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Mundo de Extremos
Manuel DaCosta
Editorial

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a terra está à beira do fracasso moral. A moralidade é uma palavra frequentemente usada para descrever como o
nosso comportamento afeta as atitudes
“normais” da sociedade. Devido à luta
contra a doença e contra a democracia,
certamente que o mundo de hoje não é
o mesmo universo que conhecíamos há
um ano atrás. A ignorância é um inimigo
que alimenta a desinformação, o sectarismo e as notícias falsas, e mesmo
com o acumular dos mortos, desrespeitados em contentores refrigerados e em
valas comuns, nós continuamos a permitir a suspensão dos nossos direitos
democráticos em troca da esperança
do desaparecimento desta pandemia e
do regresso ao mundo conturbado que
conhecíamos antes da covid-19. As pessoas estão fora de controlo, com problemas financeiros e de saúde mental,
e aqueles que deveriam liderar parecem
não saber qual o buraco que devem tapar primeiro devido à incompetência no
Governo, em várias partes do mundo,
dando origem à ascensão de pensamentos extremistas. Somos canários numa
mina de carvão, à espera da próxima
rajada de más noticias para compreendermos o caminho que devemos seguir
para evitar o colapso das nossas vidas
por completo.

A

separação devido ao confinamento
conduz a ansiedade, ataques de pânico e comportamento agressivo.
As atitudes destrutivas e a nossa natureza rebelde levaram as pessoas a obter algum tipo de normalidade proveniente de
redes socias e outros media alternativos,
que muitas vezes promovem o ódio contra os pilares legislativos da sociedade. Os
canadianos, e não só, tornaram-se complacentes no que diz respeito à proliferação dos grupos de extrema-direita e não
podemos continuar a fingir que não existe
esta intrusão nas nossas vidas. Os grupos
de ódio sempre existiram, alimentando-se
dos nossos preconceitos e inseguranças,
mas agora estão a ser encorajados e estão
a revelar-se como se o mundo estivesse
pronto para uma mudança na aceitação de
comportamentos. A propagação de Trumpistas, fascistas, e visões protecionistas que
incluem pronunciações de extrema-direita
para encorajar a mudança, são lideradas
por patifes que estão a ocupar grande parte do espaço das redes sociais. Começam a
surgir questões sobre Trump e a sua doutrinação pelos KGB nos últimos 40 anos e
esta pode ser a faísca que a Rússia, e outros
países extremistas, precisam para criar instabilidade no mundo e para recrutar visionários, com visão limitada, que irão aceitar a retórica antissocial que sugere que o
mundo deve ser visto através de um único
processo de pensamento, conduzido pelo
ódio ao sistema. Os extremismos de direta estão a crescer globalmente em termos
de mobilização violenta, protestos, informação enganadora e ódio coordenado e
online. É frequentemente categorizado por
um nacionalismo definido etnicamente e
sexualmente em termos de poder branco.

Estima-se que no Canadá existam cerca
de 130 grupos de extrema-direita, mais
30% desde 2015. Porquê uma subida tão
acentuada? Deve-se à insatisfação com a
liderança política e com o Governo ou deve-se à forma como os mundos baseiam o
seu equilíbrio de poder na raça, na política
e na disparidade financeira? Os media providenciam plataformas para nomes como
Threepercenters, Qanon, Neonazis, Proudboys, anti-vaxxers, Maga, guardiões do
juramento, e muitos outros, que elevem
o seu perfil e assim legitimam a sua causa.
Em tempos em que temos de sarar, honrar
os nossos mortos e proteger aqueles que
sofrem, a procura de controvérsia para encher as notícias e a criação de avaliações
pode não ser a melhor abordagem. O mundo não está prestes a mudar e os problemas
que existiam antes da Covid continuam
aqui. As ideologias de países como a China e
Rússia, e outros, continuam e permanece a
repressão de ideologias como religiões, raças, e o ódio pelos imigrantes, pelas pessoas
indígenas, pelas mulheres, pelas comunidades LGBTQ e outros grupos de minorias
que estarão connosco até ao fim dos nossos
dias. Como pessoas, iremos sugerir que são
os outros que fazem atos de perseguição e
rotulamos de acordo com essa ideia, mas
infelizmente cada um de nós está, em parte, a contribuir para uma sociedade onde a
bondade e a inclusão estão a desaparecer.
Levante-se contra aqueles que querem retirar-nos os nossos direitos democráticos,
mas de uma forma pacifica, sem extremos.
Fique bem.
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“Estamos a assistir a uma
ofensiva por parte da
extrema-direita a pilares

Créditos: DR

essenciais do Estado de Direito”
- Alexandre de Sousa Carvalho

Créditos: DR

Alexandre de Sousa Carvalho, licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra e com mestrado
em Estudos de Paz e Conflitos Africanos
pela Universidade de Bradford, é investigador no EPRD Office for Economic
Policy and Regional Development Ltd.,
investigador associado no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, encontrando-se a tirar um novo mestrado - em
Ciência Política -, na mesma instituição.
Nesta edição do Milénio Stadium, onde
abordamos o crescimento da força e
propagação das ideologias políticas extremistas, achámos importante perceber junto do mesmo, e numa perspetiva sociológica, as razões que estão por
detrás desta realidade que a maioria vê
como uma cada vez maior ameaça aos
regimes democráticos.

Alexandre de Sousa Carvalho, mestre em relações Internacionais e Ciências Políticas

Milénio Stadium: Temos vindo a assistir,
nos últimos tempos, ao ressurgimento e
crescimento da força de ideias extremistas,
sobretudo de extrema-direita, um pouco
por toda a Europa. De um ponto de vista
sociológico, como podemos explicar este
fenómeno? Descontentamento, tentativa
de chamada de atenção, desconfiança, revolta…?
Alexandre de Sousa Carvalho: A extrema
-direita populista sempre esteve entre nós,
pairando mais ou menos nas franjas em vários sistemas partidários na Europa durante
décadas. Não é por acaso que o meio académico, desde a década de noventa do século
XX, tem dado muito maior atenção a este
espectro político do que a famílias ideológicas bem mais relevantes do ponto de vista
eleitoral. O que tem mudado, além da sua
crescente preponderância que se tem registado desde a mudança de século, é que a
extrema-direita tem cada vez mais sido ca-

paz de renegar ou camuflar o seu saudosismo das experiências fascistas da primeira
metade do século XX, o que a caracterizou
até à década de 80, e tem crescentemente
adotado uma nova roupagem na sua estratégia de definição/criação de agenda e
mobilização política: a do populismo. Esse
crescimento eleitoral, embora tenha muitas razões que o expliquem, não é dissociável das mudanças que aconteceram precisamente no final da década de oitenta e
inícios da de noventa: o fim da Guerra Fria,
o abraçar por várias famílias ideológicas da
supremacia da ordem liberal capitalista e
da globalização e a euforia que as acompanhou; a derrota política de uma esquerda
anticapitalista que se posicionava como alternativa à ordem vigente e que deixaram
em aberto o lugar da resistência e rejeição.
A extrema-direita populista começa a ganhar relevância nos anos 90, à medida que
a globalização e o projeto de “integração”
europeu começa a deixar algumas franjas
das populações europeias para trás. Estas
populações viravam-se para o seu sistema
partidário e, à esquerda, perante o desaparecimento e descrédito dos partidos comunistas e da “terceira-via” dos partidos de
centro-esquerda, viam apenas alternativas
na direita e extrema-direita.
MS: Os conceitos de nacionalismo e populismo estiveram presentes desde sempre,
mas podemos apontar a crise financeira de
2008 como uma das razões para esta “reviravolta”?
ASC: Há três momentos e respetivas reações no Ocidente que, para mim, explicam
esta reviravolta. Por ordem cronológica: o
11 de Setembro de 2001; a crise financeira
de 2007 nos EUA que vai adoptando novas
roupagens, de crise bancária a crise das dívidas públicas na zona Euro; e a questão dos
refugiados particularmente a partir do momento em que a chamada Primavera Árabe
dá lugar ao chamado Inverno Árabe; Estes
três momentos tiveram e têm impacto significativo na Europa: o primeiro despoleta
predominantemente uma reação cultural
no mundo ocidental contra a comunidade
muçulmana, também por via dos ataques
terroristas em Londres ou Madrid; o segundo momento é uma reviravolta económica:
o optimismo do início dos anos 90 sobre a
ordem económica mundial dá lugar a uma
visão de que esta ordem deu um poder a
determinados atores como o setor bancário
que, independentemente das suas tropelias, são “too big to fail”, e esta narrativa foi
transformada e reapropriada num passar
de culpas entre países europeus com repercussões de imaginários nacionais, evidente
por exemplo nas palavras do então ministro das Finanças holandês e presidente do
Eurogrupo quando dizia que os países do
sul da Europa gastam todo o dinheiro em

