez toda a carreira de futebolista no 
São Paulo, e como treinador deixou na 
segunda-feira (9) o Fortaleza, é o novo 
técnico do Flamengo.

“Rogério Ceni é o novo técnico do Fla-
mengo! O treinador assinou com o 
Mengão e comandará o Mais Querido 

até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, 
Ceni!”, indicou o clube do Rio de Janeiro na 
rede social Twitter.

Na segunda-feira (9) à noite, tinha sido 
o Fortaleza a anunciar a saída de Rogério 
Ceni, com a imprensa a avançar que o an-
tigo guarda-redes estava a negociar a ida 
para o Flamengo, que tinha despedido o 
espanhol Domènec Torrent.

‘Dome’, como era conhecido, chegou 
ao clube com a difícil missão de substituir 
Jorge Jesus, que pelo Flamengo conquistou 
quase tudo, sobressaindo o campeonato e 
a Taça Libertadores, além das supertaças 
sul-americana e brasileira.

O espanhol foi quase sempre alvo de con-
testação dos adeptos, numa época em que a 
equipa segue em terceiro lugar, a um ponto 
do líder Internacional, e empatado com o 
Atlético Mineiro, que tem menos um jogo.

Na quarta posição segue o São Paulo, 
clube que idolatrou Rogério Ceni, durante 
23 épocas na equipa principal, e que tem 
menos dois pontos do que o Flamengo no 
“Brasileirão”, mas com menos três jogos 
realizados.
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INGLATERRA

Liverpool empata no reduto do City 
e deixa Leicester isolado no topo

Bruno Fernandes “bisa” e assiste 
no regresso do Manchester United 
aos triunfos
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O Bayern de Munique exibiu, mais uma 
vez, as credenciais de campeão hege-
mónico na Alemanha, vencendo por 3-2 
na visita ao Borussia Dortmund, na séti-
ma jornada, e isolando-se na liderança 
da Liga germânica.

Antes da meia hora, os bávaros mar-
caram por Robert Lewandowski, 
mas o golo foi anulado por fora de 

jogo milimétrico do polaco, abrindo cami-
nho para que fosse o Borussia a colocar-se 
na frente, aos 45 minutos, quando o inter-
nacional português Raphael Guerreiro as-
sistiu Marco Reus.

Contudo, o Bayern rapidamente chegou 
ao empate, num livre de David Alaba, aos 
45+4 minutos, antes de consumar a revi-
ravolta aos 48, por intermédio de Lewan-
dowski - melhor marcador da Bundesliga, 
com 11 golos -, que assistiu Leroy Sané para 
o terceiro tento do octocampeão germâni-
co, aos 80.

Após nova assistência de Raphael Guer-
reiro, o norueguês Erling Haaland ainda 
deu esperança ao Dortmund, aos 83 minu-
tos, só que o Bayern não mais deixou esca-
par a vantagem, mesmo perante mais um 
golo anulado a Lewandowski, em tempo de 
compensação.

O conjunto orientado por Hans-Dieter 
Flick isolou-se no topo da competição, com 
18 pontos, enquanto o Borussia Dortmund 
caiu para o terceiro lugar, com 15, agora 
atrás do Leipzig, que venceu por 3-0 o Fri-
burgo e assumiu a vice-liderança, com 16.

Poucos dias depois de ter batido o Paris 
Saint-Germain, na Liga dos Campeões, a 
formação comandada por Julian Nagels-
mann voltou a vencer em casa, com golos 
do francês Ibrahima Konaté, aos 26 minu-
tos, do capitão Marcel Sabitzer, aos 70, de 

grande penalidade, e do espanhol Ange-
liño, aos 89.

O Union Berlim continua a surpreender 
nesta segunda participação na Bundesliga e 
é quinto, com 12 pontos, depois de golear o 
Arminia Bielefeld por expressivos 5-0.

A maior vitória da formação de Berlim no 
principal escalão foi construída com tentos 
de Keita Endo, aos três minutos, Robert 
Andrich, aos 13, Sheraldo Becker, aos 45+2, 
Max Kruse, aos 52, de grande penalidade, e 
Cedric Teuchert, aos 89.

Depois de ter estado a perder por 2-0 na 
visita ao Estugarda, com golos do argenti-
no Nicolas González, aos 17, de penálti, e de 
Gonzalo Castro, aos 37, o Eintracht Frank-
furt conseguiu anular a desvantagem na úl-
tima meia hora e empatar 2-2.

O internacional português André Silva, 
que voltou a formar dupla de ataque com o 
ex-sportinguista Bas Dost, marcou o quin-
to golo na competição e reduziu a margem, 
aos 61 minutos, antes de o argentino David 
Abraham repor a igualdade, aos 75, naque-
le que foi o quarto jogo seguido sem vencer 
por parte do Eintracht, que segue no 11.º 
lugar.

Já o Hertha, que só tinha vencido na pri-
meira jornada e conquistado um ponto nas 
cinco rondas anteriores, triunfou por 3-0 
em Augsburgo, enquanto Schalke e Mainz, 
os dois últimos colocados, continuam sem 
saber o que é vencer, depois de terem em-
patado 2-2, sendo que o português Gonçalo 
Paciência foi titular nos “mineiros”.
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ALEMANHA
Bayern vence clássico com Dortmund 
e isola-se na liderança da Bundesliga

O internacional português marcou o 
sexto golo na Liga italiana, mas a Ju-
ventus só conseguiu empatar no re-
duto da Lazio, que chegou ao 1-1 na 
última jogada do encontro da sétima 
jornada.

Aos 90+5 minutos, o avançado 
equatoriano e ex-jogador do Spor-
ting Felipe Caicedo, que havia 

entrado aos 54, rodou sobre Bonucci e 
bateu Szczesny, assistido pelo argentino 

Joaquín Correa, castigando uma Juve que 
só defendeu na segunda parte.

A campeã Juventus até começou bem 
e marcou logo aos 15 minutos, por Ro-
naldo, que desviou na pequena área, sem 
ninguém pela frente, um centro da di-
reita do colombiano Quadrado, voltan-
do a fazer o que já conseguira nos outros 
três jogos disputados, face a Sampdoria, 
Roma e Spezia.

JN/MS

Cristiano Ronaldo ainda marcou 
mas Juventus empatou frente à Lazio
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SELEÇÕES

Portugal goleia Andorra na vitória número 100 de Cristiano Ronaldo
Sérgio Oliveira para Pedro Neto: 1-0. Nélson Semedo para Paulinho: 
2-0. Cristiano Ronaldo para Renato Sanches: 3-0. Mário Rui para Pau-
linho: 4-0. Cruzamento de Bernardo Silva desviado para a própria bali-
za por Emili Garcia: 5-0. Mário Rui para Cristiano Ronaldo: 6-0. William 
Carvalho para João Félix: 7-0. Sempre de bola corrida e em jogadas 
coletivas bem definidas. Andorra não conseguiu oferecer oposição, 
mas podia ter sofrido muitos mais golos.

Fernando Santos não queria fazer este jogo particular com Andorra. 
O selecionador preferia treinar para os jogos a doer que se seguem, 
mas a imposição da UEFA permitiu que Portugal goleasse Andorra 

e que Cristiano Ronaldo somasse a 100.ª vitória pela principal seleção 
nacional.

Naquela que foi a 168.ª internacionalização por Portugal, o jogador da 
Juventus começou no banco e entrou na segunda parte, apostado em 
marcar e aproximar-se do recorde de Ali Daei (109 golos) como melhor 
marcador da história do futebol pela respetiva seleção. Apesar dos di-
versos disparos, só conseguiu faturar numa ocasião, apontando o golo 
número 102 com a camisola das quinas.

Antes disso, Cristiano Ronaldo também participou na goleada com 
uma assistência para Renato Sanches. Foi o primeiro de Portugal na 
segunda parte. Ficou feito o 3-0.

Ao golo de Sanches, reagiu Paulinho, que bisou na partida em jogo 
de estreia pela seleção nacional. O avançado do S. C. Braga, marcou um 
golo em cada parte. Este foi conseguido na segunda.

O 5-0 teve origem num jogador que, tal como Cristiano Ronaldo, 
ficou resguardado na primeira parte. Bernardo Silva, que será titular 
contra a França, cruzou para CR7, mas um desvio para a própria baliza 
de Emili Garcia, defensor de Andorra, garantiu a mão cheia de golos.

O fecho da contagem teve a assinatura do jogador do Atlético Madrid, 
João Félix, e também tem origem numa boa jogada de envolvimento 
coletivo.

Quanto à primeira parte, essa só teve dois golos, tendo sido o es-
treante Pedro Neto a ter a honra de inaugurar o marcador. O atacante 
do Wolverhampton, refira-se, foi o primeiro jogador nascido depois de 
1 de janeiro de 2000 a ser lançado por Fernando Santos.

E Paulinho fechou as contas da primeira parte, com um golo à ponta 
de lança.