jogo, permitindo que esta cresça e se legitime à sua custa; e noutros países rejeitado
liminarmente colaborar com esta. A direita portuguesa ainda não assimilou bem
esta lição, particularmente o PSD. Era bom
que Rui Rio olhasse para o que se passou
no governo regional da Turíngia na Alemanha ou mais recentemente para o seu
homólogo espanhol quando “separou as
águas” entre a direita do PP e a direita do
Vox aquando da moção de censura deste
último ao governo espanhol. A legitimação
da extrema-direita populista cria um problema existencial dos regimes democrátiMS: Hungria e Polónia são dois países eucos. O próprio Chega em Portugal admite
ropeus com governos de direita nacionano seu programa político querer derrubar a
lista… Na Polónia, por exemplo, entrou
3ª República e instaurar uma 4ª República
recentemente em vigor uma lei que torna o
que se define pela sua essência neoliberal e
aborto praticamente impossível, o que lechauvinista. Se Rui Rio realmente acredivou a que milhares de pessoas saíssem à rua
tasse que o seu partido é de centro e até de
em protesto. Mas o que está a acontecer aos
esquerda não legitimaria o Chega da forma
regimes democráticos nos países em que
entusiasta como o tem feito.
os movimentos extremistas estão a surgir?
Na realidade, na União Europeia, apenas a MS: A pandemia e as suas consequências
Irlanda, Luxemburgo e Malta não possuem sociais e económicas serão mais um imrepresentantes da extrema-direita nos portante teste à força e resiliência da União
Europeia?
respetivos Parlamentos...
copos e mulheres. O terceiro momento é
um culminar dos momentos anteriores,
uma reacção cultural e económica securitária que trata migrantes e refugiados
como potenciais ou dissimulados terroristas, que vêm impôr a sua cultura e colher
os benefícios da civilização ocidental em
detrimento dos nativos, num momento
em que a crise e insegurança económica da
crise financeira ainda se fazem sentir. Estes
três momentos criaram um terreno fértil
para o crescimento da extrema-direita se
alavancasse no início deste século.

ASC: Estamos a assistir a uma ofensiva por
parte da extrema-direita a pilares essenciais do Estado de Direito, como a separação de poderes, ou a limitação e proibição
de direitos e liberdades fundamentais. Uma
das coisas que caracteriza esta movimentação da extrema-direita é a sua iliberalidade, ou por outras palavras, a implantação
de medidas anti-democráticas na sua essência por via de mecanismos democráticos. A Hungria é um bom exemplo disto, ao
aumentar restrições à liberdade de expressão, associação e manifestação. Na Polónia,
abole-se a separação de poderes em nome
da luta contra a corrupção, e os juízes podem vir a ser despedidos por questionarem
as reformas judiciais.
MS: O que podemos esperar que aconteça
caso estes movimentos continuem a “angariar” mais seguidores? Para que cenário
estaremos nós a caminhar e que consequências podem daí advir?
ASC: A cola que junta estes diferentes
grupos é a sua obsessão com o que (retoricamente) chamam (e rotulam, numa
tentativa de homogeneização e desqualificação) de marxismo cultural e ideologia
de género. Não apenas na Europa mas um
pouco por todo o mundo, do Brasil à Índia,
estamos a assistir a um ataque aos direitos
das mulheres, aos direitos de minorias étnicas, a diferentes grupos consoante a sua
orientação sexual, e a uma transformação
reaccionária ao conceito de género, de Estado ou de democracia. E à medida que o
peso eleitoral e representativo destes grupos vai aumentando, alguns partidos da
direita moderada têm-lhes amparado o

ASC: Sem dúvida. A chamada crise das
dívidas públicas soberanas, apesar de não
ser mais notícia, está bem longe de estar
ultrapassada... e agora teremos que lidar
com esta crise em cima também. Têm sido
visíveis as dificuldades que as instituições
europeias têm tido em lidar com a reconfiguração da direita política e a sua viragem para a extrema-direita. Juntar isso a
uma crise económica que ameaça ser muito
maior do que as que conhecemos e temos
um contexto favorável para que a UE se
parta por dentro. O Brexit já criou o precedente. Vão ser necessários alguns momentos clarificadores da essência da UE: o
que são estes valores europeus pelos quais
nos juntámos? Em que situação se encontram, e podemos salvá-los e reforçar sem
“vender” esses princípios em nome de
uma estabilidade, seja ela aparente ou momentânea? Será que a UE, num cenário de
crise aguda internacional e num contexto
de globalização que já criou diversas rachas
nas suas fundações ao longo das últimas
três décadas, consegue criar um ambiente
favorável e recuperar a mitologia e sonho
da construção europeia? Ou será que já
passamos esse ponto de não retorno e esse
mito por si só é já hoje insuficiente? A UE
já passou por várias crises, mas também foi
respondendo a estas com alterações no seu
funcionamento e hierarquia. Veremos que
resposta conseguirá dar a esta crise, pois a
realidade é demasiado complexa e fluida
para que eu me atreva a fazer uma previsão.
Inês Barbosa/MS
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“Governments in western democracies
have tended to ignore or underplay the
danger of extremism of the right wing”.

Créditos: DR

- Alistair Edgar

Não é um fenómeno novo, mas nem
por isso se torna menos assustador – a
crescente implantação de forças políticas sustentadas por teorias de extrema-direita, muitas vezes neofascistas,
em países de tradição democrática.
Alimentam-se das fragilidades do sistema, encontram normalmente o ambiente perfeito para o seu desenvolvimento
em sociedades marcadas por crises
económicas acentuadas, que desencadeiam insatisfação e revolta numa
parte importante da população. Neste
enquadramento global são muitos os
que defendem que este é o resultado
de um mundo sem grandes estadistas –
homens e mulheres que governem pelo
exemplo, assentando a sua ação política no mais estrito respeito por quem os
elege e tendo sempre como foco principal o bem comum.

Alistair Edgar, PHD em Ciência Política

É

em momentos como o que o mundo
está a viver que mais faz sentido lembrar as palavras sábias de uma das
maiores figuras do século XX – “A democracia é o pior dos regimes, à exceção de
todos os outros” - Winston Churchill. A
frase já foi tantas vezes citada que perdeu
a originalidade, mas ainda assim continua
a ser das melhores para usar na hora de
defender as virtudes (ainda que refletindo
sobre a falta delas) dos sistemas políticos
que adotam este regime. Para nos ajudar a
entender o que está a acontecer um pouco
por todo o mundo e tentarmos perceber as

suas consequências contamos nesta edição
com a participação de Alistair Edgar, PHD
em Ciência Política, Professor Associado,
Departamento de Ciência Política da Universidade Wilfrid Laurier, Waterloo; Diretor Executivo do Conselho Académico no
Sistema das Nações Unidas.
Milénio Stadium: We’ve been seeing the
growth of groups associated with the extreme right, with many developing in
democratic countries. What can justify this
phenomenon?
Alistair Edgar: It is important for democracies to respect and protect freedom of
thought, and freedom of expression - even
when some of those expressions are deeply distasteful. Of course, when they engage in libel or slander as these are legally
defined, then there can be legal remedies
taken against them. However, when those
expressions and the groups that seek to advance them, whatever end of the spectrum
of extremism they may be part of, cross
over into incitement of violence and hate
speech then there is no justification for
protecting or permitting such expressions
or activities. These groups may try to offer
their own “acceptable” justifications - lack
of economic opportunities being one of the
most frequently-heard - but that is much
more of an excuse than a justification.
It does seem that governments in western democracies have until quite recently
tended to ignore or underplay the danger
of extremism of the right wing, which
may reflect conservative political biases in
those countries.
MS: Can we say that dissatisfaction and
revolt against institutions / governments
that do not satisfy the demands of certain
social groups has created a favorable environment for extremism?
AE: To some extent - it certainly can feed
into narratives of institutions and governments not fulfilling their part of the ‘social
contract’ broadly, or of governments being
for an economic elite and not for ‘ordinary’
citizens. However, at least in a democracy
(not a dictatorship), that is a reason for
citizens to become more engaged in their
political systems. Extremist groups tend
to make their own terms of reference that
portray themselves as victims threatened
by whatever “other” suits their own purposes. I think the most favourable environment for them is created by new social
media that allows these groups to peddle

their narratives rapidly and widely, and
either to find others with similar views or
to ‘capture’ vulnerable individuals - just as
a cult spreads.

cial media, both by blocking or removing
sites and by providing better counter-narratives. Our education systems also need
to be invested in, as a critical resource to
build social resilience and critical thinking
as well as technical workforce skills.

MS: What could this phenomenon mean
for the balance of power at the global level
MS: With many neo-fascist parties and
and for democratic societies?
movements springing up across Europe,
AE: In terms of a balance of geopolitical
are you concerned about what may happower between the US, Russia, and China,
pen in this context?
it is not clear that there is any inevitable
impact: for example, while the previous US AE: Those movements are not new, of
president emboldened right wing extrem- course, as I can say they certainly existed
ism within America, it is not clear how that in the 1970s and 1980s as ‘street gang’ level
shaped his policies towards China com- phenomena; but they have made strides
pared to his conservative (rather than ex- back into the open political arena in Eurtremist) ‘America first’ economic policies ope. Yes, they are a danger to liberal democracy and need to be monitored just as
or his own personal business interests.
any extremist group. That said, I also see
More generally, if extremist right-wing
them being rejected by voters who do repolitics became more prominent in Eurocognise them as dangerous.
pean governments, the danger would be if
those governments sought to destroy their MS: Although Canada is a country particuown systems in order to maintain power larly open to difference, it has about 30
- which we did see leanings towards in groups identified with the extreme right.
Trump’s America. That sort of wider shift In fact, it is known that the now famous
could lead towards more militant and div- Proud Boys (from the USA) also have a
presence in Canada. What can we expect
isive global relations.
from these groups in the future?
MS: There are also those who claim that
the world is lacking true statesmen—men AE: We can expect more of the same, if they
and women who rule by example and who are tolerated; however if they see a broad
really care about the common good. How public revulsion as well as strong legal
actions taken against them for example aftruthful is this claim?
ter the US Capitol riots, then we may see
AE: I think it holds some truth, as politdivisions within and between them. Again,
icians appear to be more interested in proholding extremist views is not necessarily
moting and protecting their own personal
illegal, even if it is offensive; but moving
power and wealth, and using their ‘party
beyond that and towards violence, needs
platform’ for that purpose, than they are in
to be monitored carefully.
looking towards a bipartisan or ‘inclusive’
public good. At the same time, however, in MS: Is history repeating itself? Can it be
a democracy it also is the job of citizens to repeated? Have we learned anything from
demand that their leaders offer that broad- the past?
er vision - and today it seems that voters
AE: Humans repeat themselves, and we
also often lack that interest. If we do not
can have a wide variety of motivations
push our political representatives to adboth good and bad, so history does express
vance public goods, we should not be surall of those as well; but we also are clearly
prised by the outcome.
capable of learning from our mistakes and
MS: How can democracy balance the fact from the examples of others, and of buildthat it is by nature tolerant, inclusive and ing on our knowledge, in all sorts of ways.
respectful of difference, and at the same Outcomes are not inevitable, but that also
time act against the extremism that by means that people need to have positive
nature aims to overthrow democratic re- goals that they can work towards, and
should not expect that “good things simply
gimes and impose dictatorships?
will happen”.
AE: Beyond what we already consider to be
Catarina Balça/MS
legally-defined injurious expression (libel
and slander), governments can and should
work with the private sector to actively
counter hate speech and extremism in so-
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Canadá declara Proud Boys como grupo terrorista

Os perigos da extrema-direita no Canadá
O Canadá declarou na quarta-feira (3
de fevereiro) os Proud Boys como uma
organização terrorista e acrescentou o
grupo de extrema-direita a uma lista que
inclui Al-Qaeda, ISIS e Al-Shabab como
parte de um esforço para travar o que altos funcionários do Governo chamam de
uma das “ameaças mais sérias”.

Créditos: DR

O

anúncio do ministro da Segurança
Pública, Bill Blair, foi feito menos
de um mês depois de membros dos
Proud Boys terem invadido o Capitólio em
Washington DC nos EUA. O ataque fez cinco vítimas mortais, incluindo um polícia,
e o Canadá apurou que o grupo desempenhou um “papel central” no ataque ao símbolo da democracia americana.
A designação como grupo terrorista
acarreta consequências financeiras e jurídicas. A polícia pode apreender a propriedade do grupo ou dos seus membros; os
bancos podem confiscar os seus ativos e
passa a ser crime fornecer, de forma consciente, assistência a um grupo designado
para facilitar ou realizar ataques. O Canadá
pode também negar a entrada de membros
do grupo no país.
Ao todo são 13 novas organizações que
passam agora a ser consideradas como
grupos terroristas pelo Governo canadiano. Os grupos defendem essencialmente a
supremacia branca e o neonazismo. O Governo esclareceu que a decisão foi tomada
com base numa avaliação “extremamente
rigorosa”. Um investigador de contraterrorismo do Maddonald-Laurier Institute
classifica a decisão do Governo como “um
movimento que envia um sinal claro de que
o Canadá está a levar o extremismo da extrema-direita de forma muito séria”.
A partir de agora não é proibido pertencer a este grupo, mas quem comprar merchandising do grupo ou pagar uma quota
de sócio incorre numa pena de prisão que
pode ser superior a 10 anos.
Otava diz que o extremismo violento com
motivação ideológica é “impulsionado por
uma série de queixas e ideias de todo o espectro ideológico tradicional” e concentra-se na “disposição de um extremista de incitar, permitir ou mobilizar para a violência”.
Os Proud Boys são um grupo de extrema-direita, exclusivamente masculino, de
membros autodenominados “chauvinistas
ocidentais”, que têm uma história de violência nas ruas, inclusive contra manifestantes do movimento Black Lives Matter
e defensores dos indígenas. O Canadá foi
o primeiro país do mundo a designar os
Proud Boys como grupo terrorista.
Na semana passada o Canadá assinalou
o 4.º aniversário do ataque à mesquita do
Quebec que fez seis mortos e 19 feridos em
2017. O primeiro-ministro Justin Trudeau
condenou na altura este ataque terrorista contra a comunidade muçulmana. Mais
tarde veio a saber-se que o autor do atentado, Alexandre Bissonnette, um estudante
da Universidade de Laval nascido no Quebec, simpatizava com as ideias da extrema-direita, que apoiava políticos como Marie
Le Penn e Donald Trump e que partilhava
nas suas redes sociais mensagens contra
refugiados e feministas.
Este ano Trudeau designou o dia 29 de
janeiro como o Dia Nacional contra a Islamofobia. Mas acontece que esta não a única
face da extrema-direita que ameaça a democracia canadiana. Segundo um relatório
divulgado no ano passado, o Canadá está
entre os países com mais grupos de extrema-direita online. Grupos que instigam o
racismo e defendem a supremacia branca
com recurso a violência sobre os outros

grupos étnico-raciais.
O estudo foi desenvolvido pelo Institute
for Strategic Dialogue (ISD), um instituto com sede no Reino Unido, em Londres,
identificou mais de 6.600 canais online, incluindo páginas, contas e grupos, onde os
canadianos estavam envolvidos na divulgação da supremacia branca, misógina ou
noutras visões radicais. Em algumas destas
páginas os canadianos são mais ativos que
os usuários dos EUA e da Grã-Bretanha.
Para além do número de páginas, contas
e grupos o estudo britânico conclui ainda
que o país lidera na produção deste tipo de
conteúdo quando comparado com os EUA
e a Grã-Bretanha. O estudo tem quase 50
páginas, foi financiado pela Public Safety
Canada e é uma das análises mais abrangentes que foi feita até hoje no país sobre a
extrema-direita.
O estudo analisou mais de 6.300 contas
no Twitter, 130 contas pública no Facebook, 32 canais de YouTube e 42 contas
no Gab. O etnonacionalismo, a doutrina
que se opõe aos imigrantes e que defende
o direito de uma determinada etnia se afirmar como nação, representa a maior comunidade extremista a operar no Twitter
(60%), Facebook (53%) e YouTube (46%)
no Canadá. Os autores do estudo dizem
que encontraram nestes grupos mensagens
alusivas a teorias de conspiração, ideias
anti-imigração e islamofóbicas. Os grupos
de supremacia branca têm mais prevalência em plataformas como a 4chan e a Gab,
que ganharam mais notoriedade entre os
utilizadores para promover o racismo e o
antissemitismo.
O estudo também encontrou mais de 120
contas canadianas nos fóruns fascistas Iron
March e Fascist Forge que, entretanto, já
foram extintos. Os investigadores identificaram uma ligeira diminuição da atividade
extremista em 2019 no Facebook e no You-