Portugal volta a jogar no sábado (14), novamente no Estádio da Luz, 
em Lisboa, frente à França, em partida da penúltima jornada do grupo 
3 da liga A da Liga das Nações e, dia 17, na Croácia, encerra esta fase de 
apuramento para a final a quatro da mais recente prova de seleções da 
UEFA, cuja primeira edição foi conquistada por Portugal.
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VOLEIBOL
Sporting perde na Alemanha mas
passa aos oitavos da Taça Challenge
O Sporting apurou-se, esta terça-feira 
(10), para os oitavos de final da Taça 
Challenge, apesar de ter perdido na 
Alemanha com o Helios Grizzlys Gie-
sen por 3-2, em jogo da segunda mão 
dos 16 avos de final.

A equipa leonina assegurou a passa-
gem ao beneficiar do triunfo por 
3-0 na primeira mão, em Lisboa, 

pelo que apenas precisava de ganhar dois 
sets, tendo perdido pelos parciais de 25-

22 (24 minutos), 21-25 (27), 22-25 (29), 
25-18 (21) e 15-12 (15).

O Sporting ainda não conhece o ad-
versário dos oitavos de final, enquanto o 
Benfica, a outra equipa portuguesa pre-
sente na prova e cujo oponente nestes 16 
avos de final desistiu devido às restrições 
causadas pela pandemia covid-19, vai de-
frontar os turcos do Halkbank Ankara.
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HÓQUEI EM PATINS

Sporting vence F. C. Porto 
e continua líder isolado

O Sporting venceu (4-2) o F. C. Porto no 
clássico da oitava jornada e permanece 
isolado na liderança do campeonato.

Os golos de Telmo Pinto e Pedro Gil, 
aos nove e 11 minutos, deram uma 
vantagem confortável aos leões, 

que viram Gonçalo Alves reduzir aos 28, de 
grande penalidade, mas o bis de Gonzalo 
Romero, aos 38, de penálti, e aos 45, sen-
tenciou o resultado, que ainda sofreu uma 
última mudança, com o segundo tento de 
Gonçalo Alves, no último minuto.

A equipa de Paulo Freitas continua na 
liderança isolada do campeonato, com 19 
pontos somados em sete jogos realizados, 
fruto de seis vitórias e um empate, en-
quanto o F. C. Porto está no sétimo lugar, 
com 10 pontos em seis encontros (três vi-
tórias, um empate e duas derrotas).

Os leões foram superiores na etapa ini-
cial da partida e foi com naturalidade que 
chegaram à vantagem, já depois de Ferran 
Font ter desperdiçado um livre direto, ati-
rando ao lado. Aos nove minutos, Telmo 
Pinto, numa recarga, bateu Xavi Malián e 
abriu o marcador.

O segundo tento chegaria quase de ime-
diato, aos 11, por intermédio do capitão 
Pedro Gil, a culminar uma jogada rápi-
da dos verde e brancos, perante um F. C. 
Porto com dificuldades em assumir o jogo 
e discutir o encontro.

Com a diferença verificada, a equipa de 
Guillem Cabestany teve mais controlo e 
aproximou-se da baliza de Ângelo Girão, 
que foi fulcral para a manutenção do re-
sultado até ao intervalo, com várias defe-

sas importantes em resposta a tentativas 
dos portistas.

Até ao intervalo, o Sporting voltaria a 
falhar uma soberana ocasião, aos 17 minu-
tos, com Toni Pérez a acertar no ferro na 
cobrança de uma grande penalidade, que, 
na recarga, Xavi Malián voltou a travar.

O F. C. Porto reentrou na partida a abrir 
a segunda parte, com uma grande pena-
lidade apontada por Gonçalo Alves, aos 
28, a bater finalmente o guarda-redes 
‘leonino’, que impediu aos 36 o empa-
te com uma grande defesa a novo penálti 
do avançado portista, a castigar uma bola 
presa após defender o livre direto origina-
do pela décima falta do Sporting.

Um ataque rápido do Sporting, com vá-
rios passes a confundir as marcações por-
tistas, terminou no poste da baliza de Xavi 
Malián, fruto de uma tentativa de João 
Souto, mas pouco depois, aos 38, a décima 
falta do F. C. Porto levou ao terceiro golo 
leonino, através de uma stickada fulmi-
nante de Gonzalo Romero, a enganar Xavi 
Malián.

Até ao final da partida, a 15.ª falta spor-
tinguista não foi aproveitada pela forma-
ção nortenha, com Giulio Cocco a não le-
var a melhor perante Girão, e o Sporting 
chegou ao 4-1, com um bis de Gonzalo 
Romero.

Já no último minuto, um tiro longínquo 
de Gonçalo Alves sentenciou o 4-2 final, 
numa altura em que a derrota portista era 
certa e o golo nem foi festejado.
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Take your game to the next level. 
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches 

and try out with no commitment.

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

Get your game on!

Be part of a winning team…join Gil Vicente

AUTOMOBILISMO
Portugal fora do Mundial de Fórmula 1

O campeonato do mundo de Fórmula 1 
de 2021 vai contar com 23 corridas, um 
número recorde, incluindo a estreia da 
Arábia Saudita, anunciou esta terça-feira 
(10) a organização.

A temporada do “Grande Circo”, que 
este ano contou com uma prova 
em Portugal, devido às alterações 

do calendário motivadas pela pandemia 
de covid-19, arranca em 21 de março, em 
Melbourne, na Austrália, e termina em 5 de 
dezembro, em Abu Dhabi.

De acordo com o calendário provisório, 
o Brasil mantém uma etapa, no circuito de 
Interlagos, em São Paulo, em detrimento 
do de Deodoro, no Rio de Janeiro, ao con-
trário do Vietname, cujo Grande Prémio 
foi colocado em dúvida depois da detenção 
por corrupção do antigo presidente da câ-
mara de Hanoi.

Bahrain, China, Espanha, Mónaco, Azer-
baijão, Canadá, França, Áustria, Reino Uni-
do, Hungria, Bélgica, Países Baixos, Itália, 
Rússia, Singapura, Japão, Estados Unidos e 
México são os outros países que vão acolher 
provas do principal Mundial de automobi-
lismo de velocidade, cuja calendarização 
deixou em aberto o local da realização da 
quarta etapa, marcada para 25 de abril.

Depois de uma época em que as 22 corri-
das previstas - o atual recorde é de 21 pro-
vas - foram reduzidas a 17, na Europa, na 
Rússia e no Golfo Pérsico, levando à pas-
sagem pelo Autódromo Internacional do 
Algarve, em Portimão, em 25 de outubro, a 
Fórmula 1 procura retomar a programação 
pré-pandemia.

“Os nossos anfitriões estão confiantes na 
retoma das corridas em total segurança, 
convencidos de que os procedimentos im-
plementados oferecem um certo regresso 
à normalidade”, lê-se no comunicado da 
Fórmula 1, admitindo, também, a previsão 
do regresso dos espectadores aos circuitos.

Entre os destaques do calendário para 
2021 estão, além da estreia da Arábia Saudi-
ta, o 33.º país a acolher a Fórmula 1, na 21.ª 
e penúltima etapa, em 28 de novembro, a 
ausência do Vietname, cuja prova ocupava 
a vaga de 25 de abril, e o regresso dos Países 
Baixos, em 05 de setembro, depois de uma 
ausência desde 1985.

Este calendário vai ser submetido a apro-
vação pelo conselho mundial da Federação 
Internacional do Automóvel (FIA), cuja 
próxima reunião está marcada para 16 de 
dezembro.
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José Correia vence Rampa da Arrábida
O piloto José Correia venceu a Ram-
pa PêQuêPê Arrábida, ao volante de 
Osella PA2000 Evo2, confirmando o fa-
voritismo, que foi evidenciando ao lon-
go de todo o passado fim de semana.

Segundo o líder da JC Group Racing 
Team, esta vitória, já após ter con-
quistado a Rampa de Murça, será 

“um bom auspício” para vencer o Cam-
peonato de Portugal de Montanha. Ainda 
assim, reconhece “ter sido um fim de se-
mana muito difícil para todos os pilotos, 
devido à mudança das condições de piso 
molhado para piso seco”.

“Nas subidas de treinos, este domingo 
(8), demos um pequeno toque e a equipa 
mecânica teve de reparar o carro, o que 
não me permitiu fazer a segunda subida 
de prova, situação que aumentou a pres-
são para a última subida”, frisou José Cor-
reia, acrescentando que, contudo, a equi-
pa conseguiu “o melhor tempo” e acabou 
por ganhar a rampa, “resultado impor-
tante” que a coloca “na melhor posição 
para o final do campeonato, na Rampa de 
Boticas”.
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The New Orleans Saints are back; they 
manhandled Tampa Bay last week in 
Tampa Bay; after Bruce Arians said his 
Buccaneers were light years ahead of 
Week 1, where they lost by double digits 
to New Orleans. Fast forward to Week 9, 
and New Orleans handed Tom Brady one 
of the most lopsided losses of his career 
38 – 3. Kudos, if you saw that coming, I 
know I didn’t. 

The Jets are 0 – 9; the Steelers are 8 – 0! 
Whose streak ends first? I’m going to 
go with the Steelers; it’s harder for 

good teams to keep winning than for a bad 
team to get a win. Upset alert this week: 
Cincinnati beats Pittsburgh! 

Miami is keeping pace in the NFL play-
off race, I still don’t see them making it, 
but they have won two in a row since 

benching fan-favorite Ryan Fitzpatrick. 
Tua Tagovailoa is managing the game well 
enough for his team to stay competitive. 
The Future is bright in Miami. 

The Eagles have a chance to get the NFC 
to look respectable this week. If the Eagles 
win, the NFC East will have a .500 club for 
the first time since Week 1. The Eagles will 
most likely hang on and win this division;  
the bad news for them is their next five 
games are against powerhouse clubs. 

Every game is big from here on one out 
for the contenders. Teams who lost last 
week need to bounce back, the #1 seed in 
both conferences is still in play, and it is 
crucial since the #2 seed no longer gets a 
bye week. The Saints, Packers, Buccan-
eers, Seahawks all need to keep it going, 
and Pittsburgh cant take their pedal off the 
metal with Kansas City and Buffalo right 
there waiting to leapfrog them. 

As for me, after two mediocre weeks of 
one game below .500, I’m hoping to get 
back on the plus side this week.  Still, I 
am pretty happy to be nine wins over .500 
overall in such a challenging year. Bring on 
the 2nd half! 

Players of the week
Josh Allan, QB, Buffalo Bills 
3 Passing TDs, 1 Rushing TD, 429 Total YDs
Dalvin Cook, RB, Minnesota Vikings 
2 TDs, 252 Total YDs
Richie James, WR, San Francisco 49ers  
1 TD, 184 Receiving YDs

In the hot seat?
As the NFL begins to enter its second 

half, I have decided not to pick on a coach 
or player, or even a team this week. Trev-
or Lawrence is considered to be the top 
draft pick of the 2021 NFL Draft. Being 
the NFL #1 pick is regarded as one of the 
biggest honors in sports, and it is gen-
erally worth millions of added dollars to 
that player’s lifetime earnings. That said, 
many #1 picks end of as busts. The thing 
is it’s not always their fault; sometimes 
they get drafted to teams who flat out be-
long playing in the college system; enter 
if you will, the New York Jets,  currently 
winless at 0 and 9, almost a certainty for 
the #1 pick. Does Trevor Lawrence de-
clare for the draft and risk his career in 

playing for a spiraling team out of control 
with no leadership anywhere? Only he 
knows that at this point, and he hasn’t 
ruled out returning to college ball for one 
more year, or perhaps we see a team try 
and trade for the pick, or do we get an 
Eli Manning / Philip Rivers from 2004 in 
2021? No matter what happens, best of 
luck to Trevor Lawrence, but this will be 
interesting!   
Team of the Week

The NFL Season is officially halfway 
over; the Buffalo Bills are 7 and 2 sitting 
atop the AFC East. This past week they 
won a shootout over one of the hottest 
QB’s in Football, Russel Wilson, and the 
Seattle Seahawks. In the end, Seattle 
torched Buffalo’s big “D,” as I had pre-
dicted, but Buffalo flat-out ran rough 
shot over Seattle, 44 to 34. If they can 
stay healthy, the Bills could be relevant 
past the first playoff game for the first 
time in a long time. Can they go on the 
road to Arizona this week and keep it 
going? 

Report – Week 10 

Adam Care
Opinião

Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers 
Tampa Bay -5.5

Jacksonville Jaguars @ Green Bay Packers 
Green Bay -13.5

Philadelphia Eagles @ New York Giants 
New York +3.0

Houston Texans @ Cleveland Browns 
Houston +3.0

Washington Football Team @ Detroit Lions 
Detroit -4.0

Buffalo Bills @ Arizona Cardinals 
Arizona -2.5

Denver Broncos @ Las Vegas Raiders 
Denver +4.5

Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins 
Los Angeles +2.5

Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers 
Cincinnati +7.5

Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams 
Los Angeles -1.5

San Francisco 49ers @ New Orleans Saints 
San Francisco +9.0

Baltimore Ravens @ New England Patriots 
New England +7.0

Minnesota Vikings @ Chicago Bears 
Chicago +2.5

Adam’s NFL week 10 picks  (6 - 7 last week, 65 – 56 – 2 season total) 
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PROUD
SUPPORTERS 
OF H2H

BRENT DEWELL
Carpenters Local 27
“I had been interested in carpentry 
for a long time but didn’t know 
where to start. Thanks to H2H, I’ve 
now been working since April in a 
structured Monday to Friday job 
that allows me to  spend quality 
time with my family.”



Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be requiredTraining Centre

LOCAL 183

The 2020 provincial budget presented by 
Finance Minister Rod Phillips includes a 
skilled trades strategy that he says will 
get people into in-demand jobs quickly.

“For Ontario to recover, we need 
strong, sustained economic 
growth,” Phillips said. “Now is the 

time to invest in retraining our workers 
so that they are ready to contribute to the 
recovery of our province,” he said, an-
nouncing an additional $181 million for 
Ontario Skills Training and $60 million 
for programs to help workers get into 
in-demand industries.

A new “unprecedented skilled trades 
strategy is designed to “break the stig-
ma, simplify the system and encourage 
employer participation in skilled trades 
training and apprenticeships.

“These initiatives will help job seek-
ers, particularly those hit the hardest by 
COVID-19, to get the skills they need.”

In tabling the spending plan in the 

legislature, Finance Minister Rod Phil-
lips said the budget aims to “provide as 
much certainty as possible in an uncer-
tain time.”

“There is still great uncertainty in the 
global economy, and this means the same 
thing for the Ontario budget,” Phillips 
said. “This means there is a greater de-
gree of risk underlying our projections 
than normal.”

He focused on the commitment to as-
sist Ontario businesses with programs 
including a subsidy for some commercial 
and industrial hydro bills starting Jan. 
1, 2021 when the province will absorb 
costs from green energy deals signed by 
the previous Liberal government that are 
now being paid by electricity users.

The ministry of finance estimates it 
would save an average industrial user 14 
per cent and commercial user about 16 
per cent on their hydro bills.

“This cost on business is costing us jobs.”

With the government assuming the 
costs, industrial and commercial busi-
nesses will save an estimated 14 to 16 per 
cent on their energy bills.

“For a mine in Northern Ontario, this 
means a savings of $270,000 a month or 
$3.2 million a year,” he said.

“Employers big and small have told us 
that … it simply doesn’t make sense for 
them to come here because the cost of 
electricity is just so much higher, “ he said.

The costs to the government of the 
program are expected to decline annually 
until 2040, when they have all expired.

Also, about 94 per cent of business-
es will see a reduction in their property 
taxes, through a standardized business 
education tax, changing the current sys-
tem that sees rates depending on where 
the property is located.

Businesses will also be permanent-
ly exempted from paying the Employer 
Health Tax – a move that Phillips said 
would benefit about 30,000 small busi-
nesses with payrolls lower than $1 mil-
lion annually.

“Ontario will go from being one of the 
least competitive jurisdictions because of 
the cost of electricity to one of the most 
competitive,” Phillips said, by reducing 
and eliminating “taxes on jobs and mak-
ing life more affordable for employers.”

“Now is not the time for anyone any-
where to impose increases on employers.”

Municipalities will also be given power 
to provide property tax reductions for 
small businesses and Ontario will match 
the discount.

“This is help now and this is help for 
the future,” Phillips said.

High speed internet and cell service is 
not just an “abstract Third world prob-
lem,” Phillips said, re-announcing On-
tario’s vision is to see a broadband con-
nection in every home, business and farm 
in Ontario.

The total expansion budget is $1 billion 
and the province is “urging” the federal 
government to step up to the plate with 
more money for broadband services.

According to the finance minister, ele-
ments in the budget will make Ontario 
more attractive to investment because costs 
to operate here “will be better than the US 
average” and similar to those paid by busi-
nesses located in the Great Lakes states.
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Ontario budget: 
Province promises support for skilled 
trades, apprenticeship programs

The Ontario Construction Secretariat 
has announced a donation of $100,000 
to Helmets to Hardhats.

The organization gives opportun-
ities to service veterans by co-or-
dinating opportunities for appren-

ticeships, advanced training and career 
placement opportunities in the con-
struction industry.

“Veterans, reservists and senior ca-
dets are an invaluable asset to the skilled 
trades and we are delighted to be able 
to donate $100,000 on behalf of build-
ing trade construction unions and their 
contractor partners working in the in-
dustrial, commercial and institutional 
sector,” said Joe Keyes, president of the 
OCS board of directors, in a statement. 
“The Helmets to Hardhats organization 
is providing opportunities to military 
men and women who served Canada 
with distinction as they transition to 
civilian life.”

The release highlighted the career of 
Brent Dewell, of Carpenters’ Local 27, 
who was a field engineer in the Can-
adian military. He has always been in-
terested in carpentry and decided to call 
a union representative from Local 27, 

who was also a veteran, and explained 
to him how his skills would transfer 
into the trades. Dewell was put in touch 
with Helmets to Hardhats and has been 
working as a carpentry apprentice since 
April.

“These individuals deserve our re-
spect and have proven over the years 
that they are more than competent 
skilled trades people. The OCS trusts 
that this contribution will greatly assist 
the goals of this valuable organization,” 
said OCS CEO Robert Bronk.