Tube e um aumento no Twitter e no 4chan.
Os investigadores antecipam que a pandemia vai agravar a atividade da extrema-direita no Canadá, uma vez que as manifestações violentas e a disseminação de
desinformação e de discurso de ódio online
vão continuar. Algumas das conversas online nestas páginas respeitam a Canadian
Charter of Rights and Freedoms, mas alguns dos utilizadores defendem a ideia de
supremacia branca.
Antes do aniversário do ataque à Mesquita do Quebec a Câmara dos Comuns aprovou em janeiro uma moção que pediu ao
Governo que “usasse todas as ferramentas
disponíveis para enfrentar a proliferação
de grupos de supremacia branca e ódio”. A
moção apresentada pelo líder do NDP pedia a Otava que classificasse os Proud Boys
como “grupo terrorista”, o que acabou por
acontecer esta semana.
O Facebook e o Twitter já tinham banido
os Proud Boys das suas redes sociais, mas
este e outros grupos de supremacia branca comunicam através de outras plataformas como o 4Chan, Parler e Telegram. Os
Proud Boys foram fundados em 2016 por
Gavin Mclnnes. Gavin nasceu em Inglaterra e emigrou para o Canadá quando tinha
quatro anos. A família acabou por fixar-se
em Otava e hoje o fundador da Vice Media
reside em Nova Iorque.
Antes da classificação do grupo, a principal ameaça terrorista para o Canadá era
representada por pessoas ou grupos islamofóbicos. Muitas das organizações listadas são grupos terroristas de motivação
religiosa, como Al-Qaeda, Boko Haram,
Hezbollah e ISIS, mas dois grupos de extrema direita - Blood & Honor, uma rede
neonazi internacional e seu braço armado,
o Combat 18 - foram adicionados em junho
de 2019. A lista de entidades terroristas é
revista a cada dois anos.

Mas em matéria de grupos supremacistas
e neonazis ativos no Canadá, os investigadores tinham identificado em 2015 cerca de
100 grupos. Em 2018, estes grupos tinham
aumentado mais de 25%. Agora acredita-se que existam pelo menos 300 grupos
desta natureza espalhadas por todo o país.
Alguns dos piores assassinatos em massa
da história recente do Canadá foram feitos
por pessoas influenciadas pelo pensamento
da extrema-direita. Para além do ataque à
mesquita do Quebec que fez seis mortos e
19 feridos, Alek Minassian matou 10 pessoas em 2018 num ataque com uma van
na Yong Street no centro de Toronto. Minassian atropelou pessoas ao longo de um
quilómetro e para além das vítimas mortais
cerca de 15 pessoas ficaram feridas. As verdadeiras razões do crime ainda não foram
apuradas e o processo judicial continua a
decorrer.
Segundo a Statistics Canada, os crimes de
ódio contra minorias religiosas, sobretudo
judeus e muçulmanos, têm aumentado nos
últimos três anos no país. No mês em que
o país comemora o Black History Mouth os
crimes de ódio continuam a ser praticados
no país e em Ontário existe uma grande incidência deste tipo de crime quando comparado com o resto do país.
Em 2017, segundo a Statistics Canada,
entre 34 regiões metropolitanas que lideram os crimes de ódio a nível nacional,
Thunder Bay e Kitchener-Waterloo-Cambridge lideravam o ranking. Thunder Bay
estava à frente com 22,3% por cada 100.000
pessoas e Kitchener-Waterloo-Cambridge
tinha uma percentagem de 9.4%.
Em junho de 2017, pela primeira vez na
história canadiana do pós-guerra, um partido que defende a retórica neonazi – o Canadian Nationalist Party - recebeu o estatuto de partido político. O partido foi fundado
por Travis Patron em Redvers, a sua cidade
natal em Saskatchewan. A afirmação da
supremacia branca, o controlo no acesso ao
aborto e cancelamento de financiamento
público para “pride parades” são algumas
das ideias que este partido defende.
Em setembro de 2018 surgiu um outro
partido de extrema-direita no Quebec - o
People’s Party of Canada(PPC). O fundador
foi Maxime Bernier, um antigo membro do
Partido Conservador. O partido concorreu
às últimas eleições federais de 2019, mas
não conseguiu eleger nenhum candidato. A
“imigração em massa” e o “controlo islâmico” eram algumas das ideias que o partido defendia na altura. Mais de 300.000
pessoas votaram no PPC e o partido afirma
ter 40.000 militantes.
Em julho de 2018, cerca de 25.000 eleitores votaram em Faith Goldy e noutros
candidatos da extrema-direita para venceram a corrida a presidente da Câmara
Municipal de Toronto. Recentemente Derek Sloan, que foi eleito em 2019 para representar Hastings-Lennox e Addington
na Câmara dos Comuns, foi expulso do
caucus do Partido Conservador. A expulsão aconteceu depois de ter sido tornado
público que Paul Fromm, um defensor
da supremacia branca, financiou a sua
campanha quando concorreu à liderança
nacional do partido. Sloan é conhecido
pelas suas ideias anti-LGBTQ e comentários racistas. O atual líder do partido, Erin
O’Toole, explicou que a decisão de afastar
Sloan do caucus se deveu a um “padrão
de comportamento destrutivo”.
Razões de sobra para perceber que o carácter multicultural da sociedade canadiana é ameaçado pelos movimentos de extrema direita diariamente.
Joana Leal/MS
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O extremismo existe? O que é?
Pode, ou não, vir a prejudicar a democracia?
Augusto Bandeira
Opinião

A democracia já vem sendo avisada há
muito tempo pelo cidadão, podemos dizer décadas, e as consequências da falta de atenção estão aí, com o crescer de
partidos oportunistas, extremistas e até
podemos dizer divisionistas, que muitos
acham que nada vêm acrescentar de
valor ao regime. Eu discordo em certos
aspetos.

E

campanha. Os próprios jornalistas estavam
a deitar gasolina para a fogueira e a dar força aos apoiantes desse mesmo partido e, ao
mesmo tempo, dar força aos que estão descontentes com o sistema, que se calhar não
iam votar, mas foram dar o voto a quem ia
dizendo alguma coisa, porque muitos lhe
queriam cortar a voz. Agora pensem bem:
do que é que estavam à espera dos apoiantes desse partido? Houve alternativa por
parte de outros candidatos? Não é a dizer
que estão ilegais como uma candidata o repetiu muitas vezes. Aqui a democracia falha, demonstrou medo e não ouviu o cidadão, os media andaram a apagar o fogo com
gasolina. Quem votou na extrema-direita é

u não sou a favor, nem apoiante, de
nenhum partido político extremista,
mas acho que em muita coisa estão
certos no que dizem e com o sistema de
política atual - e da forma como alguns dos
atuais governantes governam -, não estou a ver vontade política de levar a cabo
reformas estruturantes que melhorem o
funcionamento da democracia. Nenhum
dos remédios contra o extremismo está
a ser usado, e não podemos esquecer que
começa a haver uma percentagem muito
grande de pessoas que querem mudanças.
Recentemente um partido de extrema-direita cada vez que saía para a rua em
campanha era atacado e a pobreza de jornalismo que temos hoje em dia em vez de
deitar água para apagar o fogo, deitavam
gasolina. Sempre que os canais de televisão
abriam - e ainda por cima numa altura de
crise e pandemia -, abriam os telejornais da
noite a criticar o candidato, isto em plena