About the Ontario Construction Sec-
retariat (OCS)

The OCS was formed in 1993 as a joint 
labour and management organization 
representing 25 unionized construction 
trades and their contractor partners in 
Ontario’s industrial, commercial, and 
institutional (ICI) construction sector.  
Its mandate is to enhance Ontario’s ICI 
construction industry by developing 
relationships, facilitating dialogue, pro-
viding value-added research, dissemin-
ating important information to client 
groups, and promoting the value of ICI 
unionized construction across Ontario.

Daily Comercial News/MS

Ontario Construction Secretariat  

donates $100,000 to  
Helmets to Hardhats
Military to civilian transition can be tough but 
Helmets to Hardhats streamlines the connection 
between veterans and opportunities in the trades
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Cerca de 20% da superfície dos conti-
nentes são desertos. Porém, até neles, 
a vida resiste às adversidades da escas-
sez de alimento e à aridez desses locais.

Quando pensamos em desertos vem-
-nos logo à ideia o Sahara ou a ima-
gem de dunas de areia infindáveis, no 

entanto, os desertos existentes na Terra são 
de vários tipos, existindo desertos de gelo, 
de rochas ou cobertos de sal.

Os maiores desertos do planeta são 
exatamente de gelo, e se fugirmos à con-
dicionante sobre a escassa pluviosidade 
que durante anos serviu para a catalo-
gação do que é um deserto, a Antártida 
contém porventura os maiores desertos 
na Terra. 

Afinal, o que define um deserto? 
Podem considerar-se desertos as re-

giões onde a precipitação é inferior a 

400mm anuais ou onde a evaporação 
supera a precipitação. Devemos acres-
centar, para além destas condições, a 
escassez de vegetação e de vida animal, 
temperaturas extremas e solos áridos ou 
com composição desfavorável à vida. 
Existe. por exemplo, um deserto com 
20 000 Km2 nas terras altas da Islândia 
onde a precipitação anual é abundan-
te, mas devido às caraterísticas do solo 
vulcânico a água perde-se rapidamente, 
não havendo retenção e por tal não per-
mitindo a existência de vegetação.

São considerados essencialmente os 
seguintes tipos de desertos: 

Desertos de ventos contra-alísios: são 
resultantes da ação de ventos contra-a-
lísios, são muito secos e situam-se junto 
à linha do Equador. O Sahara enquadra-
-se neste tipo.

Desertos de monção: são consequên-
cia do comportamento de ventos pro-
vocados por diferenças de temperatura 
e pressão atmosférica entre oceanos e 
nos continentes, o que leva a grandes 
precipitações em zonas costeiras e con-
sequentemente a não precipitação em 
zonas interiores.

Desertos de latitudes médias ou sub-
tropicais: localizam-se em regiões tropi-
cais, situados em zonas continentais onde 
chega pouco ar húmido. Têm como cara-
terística grandes amplitudes térmicas.

Desertos costeiros: resultado do blo-
queio de sistemas montanhosos que le-
vam a precipitação intensa e não per-
mitem a deslocação das massas de ar 
húmido para além dessas barreiras. São 
os desertos com os mais baixos índices 
de chuva do planeta. O deserto de Ata-
cama, no Chile, é um deles.

Desertos polares: são zonas onde os 
gelos cobrem enormes extensões de 
solo, ou nalguns casos, apesar da não 
existência de gelo, as temperaturas são 
extremamente baixas. Nos locais onde 
existe gelo permanente, não existe ve-
getação devido à ausência de água no 
estado líquido.

Existem desertos em todos os conti-
nentes e latitudes, os 10 maiores são: 
Deserto da Antártida 13 829 430 km2; 
Deserto do Ártico (Groelândia) 13 726 
937 km2; Sahara 9 100 100 Km2; Deser-
to da Arábia 2 300 000 Km2; Deserto de 
Gobi (China) 1 300 000 Km2; Deserto do 

Kalahari 900 000 Km2 (sul de África); 
Deserto da Patagónia (sul do Continen-
te Americano) 670 000 Km2; Deserto de 
Vitória (Austrália) 647 000 Km2; Deser-
to Sírio 520 000 Km2; Deserto da Grande 
Bacia (E.U.A.) 492 000 Km2.

Existem também desertos causados 
pela ação humana, o Mar de Aral é o 
mais emblemático e pior exemplo. Si-
tuado na fronteira entre o Uzbequistão 
e o Cazaquistão, este era o quarto maior 
lago do planeta, hoje é apenas um imen-
so deserto. Essa imensa massa de água 
onde circulavam navios de mercadorias 
e de pesca, pura e simplesmente deixou 
de existir devido ao desvio das águas dos 
rios que o alimentavam para a irrigação 
de gigantescas áreas de cultura de algo-
dão. Em poucas décadas o Mar de Aral 
desapareceu.

A ação humana provoca o aumento de 
zonas de deserto à razão de 70 000 Km2 
por ano. Os desertos naturais são mais 
que suficientes… Neste ritmo, a deserti-
ficação será tal que comprometerá toda a 
vida na Terra tal a conhecemos. É tempo 
de compreender e desfrutar da natureza 
com sapiência.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva 
Desertos
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leaodouro.com  |  905.566.5326  |  920-A Dundas St, E. Mississauga

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

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 

Temos o nosso pátio aberto!
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No dia 14 de novembro celebra-se o Dia 
Mundial da Diabetes - uma doença  cró-
nica associada à hiperglicemia (níveis 
elevados de açúcar no sangue). Tal acon-
tece porque o pâncreas não produz insu-
lina suficiente para fazer face às necessi-
dades do organismo e/ou porque existe 
uma resistência à ação da mesma. 

A diabetes tipo 1, menos comum, ge-
ralmente surge em idade mais jo-
vem, sendo uma doença autoimune 

que tem por base uma predisposição gené-
tica e cujo tratamento requer sempre a ad-
ministração de insulina. 

Já a diabetes tipo 2 é mais comum (cor-
respondendo a cerca de 80% dos casos) e 
surge geralmente em adultos com 50 anos 
ou mais. A sua origem, apesar de ter tam-
bém uma predisposição genética, é multi-
fatorial estando intimamente relacionada 
com o estilo de vida e síndrome metabólica 
(existência de hipertensão, dislipidemia, 
alteração da glicemia em jejum, excesso de 
peso e obesidade) - assim, para além dos 
fármacos prescritos pelo médico, a adoção 
de estilos de vida saudáveis é sem dúvida 
um pilar fundamental de terapêutica. 

Tendo isto em conta, queria “falar-vos” 
de três apps muito úteis e que ajudam no 
controlo desta doença que afeta mais de 
420 milhões de pessoas em todo o mundo.

BlueLoop

Esta app foi desenvolvida a pensar especial-
mente nas crianças e nos adultos que con-
vivem com as mesmas todos os dias. Existe 
a possibilidade de inserir diferentes dados 
relacionados com a alimentação, a insulina 
e o nível de açúcar no sangue. Mas há mais: 
os pais podem também receber atualizações 
enquanto a criança está fora de casa! Não é 

excelente? Podem encontrar esta app, que é 
gratuita, na App Store e no Google Play.

MySugr

A MySugr é extremamente simples de usar 
e muito intuitiva! Com possibilidade de per-
sonalização - consoante tenha diabetes tipo 
1 ou tipo 2 -, de registo dos níveis de glice-
mia, da medicação e das refeições e de envio 
dos dados ao vosso médico, ao utilizarem 
esta aplicação vão imediatamente perceber 
o porquê de ela ter sido distinguida com o 
prémio alemão “Focus Diabetes” como a 
melhor aplicação para diabéticos! Podem 
encontrá-la na App Store e no Google Play.

BG Monitor Diabetes

O nome não engana: esta aplicação tem 
como objetivo ajudar a monitorizar a dia-
betes. Depois de introduzirem os dados 
solicitados, a BG Monitor Diabetes vai fa-
zer coisas tão espetaculares quanto, por 
exemplo, calcular a quantidade de insuli-
na que precisam e criar lembretes, gráfi-
cos e tabelas acerca do vosso historial. A 
má notícia é que esta app só está disponí-
vel para Android.

Inês Barbosa/MS

Diabetes

SAÚDE & BEM-ESTAR

Estamos passando pela segunda onda 
do coronavírus. É uma realidade, quer 
se queira ou não. Precisamos come-
çar a encarar que o mundo mudou e 
que iremos passar por esses proces-
sos até chegarmos a um nível seguro 
de conhecimento sobre esse vírus. E 
isso não nos garante que voltemos ao 
tal do antigo “normal”. Muitas teorias, 
estudos e pesquisas estão acontecen-
do ao redor do mundo na tentativa de  
entender e prever o funcionamento do 
vírus, e o que  sabemos de concreto é 

que ainda não se pode  falar em cura ou 
em normalidade a curto e médio prazo.

O que tenho visto por aí é um nega-
cionismo muito forte de algumas 
pessoas diante das recomendações 

feitas pelos órgãos de saúde e isso acar-
reta uma falta de colaboração coletiva 
importante, impactando diretamente no 
número de pessoas infectadas. Conver-
sando com um amigo dia desses, soube de 
pessoas que chegaram ao cúmulo de dizer 
que por não fazerem parte dos grupos de 
risco, qual seria o problema em não usar 
máscara, por exemplo? O que me choca é 
justamente o fato dessas pessoas não pen-
sarem naquelas que fazem parte dos gru-
pos de risco, demonstrando um egoísmo 
sem fim, uma falta de compaixão e de em-
patia assustadoras.  Se todo mundo pen-
sasse dessa forma, o sistema de saúde do 

mundo inteiro iria entrar em colapso e a 
vida de todos estaria em  maior risco ain-
da. Por outro lado,  vemos também muita 
gente tomando todos os cuidados indica-
dos para a não propagação da doença. O 
que nos dá um certo consolo. Ainda assim, 
começo a sentir uma certa normalização 
quando percebo que mais e mais vezes 
têm acontecido reuniões, eventos  e festi-
nhas que promovem  o encontro de várias 
pessoas, em total desacordo com as reco-
mendações vigentes. Sem contar a perda 
do rigor na  higienização das compras, das 
mãos e das roupas.  Enfim, falando o por-
tuguês claro : estamos baixando a guarda. 

Num convite a mim mesma e a todos 
que se preocupam com o futuro, sugiro 
a reflexão sobre se realmente estamos 
engajados em ajudar uns aos outros, in-
dependentemente do seu próprio grau 
de risco em relação ao vírus. Pensemos 

nessa fase como um teste. Até que pon-
to estamos dispostos a ajudar o mundo a 
se proteger desse vírus?  Até que ponto 
você deixaria de ir à uma festa de ca-
samento para proteger a saúde de uma 
pessoa idosa ou pertencente a qualquer 
outro  grupo de risco? Será que pode-
mos aprender algo com toda essa expe-
riência? Certamente que sim. A come-
çar com empatia e amadurecimento.

A maturidade  mora em demonstra-
ções concretas.  No ato de ceder e acei-
tar situações que não nos deixam felizes 
mas, que são necessárias. E agora é uma 
questão de escolha: quem você quer ser 
na linha do tempo da vida? Qual marca 
você quer deixar nesse momento histó-
rico que o mundo passa? Mesmo por-
que, a depender da escolha, não tere-
mos o mundo como o conhecemos num 
futuro próximo.

Adriana Marques
Opinião

Segunda onda e a maturidade



OLHAR COM OLHOS DE VER

Manhã em Toronto. Créditos: Manuel DaCosta

A Humber Bay Arch Bridge que liga um dos trilhos mais populares de Toronto foi construída nos anos 90. Créditos: Joana Leal

The future is bright // Graffiti Alley, Toronto. Créditos: Inês Carpinteiro
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A Censura Postal é a inspeção e exami-
nação de correio, especialmente duran-
te períodos problemáticos, ou quando 
um país ou estado é regulado por um 
fascista ou ditador. Esta é uma prática 
bastante efetiva de controlar a comuni-
cação através do correio. Censura inclui 
abrir, inspecionar, ler, a possibilidade de 
destruir por completo ou remover, de 
forma seletiva, algum conteúdo.

Inspeções incluem cartas, pacotes, en-
velopes, e basicamente qualquer parcela 
que seja transportada por correio. Entre 

os séculos 16 e 19, a censura era aplicada; 
contudo, nenhum sinal de censura era feito 
nos envelopes ou nas cartas em si. No início 
do século 20, por volta do tempo durante 
a Guerra dos Bôeres e da Grande Guerra 
(Segunda Guerra Mundial), a censura pos-
tal começou a ser marcada em envelopes e 
cartas. As marcas de censura eram por có-

digo e países que tenham sido ocupados por 
outros, eram sujeitos a terem todo o correio 
revisto. Não era incomum a mesma carta 
ser revista duas ou três vezes, cada qual em 
países diferentes.

As cartas seriam abertas tanto por um 
abridor de cartas ou através de vapor 
para descolar o selante da mesma. Uma 
vez lida, cada carta era selada novamen-
te com uma etiqueta e com uma marca de 
tinta e um estampo de borracha.

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
aliados ocupados e nações neutras revis-
taram o conteúdo de cartões postais que 
chegassem ou fossem mandados para 
fora, ou até mesmo mensagem de telegra-
ma. Países diferentes efetuavam a censu-
ra de maneira diferente; alguns preferiam 
autoridades civis, enquanto outros mili-
tares. Esta prática foi primeiramente para 
segurança nacional e para obter informa-
ções sensíveis para que não chegasse ao 
“inimigo”. Esta prática foi bastante usada 
no Canadá, Inglaterra, França e muitos 
outros estados aliados. Por exemplo, na 
Inglaterra, a censura foi mais efetuada 
em jornais de notícias e correio para que 
informação vital não fosse entregue ao 
inimigo ou ao público geral, pois poderia 

causar distúrbios e revoltas. Mesmo car-
tas de amor de soldados eram censuradas, 
onde mensagens sobre batalhas, sofri-
mento ou morte eram removidas, com o 
intuito de não afetar a opinião pública e 
manter o suporte necessário para a guer-
ra. A censura postal foi diretamente ligada 
ao serviço de inteligência e espionagem. 
O correio interno com um prisioneiro de 
guerra era sujeito a censura postal. Este 
tipo de correio passava tanto por militares 
como correios públicos e, como resulta-
do, também eram sujeitos a censura. Este 
procedimento foi aceite sobre o acordo da 
Terceira Convenção de Genebra (1929 - 
1949) sobre os artigos 70 e 71.

Censura postal é facilmente identifi-
cável por estampas, datas, marcações 
postais e marcas na frente e traseira de 
envelopes e/ou de outras embalagens. 
Tipicamente, nos envelopes o selante era 
adesivo, completo com marcas em códi-
go, usado para voltar a selar depois da ins-
peção de censura.

Os seguintes exemplos são da minha 
coleção pessoal:

1. Transportes, Manel B. Vivas – Envelope 
de transporte internacional, enviado 

para a Pan Atlantic Inc., Nova Iorque, 
Nova Iorque. Datado de 3 de junho de 
1942. Aberto, inspecionado e selado 
novamente pelo examinador 455.

2. Armando Pinto e Irmão, Porto, Portugal 
– Enviado para Worcester, Mass, EUA, 
4 de abril de 1933. Aberto, examinado 
e selado novamente pelo examinador 
8243.

3. Correio de Lisboa para o Sr. Dr. Edouar-
do Natali – Na Alemanha ocupado em 
Bruxelas, Bélgica, datado de 21 de agosto 
de 1942. Nota Geoffnet (“aberta” – em 
alemão), juntamente coma Águia Nazi 
Alemã e a insígnia suástica. Exemplo 
histórico de país sobre ocupação.

4. Grande-Hotel Duas Nações, Lisboa, En-
velope – Enviado para o Sr. Haltermann 
em Hamburgo, Alemanha, durante a Se-
gunda Guerra Mundial. Impossível de se 
saber a data, Geoffnett, juntamente com 
a Águia Nazi Alemã e a insígnia suástica. 
Marcações (2105 - 4168) indicam que a 
carta foi censurada por dois inspetores 
ou examinadores.

Postal Censorship is the inspection and 
examination of mail, especially during 
turbulent periods, or when a country or 
state is ruled by a Fascist or Dictator. 
This is a very effective way of controlling 
communication through mail. Censorship 
includes opening, inspection, reading, the 
possibility of complete and utter destruc-
tion, or selective removal of contents. 
Inspections includes postcards, pack-
ages, envelopes, and basically any par-
cel that is transported via mail. Between 
the 16th and 19th centuries, censorship 
was conducted; however, no censorship 
markings were made on envelopes or 
letters themselves. At the beginning of 
the 20th century, around the time of the 
Boer War and the Great War (WWI), post-
al censorship markings began to appear 
on envelopes and letters. The censorship 
markings were coded and countries that 
had been occupied by others, were sub-
ject to have all incoming mail screened. 
It was not uncommon for the same letter 
to be screened two or three times, each 

in different countries. Letters were either 
opened by a letter opener or hot vapor 
to de-gum the sealed flap. Once read, 
each letter was re-sealed with a re-seal-
ing label and ink stamped with a rubber 
stamp.

During the Second World War, al-
lied occupied, and neutral nations 
screened the contents of incoming 

postcards, outgoing, and even telegram 
messages. Different countries performed 
censorship differently, some preferred 
civil authorities, while others military. 
This practice was primarily to protect 
national and other sensitive information 
from being forwarded to the “enemy”. 
This practice was widely used in Canada, 
England, France, and most other allied 
states. For example, in England, censor-
ship was focused on mail and newspapers 
to ensure that crucial information was not 
given or released to the Reich (enemy) or 
the general public, as it may be disturb-
ing and overwhelming. Even soldiers’ 

letters of love were censored, recollec-
tions of battle and suffering or death were 
removed, in order to not effect public 
opinion, and ultimately support for the 
need of war. Postal censorship was dir-
ectly linked to intelligence gathering 
and espionage. Internal mail along with 
Prisoner-Of-War mail was too subject to 
postal censorship. This type of mail passes 
through both military and civilian postal 
offices and as a result, was subject to dual 
censorship. This procedure was allowed 
under the Third Geneva Convention 
(1929-1949) under articles 70 & 71.