porque está insatisfeito e não sente que os
outros partidos lhe deem voz e estão a ver
no Chega alternativa. Hoje não há oposição
no Parlamento português e em democracia
não se pode silenciar ou proibir, é como dizer que não têm lugar. A extrema-direita
diz muitas verdades só que não apresenta
soluções para o que está mal, tipo formas
de as colocar em prática, mas pouco ou
nada está a fazer a social democracia que
deixou de ouvir quem os elegeu. E o que se
faz então? Acham que é a criticar e a fazer
bullying que se resolvem as coisas? Só lhe
deram mais força.
O descontentamento com o funcionamento da democracia e o crescimento do
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radicalismo político está a tornar-se em
crises globais. Pesquisas divulgadas recentemente, onde foram ouvidas pessoas em
27 países, dizem que é por culpa dos governantes, que não estão a ouvir as pessoas
nem a resolver os problemas para que foram eleitos, numa publicação do cientista
político e professor de Harvard (EUA) “Steven Levitsky”, um dos autores de Como as
Democracias Morrem, diz que é “a combinação de crise económica e escândalos de
corrupção”, daí o crescimento do extremismo.
Os desafios e o futuro da democracia são
muitos. O regime político enfrenta um descrédito e uma desconfiança tal que vai ser
difícil reconquistar a confiança do cidadão.
Mesmo em países com economias estáveis
a falta de representatividade da população
nos parlamentos nos últimos anos contribuiu para esse cenário. Os políticos é que
semearam tudo isto com tanta corrupção,
muitos dos que são eleitos e que deveriam
representar toda a sociedade, o povo que os
elegeu, tomam com muita frequência decisões que não são do interesse do povo ou
até muitas vezes da nação, e por esse facto
muitos deixam de votar porque sentem que
o seu voto não tem influência para nada a
não ser para lhes dar um assento e um cheque ao final de cada mês.
Assim vai a democracia em decrescimento e o extremismo a crescer a passos
largos por culpa dos governantes. Ou a social democracia se une e prova que representam o povo ou o extremismo ainda pode
vir a crescer mais rápido.
Viva a democracia, sem corrupção e com
boa governação.

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU

Visit our website to order online
75 Derry Road West, Mississauga | 905-564-1920
MississaugaConvention.com

Orders required by 2 pm day prior to pickup.
Curbside pickup Thursday – Saturday between noon & 6 pm.
Delivery options available.

HelpingBusinesses.com

The Teixeira Team welcomes
Vanessa to our dynamic group
providing the best services
to the Portuguese speaking
community of Southern Ontario

Vanessa Batista
Staff Accountant

Back office
Accounting
Bookkeeping
Tax advice
Personal taxes
Business taxes
HelpingBusinesses.com

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans
Retirement options
Corporate financing
Corporate debt solutions

REAL ESTATE AGENTS

Carlos Teixeira

Managing Partner

INCORPORATE

SAVE $$$
416.535.8846

Back office
Toronto (head office)
1015 Bloor Street West
Accounting
(Bloor & Dovercourt)
Bookkeeping
Hamilton
219 Main Street West

416.535.8846
Toronto (head office)
1015 Bloor Street West

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans

Serving
Toronto-GTA
Hamilton
Bradford
Brampton
Richmond Hill

8

MILÉNIO | CAPA

5 a 11 de fevereiro de 2021

mileniostadium.com

Não podemos esquecer...
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Os extremos
tocam-se
Fernando Rio
Opinião

Desde um tempo a esta parte, em diversas zonas do globo, tem-se notado um
crescimento do extremismo, nomeadamente mais de extrema-direita, que tem
sido grande preocupação para organizações internacionais, normalmente administradas por elites com tendências de
esquerda, e quase toda a comunicação
social. Sim, porque o crescimento da extrema-esquerda, a estas mesmas entidades, parece não despertar tanta inquietação, facto que a mim me preocupa.
Pois na minha opinião os extremos tocam-se. Isso ficou bem claro nas últimas
eleições presidenciais em Portugal, ao
vermos regiões do país que tipicamente
votavam em candidatos de extrema-esquerda, votarem em grandes números
no candidato da extrema-direita. E não
venham com tretas que o perigo só está
na direita radical, a história diz-nos que
todos os sistemas radicais são perigosos. Eu sei que nós portugueses ainda
sofremos dos sintomas salazaristas, por
isso temos mais alergias às direitas pois
associamo-las ao regime anterior ao 25
de Abril, mas façam-me um favor, falem
com pessoas que viveram em países
de leste no tempo de controlo da União
Soviética, e vão aperceber-se que comparado com eles a ditadura salazarista
parecia mais um convento de frades.

P

ara nós portugueses, até há bem pouco tempo, este assunto não era muito
relevante. Ouvíamos falar nos casos
do Brasil, Polónia, Hungria, até certo ponto
os Estados Unidos, mas isso não era assunto de grande interesse para o nosso país.
Mas, ultimamente, depois do resultado das
presidenciais, tem sido assunto de grande
análise em todos os órgãos de comunicação
social, e não só. As grandes perguntas são,
como é possível um partido como o Chega,
e André Ventura, terem crescido tanto, e
tão rápido? Quais são as consequências?
Pois bem, à minha maneira humilde e
simples vou tentar realçar alguns pontos
que considero fundamentais que nos levaram a este fenómeno político.
Primeiro, na minha opinião, os grandes culpados desta viragem perigosa dos
eleitores para a extrema-direita são, em
primeiro lugar, os partidos convencionais
que têm governado tão vergonhosamente
o nosso país há décadas, sempre com promessas vãs, e demagogias, que em vez de
cumprirem o seu dever de servir o povo,
servem-se a si próprios e o partido que
representam. Posso garantir que não há
povo nenhum que procure alternativas,
se estiver minimamente satisfeito com o
desempenho do seu Governo. Juntando
a este facto a contínua corrupção de sucessivos governos, que levaram o país a
três bancarrotas, à cauda da Europa em
crescimento económico, aumento de pobreza e baixo poder de compra. Criou-se
uma fação de povo que está farto de ser
enganado, e que se agarra a qualquer populista, que mesmo sem propostas concretas, se torna antissistema com um dis-

curso radical, mas que se identifica com o
pensamento de muita gente. Diga-se de
passagem que este tipo de discurso não é
exclusivo da extrema-direita, recordo que
durante anos o Bloco de Esquerda usou
exatamente o mesmo, que o levou ao nível
de deputados que hoje tem na Assembleia
da República. Discurso esse que só foi interrompido durante o tempo da geringonça, enquanto dormiam com o Governo PS,
mas a partir da altura que se aperceberam
da baixa nas sondagens, pediram divórcio,
e voltaram ao mesmo de sempre, como
se não fossem cúmplices de nada do que
aconteceu nos últimos cinco anos.
O segundo fator, tem a ver com a péssima
oposição que o PSD, debaixo do comando
de Rui Rio, tem feito ultimamente. Francamente, entre Rui Rio e António Costa às vezes é difícil saber aonde acaba um e começa
o outro. Este líder da oposição tem estado a
dormir enquanto o Governo despacha todos os líderes de órgãos de soberania que
lhe são incómodos, como por exemplo, na
Procuradoria Geral da República, Tribunal
de Contas, Banco de Portugal, comissário europeu, só para falar em alguns, e são
substituídos por amigos e benfeitores, para
que se torne mais fácil a distribuição dos
Fundos Europeus pelos mesmos de sempre.
Rui Rio está a deixar a oposição nas mãos
do Chega e Iniciativa Liberal, quando devia
ser ele a fazer esse trabalho. Ele que não
se esqueça que se o povo tiver de escolher
entre um original ou a cópia, vai de certeza
escolher o original e, francamente, o PSD
de Rui Rio neste momento não passa de
uma cópia do PS de António Costa. A minha mensagem para o líder do meu partido,

desde os 12 anos de idade, é a seguinte. Se o
senhor quer afundar a sua carreira política,
esteja à vontade, mas o que eu não admito
é o senhor destruir o PSD, porque este partido é muito importante para a democracia
portuguesa.
Finalmente, o terceiro fator importante para o crescimento do Chega e André
Ventura, tem sido a comunicação social,
e a esquerda elite de Lisboa. Sinceramente eu nunca vi tanta gente obcecada com
uma pessoa. Nas últimas legislativas foram
eleitos 34 deputados da extrema-esquerda e um de extrema-direita, mas aparentemente só este um é que foi visto como
ameaça à democracia. Uma coisa que eu
aprendi com o meu falecido pai foi que estupidez se trata com indiferença, e a comunicação social tal como os adversários
de André Ventura ainda não se aperceberam disso. Quanto mais atenção lhe derem, mais o tapete vermelho lhe estendem
para ele atingir os seus objetivos.
Quando às consequências, confesso que
não estou muito preocupado, pois tal como
já está a acontecer ao Bloco de Esquerda e
PCP, mais tarde ou mais cedo, o povo vai
entender que o André Ventura não passa de
um arruaceiro barato, que se está a aproveitar da situação corrente para vender a
sua banha da cobra, mas o que lhe sobra de
populista, falta-lhe em substância. Citando agora a Maria Castelo Branco, a mim no
início ainda me convenceu, até quando ele
disse que falava com Deus, pois qual de nós
é que não fala com Deus de vez em quando?
Mas quando disse que Deus falou com ele,
aí eu disse comigo mesmo, já CHEGA.
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Anselmo Borges
Opinião
Quando se fala hoje em extremismos, é
fundamental reflectir também sobre o
extremismo religioso. Apresentarei uma
reflexão em dois tempos: 1. A questão
do eu e do outro; 2. O diálogo inter-religioso.