Censored mail is readily identifiable by 
stampings, dates, postmarks, and mark-
ings on both front and back of envelopes 
or other packaging. Typically, on envel-
opes the seals are adhesive, complete with 
coded markings, which was used to reseal 
envelopes after censorship inspection.

The following examples are from my 
personal collection:
1. Transportes, Manuel B. Vivas – Inter-

national transport envelope mailed to 

Pan Atlantic Inc., New York City, New 
York. Dated on 03, June 1942. Opened, 
inspected, resealed by examiner 455.

2. Armando Pinto and Irmão, Porto, 
Portugal - Mailed to Worcester, Mass, 
U.S.A., 04 April 1933. Opened, in-
spected, and resealed by Examiner 8243.

3. Lisbon mailing to Mr. Dr. Edouardo 
Natali - In German occupied Brussels, 
Belgium, dated 21 August 1942. Note 
“Geoffnet” (‘opened’ in German) along 
with German Nazi Eagle and Swastika 
Insignia. Historical example of country 
under occupation.

4. Grande-Hotel Duas Nações, Lisbon 
Envelope – Mailed to Mr. Haltermann in 
Hamburg, Germany, during duration of 
WWII. Unable to depict the date, Geoff-
net, along with German Nazi Eagle and 
Swastika Insignia. Markings (2105-4168) 
indicate letter was censored by two 
different inspectors or examiners.

A BLAST FROM THE PAST

Censura Postal
Armando Terra
Opinião

1 32 4

Postal censorship
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



When walking the Portuguese Central 
Camino de Santiago both Valença do 
Minho and Tui are among the cities that 
pilgrims will have to go through, with 
Valença being one of the recommended 
cities for rest days. What’s so special 
about these cities? Come with us and 
let’s find out!

Like so many Portuguese towns 
and cities located near the bor-
der, Valença do Minho takes pride 

in its century-old fortress, which over 
the centuries endured attacks from 
both Spanish and French troops. Built in 
the 13th century and covering a total of 
5,5km along the Portuguese margins of 
the river Minho, in the 17th century the 
fortress underwent reconstruction work, 
becoming a star-shaped Vauban style 
fortification. It is considered to be one of 
the largest and most well kept fortifica-
tions in the world.

Valença is also home to some quite 
unique churches. The 14th century 
church of Saint Stephen (Igreja de Santo 
Estevão), for example, is built in Neo-
classical style with a main facade char-
acterized by very high naves. Among the 
several examples of religious art in this 
church one specific painting deserves a 
special highlight: it is the only depiction 
of the Virgin Mary breastfeeding baby Je-
sus which managed to escape the Inqui-
sition. Also within the fortress, the 13th 
century church of Saint Mary of Angels 
(Igreja de Santa Maria dos Anjos) has an 
interesting mix of Romanesque, late Ba-
roque, Neoclassical and Revivalist styles.

Right in front of the 18th century Ba-
roque Chapel of Bom Jesus you’ll find 
the statue of Saint Theotonius, the first 
Portuguese saint. Born near Valença, he 
was both advisor and confessor to Afonso 
Henriques, Portugal’s first king.

The old streets inside the fortress are, 

still today, busy with restaurants, cafés 
and shops. Plenty of these focus on lin-
ens with many people coming from Spain 
specifically to buy them. Feeling hungry? 
Consider trying some of the region’s tra-
ditional dishes, like the tasty cornbread 
(broa de milho), caldo verde soup, lam-
prey or salted cod (bacalhau) prepared in 
many different ways.

Nature lovers will be happy to know 
that there are two greenways along the 
Minho river that make it possible to enjoy 
a variety of natural landscapes: the well 
known 30km long Ecopista do Rio Minho 
and its complementary route, the 5,6 km 
long Ecovia das Veigas do Minho. If water 
sports are more your kind of thing then 
you can choose from stand up paddling, 
canoeing, kayaking or rafting.

For many centuries Valença do Min-
ho and its Spanish neighbour, Tui, were 
sworn enemies but in 1886 a bridge was 
built to connect both cities. The so-called 
international bridge has two levels: a 
lower one for road traffic and an upper 
one for rail transport. This bridge cross-
es over the river Minho, which in its last 
75 km before reaching the Atlantic Ocean 
acts as a natural border between Portugal 
and Spain.

As one might expect, if there’s a for-
tress in Valença do Minho then Tui also 
built its own defense system. The first 
rampart line dates back to the 12th and 
13th centuries but later, in the 17th and 
18th centuries, a wider rampart system 
was built as an additional protection 
against Portugal.

Tui has its fair share of important re-
ligious buildings, starting with Saint 
Mary’s Cathedral, in the old part of Tui. 
Its construction began in 1220 so, as ex-
pected, there’s a clear Romanesque style 
in the oldest parts of the building, with 
some elements  in Gothic style. In fact, 
this cathedral represents the first time 
Gothic architecture was used in the Ibe-
rian Peninsula. Also worth noticing are 
the Baroque organ and choir. The Church 
of Cloistered Nuns (Mosteiro da Concep-
ción Santa Clara – As Encerradas), built 
in the late 17th century in Baroque style, 

is still the home for nuns who took vows 
of enclosure. For that reason visitors are 
not allowed inside the convent.

Surprisingly enough Tui is also home to 
a one-of-a-kind example of Portuguese 
Baroque architecture: the Chapel of Saint 
Telmo, who died in the 13th century in 
the house on top of which the chapel was 
built. Visitors can still admire its frescoes 
from the early 19th century and the um-

brella-shaped dome.
The amazingly old Church of Saint Bar-

tholomew of Rebordáns, built in the 11th 
century, was a monastery and the Bish-
op’s see in early medieval times. Today, 
in one of its chapels, visitors can still 
marvel at a wall painting from the 16th 
century. Saint Dominic’s Convent, which 
started to be built in 1330, is another ex-
ample of a mix of architectural styles, 
bearing both Gothic and 18th century 
neoclassical traits.

Located in what used to be the Hospi-
tal of Poor and Pilgrims we can now find 

the Tui Diocesan Museum. Built in the 
18th century, today this building hous-
es a permanent collection that includes 
an archaeology section featuring several 
findings from excavations in the area, as 
well as a sacred art section. The latter in-
cludes a 12th century Romanesque style 
sculpture of Christ.

Like several other towns and cities in 
both Portugal and Spain, Tui once had a 

considerable Jewish community. Today 
there are still relevant elements from 
that time scattered throughout the city, 
like the menorah in the Cathedral clois-
ter, the sambenitos and the synagogue, 
among others. Taking the Jewish pedes-
trian route is the best way to get to see 
them all.

And what about delectable food in 
Tui? Well, of course there is! Special fo-
cus goes to Galician specialties, like the 
hearty caldo gallego, the savoury em-
panadas, pulpo á feira and, of course, the 
local Albariño wine. 

Why you should visit Valença do Minho and Tui
Minho valley, Valença

Valença-Tui international bridge.
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MEIO ENJOADA OU MEIA ENJOADA,
USANDO-SE A EXPRESSÃO
COM UM SUJEITO FEMININO ?

com Luciana Graça

Caso:
• Gosto tanto – tanto! – de comer!... Sou mesmo
um bom garfo e tenho, claro, diversos pratos favoritos!
Porém, momentos há em que como tanto, mas tanto...,
que é mesmo impossível… não ficar meio enjoada! 
– quer dizer… «meio enjoada» ou… «meia enjoada»? 

• Forma correta: • Resposta correta: «meio enjoada».
• «Meia enjoada»: se só metade de mim (literalmente) estivesse enjoada.
• «Meio enjoada»: é, assim, a expressão correta, quando se quer dizer «mais ou menos» ou «um pouco»; e isto quer 
seja um rapariga ou um rapaz a falar.
• De forma resumida:
- «meia»: com o significado de «metade», é usada em «meia maçã», ou em «meia tonelada»;
- «meio»: com o significado de «um pouco», é usada em «meio enjoada», «meio cansada», ou em «porta meio aberta».

Análise:

Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

Existem ideias que circulam há tanto tempo por aí que, de tanto serem repetidas 
acabaram por se consolidar como se fossem factos verdadeiros. No entanto, muitas 
delas não passam de mitos que já foram explicados e derrubados por historiadores e 
cientistas. Hoje, e claro, a propósito do tema do nosso jornal esta semana, reunimos 
15 desses factos para que percebam que não passam de pequenas mentirinhas:

Portanto, ao contrário do que dizem por aí...
1. Quando exageramos no consumo de bebidas alcoólicas, não matamos milhares de 

nossos neurónios;
2. Os seres humanos não usam apenas 10% da sua capacidade cerebral; 

3. Os peixes-dourados não têm memórias de apenas três segundos;
4. A Grande Muralha da China não é visível do espaço;
5. Os camaleões não mudam de cor para se camuflar num determinado ambiente;
6. Nós não perdemos mais calor corporal pela cabeça;
7. As unhas e os cabelos não continuam a crescer depois de morremos;
8. Napoleão Bonaparte não era tão baixinho como toda a gente pensa; 
9. Os elefantes não se retiram para um local secreto quando pressentem que estão pres-

tes a morrer;
10. Os raios não só podem, como frequentemente caem duas vezes no mesmo lugar;
11. As avestruzes não enterram a cabeça na terra para se esconderem de predadores;
12. O aquecimento global não é uma conspiração inventada por cientistas;
13. As pessoas da época de Cristóvão Colombo já sabiam que a Terra era redonda;
14. A Lua Cheia não tem um lado escuro nem afeta o humor;
15. Thomas Edison não foi o responsável pela invenção da lâmpada incandescente, mas 

sim da sua primeira versão comercializável.
Bónus:
O consumo de açúcar não faz com que as crianças fiquem hiperativas 
Diversos estudos foram conduzidos — pelo menos 12! — para descobrir como as crianças 
reagem a dietas contendo diferentes níveis de açúcar. Nenhum deles, nem mesmo os que 
focaram em crianças diagnosticadas com transtorno do deficit de atenção com hiperati-
vidade, apontou qualquer diferença comportamental após o consumo de alimentos ricos 
em açúcares, incluindo chocolate, doces e fontes naturais da substância.

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

15 “FACTOS” QUE NÃO PASSAM DE MITOS

FYI
-Kika
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Kika

Os fãs da saga de filmes “Harry Potter” estão deliciados. Tudo 
porque Rupert Grint, que interpretou Ron Weasley, decidiu 
abrir uma conta no Instagram. E não ficou por aqui! Para pri-
meira partilha nessa rede social, o jovem britânico decidiu par-
tilhar com o mundo a primeira fotografia da filha. 
“Olá Instagram… estou apenas 10 anos atrasado, mas cheguei. 
O Grint está na área! Quero apresentar-vos a todos a Wednes-
day G. Grint. Cuidem de vocês. Rupert”, escreveu, mostrando-
-se com a menina ao colo e revelando o nome que foi escolhido 
para ela. 
De lembrar que a pequena Wednesday nasceu em maio deste 
ano, fruto da relação de Rupert Grint com Georgia Groome.

Com a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos 
EUA, Kamala Harris tornar-se-á na primeira mulher a as-
sumir o cargo de vice-Presidente daquele país. Uma con-
quista e vitória que está a ser celebrada especialmente pelo 
seu marido, Doug Emhoff.
Nas redes sociais, Doug Emhoff mostra-se radiante. “Estou 
tão orgulhoso de ti”, escreveu nas redes sociais, como le-
genda de uma fotografia em que surge a abraçar a mulher, 
publicada pouco após serem anunciados os resultados das 
eleições.  Prestes a tornar-se “segundo-cavalheiro” dos 
EUA, Emhoff garante que vai dar todo o seu apoio a Kamala 
Harris neste grande desafio que está prestes a chegar. 
De lembrar que Kamala Harris e Doug Emhoff conhece-
ram-se há sete anos, num encontro às cegas organizado 
por uma amiga. Os dois apaixonaram-se e casaram-se em 
agosto de 2014.

Se durante a presidência de Donald Trump não houve animais na Casa Branca, o 
mesmo não se poderá dizer sobre o que irá acontecer quando Joe Biden se mudar 
para lá com a família. É que o novo Presidente eleito dos Estados Unidos da América 
é o dono de dois cães.
A família Biden tem dois pastores alemães: Champ, que já está no clã há alguns anos 
e chegou a estar ao lado de Biden quando este era vice-Presidente nos dois mandatos 
de Barack Obama, e Major. Ora, e é mesmo Major que promete fazer história. É que 
este será o primeiro animal de estimação adotado de um abrigo para animais a morar 
na Casa Branca. 
Major foi adotado em 2018, do Centro Delaware Humane. Já Champ foi adquirido em 
2008 junto de um criador na Pensilvânia quando tinha três meses de vida.
Em fevereiro deste ano, Joe Biden falou sobre a importância de ter animais de esti-
mação.  “Os cães lembram-nos de viver no presente. Eles amam incondicionalmente 
e saboreiam cada momento connosco. Quando estou com o Champ e o Major posso 
viver o ‘agora’ por um momento com eles, desfrutar do simples ato de jogar com uma 
bola ou dar uma caminhada”, disse ao New Hampshire Union Leader.

PARABÉNS  
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Esta quarta-feira que passou, dia 11, foi 
especial para Will Smith. Isto porque o 
filho mais velho do ator fez 28 anos. De 
modo a assinalar a data nas redes sociais, 
o ator decidiu partilhar duas fotografias 
comparativas em que surge com Trey 
Smith: uma delas tirada durante a infân-
cia do jovem, a outra mais atual. A com-
paração está a divertir os fãs de Will.
“O que tem seis pernas e faz 28 anos? Uma 
das minhas pessoas preferidas no mundo. 
Em cima de uma cadeira. Amo-te T-Ball. 
Feliz aniversário”, escreveu o ator, brin-
cando com o facto de o filho estar a posar 
em cima de uma cadeira. E se na infância 
tal foi feito para ficar quase à altura do pai, 
agora ultrapassa-o facilmente.
Recordem-se que Trey Smith é fruto de 
uma relação que Will Smith teve com 
Sheree Zampino. O ator é ainda pai de Ja-
den, 22 anos, e Willow, 20, do casamento 
com Jada Pinkett Smith.
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Bárbara Bandeira usou as redes sociais para 
partilhar uma novidade com os fãs. Foi 
com alívio e alegria que a cantora deu a co-
nhecer que já não está infetada com o novo 
coronavírus. 
“ALTA!!!  Depois de 20 dias fechada em casa 
a lidar com este vírus, finalmente posso sair 
à rua. Obrigada a todos pela preocupação e 
pelas mensagens de apoio desde sempre, 
foi muito mais fácil convosco! Adoro-vos 
e estou ansiosa para vos mostrar as novi-
dades em que ando a trabalhar”, escreveu, 
entusiasmada.

Durante o último fim de semana, Gigi Hadid 
surpreendeu os fãs e seguidores nas redes 
sociais. Através das InstaStories, a modelo 
de 25 anos publicou uma selfie em que surge 
com a filha. A bebé, que nasceu no final de 
setembro, surge deitada em cima da mãe, a 
usar uma camisola branca, calças cinzentas 
e meias amarelas. 
É então possível ver como a bebé está cres-
cida. A última imagem da menina que tinha 
sido divulgada foi partilhada no dia de Hal-
loween, a 31 de outubro. Nela, a bebé surgia 
nos braços do pai, Zayn Malik, e ao lado da 
mãe, todos fantasiados.

O ano de 2020 tem sido de grandes mudan-
ças para Maria Botelho Moniz. Nos primei-
ros meses, aceitou mudar da SIC para a TVI, 
onde abraçou novos desafios profissionais 
que a estão a desafiar. E também no campo 
pessoal tem encontrado uma estabilidade 
que lhe faltava. É que, agora, a apresentado-
ra está de coração preenchido. 
Apesar de não confirmar a relação com o 
piloto Pedro Bianchi Prata, Maria Botelho 
Moniz assume ter reencontrado o amor e 
mostra-se feliz a todos os níveis.

RECUPERADA! 

AMOR 

FELIZ 
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AÇÚCAR
CANELA
AZEITE
BAUNILHA
CEBOLA
MOSTARDA
LOURO
VINAGRE
GENGIBRE
ALHO
ALECRIM
COENTRO
CAMOMILA
MENTA
COLORAU 

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros de 1 a 9 em cada 
um dos quadrados 
vazios numa grade 
de 9×9, constituída 
por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O 
quebra-cabeça con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

 1. Que desperta interesse, que motiva
 2. Que apresenta formas elegantes, gra-

ciosas, esguias
 3. Tem prática, tem conhecimento das coi-

sas; entendido, especialista, traquejado
 4. Que ou o que tem falta de jeito, de des-

treza; desastrado; 
 5. Que sente ou manifesta alegria; con-

tente, jubiloso
 6. Que tem grande força física; robusto, 

vigoroso; 
 7. Desprovido de beleza, de aparência 

desagradável

 8. Aquele que desculpa certas falhas ou 
erros

 9. Relativo a planta; procedente de planta
 10. De altura superior à média; de grande 

dimensão vertical; 
 11. Arrojado, inovador; que ousa
 12. De pouca idade; moço
 13. Que dura um ano; que corresponde a 

um ano. 
 14. Firme; que não é tenro, macio
 15. Que percebe tudo; atento, vigilante, 

perspicaz;

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Sudoku

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

200 gr de chocolate negro 
350 gr de castanhas
6 ovos

80 gr de açúcar
100 gr manteiga 
Sal q.b.