1

. Cada um, cada uma de nós, é ele, ela,
de modo único e intransferível, mas fazemo-nos uns aos outros, de tal modo
que ser e ser em relação coincidem: só sou
eu face a um tu, formando um nós.
Mas o outro é vivido como fascinante
e ameaça, fonte de enriquecimento e ao
mesmo tempo de conflito possível. Porque o outro é outro como eu, outro eu, e,
simultaneamente, um eu outro, outro que
não eu. O outro enquanto outro escapa-se-me, não é dominável. Porque é simultaneamente, tanto do ponto de vista pessoal
como grupal e societal, um outro eu e um
eu outro – outros como nós e outros que
não nós –, o outro atrai ao mesmo tempo
que surge como perigo possível. Há, pois,
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Sobre o
extremismo
religioso
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uma visão dupla do outro, que tanto pode
ser idealizado – no amor, é divinizado –,
como diabolizado.
2. Num mundo global, cada vez mais
multicultural e multi-religioso, é urgência maior avançar no diálogo intercultural e inter-religioso, sempre no horizonte
da unidade na diferença e da diferença na
unidade, como desde há muitos anos Hans
Küng vem sublinhando: “Não haverá paz
entre as nações sem paz entre as religiões.
Não haverá paz entre as religiões sem diálogo entre as religiões. Não haverá diálogo
entre as religiões sem critérios éticos globais.”
Entre os pressupostos para um diálogo
inter-religioso autêntico, há dois que são
imprescindíveis. Refiro-me concretamente a uma leitura histórico-crítica dos textos
sagrados e à laicidade do Estado, isto é, separação da Igreja e do Estado.
Estes pressupostos são universais, mas
têm particular importância para o cristianismo e o islão (deve-se distinguir entre
islão e islamismo, este já com o sentido de
islão extremista), pois o número dos cristãos e dos muçulmanos é superior a mais
de metade da Humanidade, o que significa
que o entendimento entre eles é essencial
para o futuro.
A Igreja Católica nomeadamente teve

dificuldade em aplicar estes pressupostos,
que aceitou plenamente apenas no Concílio Vaticano II. De qualquer modo, já havia
indicações no Novo Testamento e no fundador. Assim, nunca os teólogos católicos
referiram a Bíblia como ditada por Deus,
mas como Palavra de Deus em palavras
humanas, o que implica a exigência de
interpretação. Por outro lado, Jesus disse: “Dai a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus”. E, chegado a Jerusalém,
foi morto, manifestando-se contra toda a
violência, dizendo a Pedro: “Mete a espada
na bainha, pois quem com ferros mata com
ferros morre”. Isto significa que, quando os
cristãos olham para os horrores cometidos
por eles ao longo da História, têm de reconhecê-los e pedir perdão, pois atraiçoaram
Jesus, o fundador.
O que para a Igreja católica foi difícil
vai sê-lo ainda mais para o islão. De facto,
muitos defendem que o Alcorão foi ditado
por Deus ou que é cópia do Alcorão eterno,
e, por isso, lêem-no à letra, com todos os
riscos de barbárie. E o fundador, Maomé,
foi ao mesmo tempo um profeta, um chefe de Estado e um combatente em várias
batalhas. Com razão, escreveu o filósofo
Slavoj Zizek, citando M. Safouan: “A marca distintiva do islão é ser uma religião que
não se institucionaliza a si mesma e que, ao
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contrário do cristianismo, não se equipa
com uma Igreja. Na verdade, a Igreja Islâmica é o Estado Islâmico: foi o Estado que
inventou a chamada ‘mais alta autoridade
religiosa’ e é o chefe de Estado quem nomeia o homem que deve ocupar esse cargo;
é o Estado que manda construir as grandes
mesquitas, que supervisiona a educação
religiosa; é ainda o Estado que cria as universidades, que exerce a censura em todos
os domínios da cultura e que se considera
ser o guardião da moralidade”.
Evidentemente, a laicidade não é laicismo, que seria a religião da não religião, no
sentido de remeter a religião para o espaço privado ou íntimo, sem lugar no espaço público. Sendo a religião uma dimensão
constitutiva do ser humano e estruturante
da cultura, é evidente que tem de ter lugar
também no espaço público, e as religiões
têm o direito de debater as grandes questões das sociedades, concretamente as referentes à bioética, e tentar fazer triunfar as
suas posições. Qual é a diferença, quando
há laicidade, separação da(s) Igreja(s) e
do Estado, da religião e da política? Neste caso, a lei não é a lei religiosa, mas a lei
votada democraticamente, em democracia
pluralista, no Parlamento.
Anselmo Borges
Padre e professor de Filosofia
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Agree to
Disagree…
I

Fr. Conrad Fernandes
Opinião

Agree to disagree. I remember hearing
these words a lot in school. Sometimes
they were just a way to end an argument
because one party or the other was tired
of it. Sometimes they were used as a way
of saying “I don’t want to listen to you”.
Sometimes, rarely, they meant that two
people with sincere good will can simply hold different opinions on something
without it damaging their relationship.
Those happy days of old.

t is difficult today to pay any attention
to the political world and fail to notice
a deepening divide. We are told that
this divide is between “Left” and “Right”.
We are told from each side that the other
is dangerously extreme and that “we” are
sane. We are told that “their” views are
violent and too dangerous to be heard. We
are told “they” must be silenced. We are
told these things so many times, that eventually we start to believe it.
Herein lies the real danger. To believe
that just because you have different views
from me, you are dangerous. You are malicious. You must be silenced. This kind of
thinking is taking (or has already taken)
firm grip in our society. We allow it to
dictate a narrative whereby we presume
what someone else will say without actually talking to them. We stop listening

Créditos: DR

to each other. This is the danger of political extremism. To push ourselves so far
to one side or another where we begin in
some way to demonize those we view on
the other side.
So why does any of this matter? You
might think to yourself that you really
don’t care about people’s opinions or what
they think of you. You might say to yourself that you really don’t want to hear from
people who disagree with you on certain
topics. However, the simple reality of living in a society is that we have to find a way
to get along with people we disagree with.
Demonizing others in our own society is
quick path to destroying ourselves. To affect any kind of real change we need the
buy in of those who may disagree with us on
other topics. To grow and develop our own
thoughts an opinion we need to hear from

Fernando Ferreira
Registered Realtor

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com
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viewpoints we may not have previously
considered. In order to maintain a society,
we need to find common ground and things
that unite us. Jesus himself tells us that “If
a house be divided against itself, that house
cannot stand.” Mk 3;25.
This is the risk we run with continued
political extremism. The breakdown in cohesion of our society and our nation. Perhaps we have gotten too comfortable and
have lost sight of just how precious and fragile those bonds are. So, what can we do
to start to turn the tide of this destructive
political extremism? A few simple practices might help; a) Presume the good will of
the other person. b) Listen to them in case
they know something you don’t. c) Speak
charitably, so they will be willing to listen
to you. Finally, remember that sometimes
it is alright to agree to disagree.
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Discursos inflamados que exaltam práticas e políticas de nacionalismo, soberania do Estado, repúdio aos estrangeiros e imigrantes, rejeição à globalização e à cooperação económica entre nações, entre outras tantas ideias de segregação e rejeição ao “diferente”. Conforme as regiões do mundo em que se apresentam, as características variam, mas esses são os pilares mais conhecidos sobre os quais se erguem os movimentos e partidos de extrema-direita, que já há alguns anos ganham força
e popularidade em diferentes países, isso quando de facto não chegam ao poder. Na Europa os ventos do extremismo sopram forte. O mais recente exemplo vem de
Portugal, onde nas últimas eleições presidenciais o partido Chega alcançou meio milhão de votos, com destaque para o facto de ter acumulado milhares deles em territórios com um forte histórico de voto no Partido Comunista. Nos Estados Unidos, no início deste ano, membros dos Proud Boys, organização extremista de direita, com
raízes canadianas, protagonizaram a invasão do Capitólio. O local foi palco de selvagerias e destruição, dando um claro exemplo da força dessa organização terrorista,
apoiada e incentivada pelo então Presidente Donald Trump. O Brasil, desde a eleição de Jair Bolsonaro, flerta com essas ideias populistas e nem sempre democráticas.
Segundos investigadores do assunto, esses fenômenos ganham força através do descontentamento popular com as políticas vigentes, e crescem exponencialmente
com situações de crise econômica e social. Atualmente, as redes sociais têm sido terreno fértil para a disseminação e propagação dessas ideias extremistas e totalitárias. Nessa edição do Milénio Stadium nos propomos a abordar esse tema tão complexo, mas também tão urgente, afinal, coloca em perigo a existência de um pilar
básico da nossa sociedade atual: a democracia. Fomos ouvir o que alguns membros da comunidade têm a dizer sobre o assunto.
Lizandra Ongaratto/MS