Preparar uma forma forrada com papel vegetal. Pré-aquecer o forno a 200 º C (400º F).
Partir o chocolate em pedaços e derretê-lo em banho-maria. 
Cozer bem as castanhas e deixar arrefecer ligeiramente. Descascar as castanhas e reservar até 
estarem completamente frias.
Triturar as castanhas até formar uma espécie de farinha.
Separar as gemas das claras. Bater as claras em castelo com uma pitada de sal. 
Bater as gemas com a manteiga e o açúcar até formar um creme espesso. Juntar o chocolate 
derretido continuando a bater em velocidade baixa. Juntar a farinha das castanhas, continuar 
a bater na mesma velocidade. Envolver as claras em castelo até obter uma massa leve.
Colocar o preparado na forma e levar ao forno cerca de 30 minutos. O bolo deve ficar húmido.
Retirar do forno, deixar arrefecer e depois desenformar. 
Decorar a gosto.
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Bolo de castanhas 
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Este será o momento ideal para se 
focar no seu futuro… Apesar de al-

guns imprevistos que possam surgir, não 
se preocupe se as coisas não estiverem a 
ir tão rápido quanto gostaria. A influência 
de Marte e Vénus trará alguns momentos 
de disputa no seu seio familiar. Tente tirar 
um momento para si e mantenha-se longe 
dos confrontos que poderão existir.

LEÃO 22/07 A 22/08 

A sua autoestima estará no seu auge 
e transbordará confiança quando ti-

ver de tomar alguma decisão importante.

Terá vontade de aproveitar a vida mesmo 
que nem todos à sua volta estejam com o 
mesmo espírito Conseguirá ainda assim ilu-
minar a sua vida com pequenos apontamen-
tos românticos.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Se se sentir confuso/a com tudo o 
que se está a passar na sua vida, faça 

uma pausa. Só assim conseguirá manter a 
cabeça no lugar e impressionar os que estão 
à sua volta. A influência de Vénus e Marte 
poderá levá-lo/a a um dilema onde terá de 
optar pela sua família ou pelos seus amigos. 
Faça a escolha com bom senso e todos fica-
rão satisfeitos.

TOURO 21/04 A 20/05

Sentir-se-á extremamente confor-
tável em todas as áreas da sua vida e 

isso fará com que se sinta bem. Deverá man-
ter a calma e não dar “um passo maior do que 
a perna”.

A influência de Vénus fará com que esteja 
mais predisposto/a a correr riscos quando se 
trata de assuntos do coração. Tente, a todo o 
custo, evitar jogos de poder!

VIRGEM 23/08 A 22/09

A influência de Mercúrio fará com 
que seja bem sucedido/a em peque-

nas compras ou vendas que poderão surgir 
ao longo da semana… Poderá até mesmo en-
contrar uma boa proposta na internet.

Apesar de não existirem conflitos entre si a 
sua cara metade, ela poderá exigir mais de 
si. Mostre o seu lado mais carinhoso e afável 
para não entrarem em discórdia.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

As suas necessidades e ambições 
poderão estar a passar por uma pro-
funda transformação. Este será o 

momento ideal para definir novos objetivos.

A influência de Vénus e Marte fará com que 
se sinta cada vez mais apaixonado/a. Faça 
um balanço da sua vida e, agora que tudo 
parece estar bem encaminhado, recomece.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Sentir-se-á pleno/a de energia! Al-
gumas situações mais complexas 

que tinha entre mãos começam a resolver-se 
e as soluções parecem ser perfeitas.

A semana será alegre e plena de vibrações 
positivas…. Tenha apenas atenção ao seu 
temperamento mais reativo. Se estiver sol-
teiro/a é possível que tenha um encontro 
com alguém que irá roubar o seu coração.

BALANÇA 23/09 A 22/10

A influência de Marte trar-lhe-á 
mais serenidade em todas as suas 

atividades. Não hesite em traçar novos ob-
jetivos e partilhe com os outros as suas opi-
niões construtivas. A influência de Júpiter, 
Saturno, Plutão e Marte dar-lhe-á inspira-
ção para ter pulso e cabeça fria na hora de 
tomar decisões. Estando bem interiormen-
te, será capaz de apoiar os que estão ao seu 
redor.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O ambiente no seu local de trabalho 
começará finalmente a melhorar 

e conseguirá atingir os seus objetivos sem 
dificuldade. Aguarde porque dias melhores 
virão...

A influência de Vénus fará com que não 
queira estar sozinho/a. No entanto, não ten-
te ser outra pessoas pois os que o/a rodeiam 
adoram a sua essência.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

A influência de Júpiter e Plutão 
poderá colocá-lo/a frente a frente 

com adversários fortes... No entanto, eles 
terão um efeito positivo em si e será capaz 
de ultrapassar os seus limites, sentindo-se 
melhor do que nunca.

Será o centro das atenções e poderá ser pre-
sentado/a com um encontro bem românti-
co. O amor andará no ar e isso será certo!

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

O stress que sente poderá afetar a 
sua vida e, apesar de não lhe faltar 

energia, não se esqueça que não é imparável 
e, por vezes, também precisa de descansar.

Carisma não lhe faltará! Por isso, nunca du-
vide das suas capacidades na hora de con-
quistar.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sentir-se-á bem consigo pró-
prio/a mesmo que nem sempre 

esteja atento/a a isso. Siga em frente e 
confie nas suas capacidades!

A influência de Júpiter e Neptuno fará com 
que se sinta em harmonia com a sua famí-
lia e amigos mesmo que, para isso, tenha 
de se adaptar a novas situações.
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Shop online at
donvalleyhealthfood.ca

We offer an extensive variety of 

quality supplements, loose herbs & teas, 

as well as personalized consultations

that include Iridology.

Compre online em
donvalleyhealthfood.ca

Oferecemos uma extensa variedade
de suplementos de qualidade, ervas & chás, 
assim como consultas personalizadas
que incluem Iridologia. 



AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

Classificados

Profissionais de Televisão 

Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos: 416-821-2698

Tavora Foods

1625 St Clair Ave, Toronto

Procuramos empregados para full-time. 
Precisamos de pessoas para trabalhar no 
talho, na caixa, condutores, ajuda no servi-
ço regular do supermercado e de expedição 
de produtos
We are looking to fill various full-time pos-
itions. We require butchers, cashiers, driv-
ers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 / stclair@tavora.ca

Procurando emprego?

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

Leão D’Ouro

920A Dundas Street West in Mississauga

Restaurante português localizado procura 
empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is look-
ing for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326

New Jack’s Bakery

352 oakwood avenue, toronto

Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na 
caixa e ajuda de servicos 

We are looking to fill various full time 
positions for both cashier and customer 
service 

Contact: Jason Carvalho 416-651-1780 

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

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

Ajude-nos a ajudar!
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Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
soldbygil.com
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate all year access, road with an oasis 
of green space. Many possibilities of use, 
build cottage, retirement or dream home!. 
Road yearly fee of $300 for maintenance 
and snow removal. Copy of a survey 
available upon request.

Great location perfect starter home lot 
frontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat 
in kitchen with walk out to yard. Lower lev-
el has over-sized rec area with pot lights, 
open concept.

Asking $788,000. 20 Snowood Court. 
Nested on a quiet street. Great oppor-
tunity to live in and rent lower apartment! 
House features 3 bedrooms on main 
level with laminate thru-out spacious 
living / dining with pot lights, updated 
kitchen with s/s appliances and granite 
counters. Both levels have ensuite laun-
dry. Lower level has separate entrance 
with over-sized family room, high ceilings 
and 2 bedroom with laminate throughout. 

Extras: All existing electrical light fi xtures, 
window coverings, 2 fridges, 2 stoves, 
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in 
backyard, home inspection, report avail-
able upon request, furnace, air condition-
er and water tank owned. 

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Eglinton & Dufferin Weston & Blackcreek

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

Preço:  $779,000 
Semi-Detached Bungalow. Com 3+2 
quartos, Open Concept, perfeito para 
entretenimento, com um apartamento 
no basement para um rendimento ex-
tra. Garagem para um carro único e dri-
veway privado para 5 carros. Lavanda-
ria com acesso para as duas unidades. 

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Scarlett & Eglinton

 Preço: $649,900 
Bungalow de 2 quartos renovado. Perfeito 
como alternativa a um apartamento. Sem 
estacionamento. Próximo do Stockyards 
Village e das paragens de TTC Bus. 

Weston & Rogers

Preço: $1,165,000
Renovado 3 + 2 quartos & 3 Casas-de-
-banho. Bungalow separado, com gara-
gem para dois carros e apartamento no 
basement. 

Jane & 401
(Rustic Area)

Dufferin Grove
Condo Townhome

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro 
style kitchen, fi replace in living room, 
fi nish basement, 5 underground parking 
spots, private terrace, close to restau-
rants, malls, transit, churches, minutes 
away from highway.. **** Extras **** in-
cluded in price, all electrical light fi xtures, 
kitchen appliances, washer and dryer, 
all furnishings security monitor ($25 per 
month) a must see!

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½  
casas de banho. Cave acabada. Muito 
bom estado. Pedem $899 000.

Casa em Woodbridge

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

Pedem $2100

Apartamento para aluguer

7 Apartamentos – todos alugados. Per-
to do subway. Bom rendimento. Gas e 
electricidade separados.

Propriedade de investimento

4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de 
banho. Moderna. Bom lote

Casa em Mississauga

SOLD

$62,000 above asking

SOLD IN 1 DAY

$57,000 above asking



especiais
desta semana

1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

09/11/2020 a 15/11/2020

Vitela c/osso p/cozer
1,99 lb.

Pernas de galinha
1,19 lb.

Carne moída magra 
3,99 lb.

Bifes selecionados
5,99 lb.