Mário Lança, 33 anos, Empresário - Real Estate Broker
Nos últimos anos temos assistido, em vários países do
mundo, ao crescimento de movimentos e partidos políticos de extrema-direita. Na sua opinião, o que gera nas
populações esse desejo por governos ou representantes
conservadores e autoritários?

tam na perda de rendimentos, de emprego, e consequentemente, da qualidade de vida das pessoas. Mas a esquerda
elitista, citadina e arrogante no cimo da sua superioridade
moral e adjuvada por uma comunicação social desonesta
e conivente com o establishment, não estão, muito pelo
contrário, isentas de culpa do aumento da popularidade
do fenômeno da extrema-direita.

comum da sociedade?
A desinformação é consequência e motor de qualquer extrema, seja direita ou esquerda, mas penso que a desunião
e o conflito social serão o maior perigo da disseminação
desse fenômeno.
Acha que a extrema-direita é uma ameaça à democracia?

Que tipo de consequências a disseminação dessas ideias Qualquer extremo ideológico é uma ameaça à democracia,
Acima de tudo o descontentamento para com os governos, de radicalismo e intolerância, pregadas por esses partidos, e a extrema-direita não é exceção.
aguçados normalmente por crises econômicas que resul- organizações e indivíduos, pode trazer para o bem-estar

Francisco João Cordeiro Gaspar, 31 anos, Soldador
Nos últimos anos temos assistido, em vários países do
mundo, ao crescimento de movimentos e partidos políticos de extrema-direita. Na sua opinião, o que gera nas
populações esse desejo por governos ou representantes
conservadores e autoritários?
Penso que são dois os principais factores para isso e que

se conjugam, sendo um deles o completo descrédito nos lerante em relação a outras etnias, religiões, ou nacionalipolíticos que governaram nos últimos anos, bem como nos dades, se torne bastante discriminatória e com comportaque não governaram, e outro o discurso populista e sempre mentos de rejeição até à data não vistos.
de temas fracturantes entre a população.
Acha que a extrema-direita é uma ameaça à democracia?
Que tipo de consequências a disseminação dessas ideias
Qualquer ideologia que não defenda a igualdade de direide radicalismo e intolerância, pregadas por esses partidos,
tos e oportunidades a qualquer indivíduo, seja ele nacional
organizações e indivíduos, pode trazer para o bem-estar
ou não, é uma ameaça à democracia, especialmente este
comum da sociedade?
discurso da extrema-direita.
Pode fazer com que até uma sociedade relativamente to-

mais populistas e progressistas na América, bem como
desastrosas econômica e socialmente em países em desenvolvimento. Por hora, os combates a essas políticas “mais
Nos últimos anos temos assistido, em vários países do de esquerda” fortalecem as ideias conservadoras de direita
mundo, ao crescimento de movimentos e partidos polí- e por vezes abrem uma brecha para os movimentos extreticos de extrema-direita. Na sua opinião, o que gera nas mistas de ambos os lados.
populações esse desejo por governos ou representantes
Que tipo de consequências a disseminação dessas ideias de
conservadores e autoritários?
radicalismo e intolerância, pregadas por esses partidos,
Acho que primeiramente os movimentos de direita em ge- organizações e indivíduos, pode trazer para o bem-estar
ral vêm aumentando nos últimos 10-15 anos pelo mundo comum da sociedade?
afora por conta de um repúdio as políticas insustentáveis
Radicalismo e intolerância vindos de qualquer órgão,
Luiz Ferreira, 37 anos, Gerente de produto

instituto, partido, organização e também de indivíduos,
trazem sempre péssimas consequências para o equilíbrio
democrático e a credibilidade das instituições. Paralelamente, a corrupção e a guerra pelo poder também corroboram para complicar ainda mais esse cenário, que já é
complexo.
Acha que a extrema-direita é uma ameaça à democracia?
Todo movimento extremista pode se tornar uma ameaça a
qualquer processo democrático.
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VOX POP
Do you believe far-right parties and movements can be a
threat to democracy?
I do not have all the answers when it comes to the farright, but I think people who are isolated and have no- I would have to think that far-right parties can be a threat
In the past years we’ve noticed, in several countries
where to go are welcomed into those groups. Is this where to democracy. The ability for the far-right to spin things
around the world, the rise of populist radical far-right
out of control has been on display front and centre for the
people become radicalized? It is a possibility.
parties and movements. In your opinion, why are peolast four years in the United States of America. There have
ple voting for conservative and authoritarian govern- With the spread of radicalism and intolerance preached
been some amazing valuable lessons learned by watching
by these parties, organizations and individuals, what kind
ments or representatives?
Donald Trump being in power for four years. Let’s hope
of consequences will society face?
that we are all paying attention so that moving forward we
There is a lot of division when it comes to politics. There
The consequences of the far-right being in power and im- can recognize and the signs of an emerging dictatorship
is a stark contrast between the haves and the have nots.
posing their policies only serves a select group of people. on the horizon. As we have found out there are many orThe gap between the rich and the poor has become wider
Far-right has a hard time lifting people out of the gutter. ganizations that are laying in wait - for their time to shine
than ever. People with all the money and all the power are
There is less tolerance, less kindness less compassion. and take over. The Proud Boys movement in the United
voting Conservative. While the people who have nothing
More greed, more oppression and less tolerance. In my States is just a small example of some of the problems that
are at the point now where they have nothing to lose, so
opinion the far-right have a win at all costs attitude. Even are being uncovered. The far-right have emboldened the
they are rising up and becoming more vocal. If you toss
at the expense of others. Greed is the name of the game. radicals.
in a political figure like Donald Trump into the mix who
The rich get richer, the poor get poorer.
has the platform to stir things up and cause more havoc it
Bob Hatcher, 60 years, Photographer

seems to embolden the far-right.

pobreza e desemprego é dos imigrantes, essas ideias radicais, mas que acabam ecoando entre parte da população, e
com ajuda das redes sociais, fica muito mais fácil angariar
milhares de pessoas com os mesmos pensamentos tortos e
Nos últimos anos temos assistido, em vários países do
isso é um perigo, na minha opinião.
mundo, ao crescimento de movimentos e partidos políticos de extrema-direita. Na sua opinião, o que gera nas Que tipo de consequências a disseminação dessas ideias de
populações esse desejo por governos ou representantes radicalismo e intolerância, pregadas por esses partidos,
conservadores e autoritários?
organizações e indivíduos, pode trazer para o bem-estar
comum da sociedade?
Acho que isso é um reflexo da insatisfação da população
com governantes corruptos, com a pobreza e desempre- Muitas, e todas ruins. Temos que pensar que antes de mais
go, enfim, com a falta de oportunidades e a crise que to- nada, não importam países, regiões, religiões...somos tomam conta de alguns países. Então surgem esses grupos, dos seres humanos, e todos merecemos viver com digcom ideias de protecionismo, dizendo que toda culpa pela nidade e termos amparo social quando precisamos, para

isso existe o Governo, não para ditar regras e controlar as
nossas vidas.

As pessoas hoje preferem ler o feed do Facebook do que
consumir informação de um jornal ou de um canal sério e
credível...

os governos de António Costa. Escusado será dizer que se
o dinheiro é canalizado para o Exército não vamos ter dinheiro para investir na educação nem na saúde.

Maria Luiza de Castro, 53 anos, Bancária

Paulo Mateus, 64 anos, Reformado

Acha que a extrema-direita é uma ameaça à democracia?
Com certeza. Todos temos direito de defender nossas
ideias e crenças, desde que não preguem o desrespeito e
a violência aos outros. Não consigo entender como tantas
pessoas se juntam a esses movimentos, e o pior, eles são a
raiz para a formação de partidos políticos com essas ideologias e políticas. Temos que tomar cuidado, ou perderemos algo que nossos pais, avós lutaram tanto para conseguir em diferentes países e épocas: a democracia.

Que tipo de consequências a disseminação dessas ideias de Acha que a extrema-direita é uma ameaça à democracia?
radicalismo e intolerância, pregadas por esses partidos,
Sem dúvida alguma, ela vai destruir as conquistas demoorganizações e indivíduos, pode trazer para o bem-estar
cráticas. O Ventura impôs a lei da rolha no seu próprio
comum da sociedade?
partido e ninguém pode falar contra ele. Primeiro acabaO crescimento da extrema-direita na Europa e no mundo -se com a liberdade de expressão, depois tira-se o direito
Uma das maiores armas da extrema direita é o populismo, é assustador, sobretudo num país como Portugal que teve ao ensino da constituição e só Deus sabe o que virá a semas as soluções rápidas para problemas complexos de re- a ditadura mais longa da Europa, mais de 40 anos de fome, guir. O Ventura fez dos ciganos o seu principal problema,
solver não passam de pura demagogia. Acredito que uma miséria e repressão. As consequências são ditaduras e re- quando a população cigana corresponde a apenas 3,8%
boa parte do eleitorado de André Ventura em Portugal não trocessos civilizacionais. Um dos financiadores do Chega, dos beneficiários do RSI. Imagine-se se os portugueses que
leu o plano do partido que defende a privatização do en- João Maria Bravo, forneceu armas e tecnologia ao Estado tiveram que emigrar para o Canadá encontrassem aqui a
sino e a criação de um imposto único para ricos e pobres. português no valor de mais de 33 milhões de euros durante mesma tolerância...
Nos últimos anos temos assistido, em vários países do
mundo, ao crescimento de movimentos e partidos políticos de extrema-direita. Na sua opinião, o que gera nas
populações esse desejo por governos ou representantes
conservadores e autoritários?
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A radicalização
do radicalismo

Cristina Da Costa
Opinião
Bom dia caros leitores.
Cá estamos.

B

em, espero. Pelo menos a acordar e
a mexer os destinos. Nada mau. Não
obstante os tempos de sátira que decorrem por entre nós. O Milénio desta
semana aborda mais um tema de extrema
importância. A radicalização do radicalismo. Ou seja, o oportunismo de certos grupos religiosos ou não, perante uma sociedade que já sofre de pesada dor da mente.

Quase todos nós. Daí o aproveitamento dos
mais fracos e, quiçá, de muitos de nós ao
não sabermos muito ao certo o que é verdade e em quem crer. Fiz uma pesquisa
sobre o que está a acontecer e o porquê. Se
lhe interessar passe com os olhos por cima
desta simples e humilde opinião.
A enorme massa que fala com o coração
sobrepõe-se a uma geração que poderia ter
utilizado o saber para construir uma nova
alternativa de nação. Venceu a estupidez
que tolera a corrupção. A corrupção, para
os radicais, é a ação do corsário. Tudo é
permitido ao corsário que assalta em nome
do rei e pela causa de uma bandeira. Tudo
era permitido aos “aparelhos” que assaltavam bancos e matavam inocentes em nome
da revolução do povo. Bem diferente são os
“piratas”, ladrões vulgares que assaltam o

erário público para enriquecimento próprio. Para eles devem estar guardados os
rigores da lei cidadã.
Já no céu de todas as religiões, os arcanjos e profetas cantam músicas semelhantes.
O homem necessita delas para organizar
os seus desejos, a sua imortalidade e, sobretudo, a sua própria sobrevivência. Os
seres supremos sempre existirão nas organizações humanas. Eles são nossos entes
imaginários, que permitem o crescimento
e desenvolvimento das comunidades. E
enquanto imaginários, tomam a forma e o
conteúdo que seus criadores quiserem. A
Bíblia, Alcorão, Vedas ou “O capital” existem ao alcance das fragilidades e do desejo
de imortalidade da espécie humana. Todas
as vezes que o poder se diviniza, magnetiza
os humanos.

Então caro leitor, que me diz a estes grupos radicais que em pleno século XXI, professando a lei e as ordens de muitos séculos,
continuam a vender a “tal banha da cobra“
e a arrastar multidões para o seu “cerco”?
A fragilidade da nossa mente, em plena
pandemia, vai permitindo que, infelizmente, essas situações sejam recorrentes.
Acredite no que achar melhor, mas antes
de tomar qualquer decisão ou atitude radical, seja qual for a direção, questione-se
que rumo vai tomar e quais influências vai
seguir. Ah, e já agora anote mentalmente
que “Quem se mete em atalhos, mete-se
em trabalhos”.
Continuação de boa e muita saúde.
Até já, se Deus e os homens deixarem.
Cristina

Please note our Showroom is currently closed for instore shopping
curbside pick-up will continue via with social distancing
Staff is on site and available to help you via phone and email
Monday to Friday from 11Am - 6PM & Saturday from 11Am to 5PM

451 Alliance AvENUE, Toronto | 1.877.389.7979
info@torontovanity.com | torontovanity.com
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Extreme World

Editorial

English version

According to the World Health Organization
the earth is on the brink of a moral failure.
Morality is a word often used to describe
how our behavior affects the “normal” attitudes of society. Today’s world is certainly
not the same universe we knew one year
ago because of the fight against disease
and democracy. Ignorance is an enemy
that fuels misinformation, sectarianism and
fake news and even as the dead pile up
and are disrespected in refrigerated containers and in mass graves, we move on
allowing the suspension of our democratic
rights in exchange for hope that this pandemic will disappear, and we can return
to the screwed-up world we knew before
covid-19.

P

eople are spiraling out of control with
financial and mental health issues
and those who should lead don’t appear to know which hole to plug first because of incompetence in governing giving
rise to extremist thinking in many parts of
the world. We are canaries in a coal mine
waiting for the next batch of bad news to
figure out what is the path we should follow to avoid the complete collapse of our
lives. Separation due to lockdown leads
to anxiety, panic attacks and aggressive
behavior. Destructive attitudes and our
rebellious nature have driven people to get
some type of normalcy derived from social
and other alternative media sources which
often promote hate against the lawful pillars of society. Canadians and others have
become complacent about the proliferation of right-wing extremist groups and we
can no longer pretend that this intrusion in

mobilization, protests, disinformation
and coordinated hate, on-line. It is often
characterized by racially, ethnically and
sexually defined nationalism in terms of
white power. It is estimated that in Canada there are 130 far-right active extremist groups up 30% from 2015. Why such an
acute growth? Is it because of displeasure
about political leadership and governance
or about how we view the worlds balance
of power based on race, politics and financial disparity? The media has provided
platforms for names such as Threepercenters, Qanon, Neo-Nazis, Proud boys, anti-vaxxers, Mega, oath keepers and many
others raising their profile and this legitimizing their causes. Looking for controversy
to fill news and create ratings may not be
the best approach in times when we need
healing to honour our dead and to protect
those who suffer. The world is not about
to change and the problems that existed
prior to Covid are still here. The ideologies
of countries such as China and Russia and
others remain and suppression of ideologies such as religions, races, and hatred of
immigrants, indigenous people, women,
LGBTQ communities and other minority
groups will be with us for our lifetimes. As
space. Questions are beginning to surface
our lives doesn’t exist.
people, we will suggest that’s it’s others
Hate groups have always been around about Trump and his indoctrination by the
thar are doing persicutive acts and will
feeding on our prejudices and insecurities KGB for the last 40 years and this could be
label them accordingly, but unfortunately,
but now they have become emboldened the spark that Russia and other extremist
it’s each of us that are contributing in part
and are coming out as if the world is ready countries need to further create instability
to a society where kindness and inclusion
for a change on how behaviors are ac- in the world and to recruit tunnel visionare quickly disappearing. Stand up against
cepted. The propagation of Trumpist, fas- aries who will accept anti-social rhetoric
those who want to take your democratic
cist and protectionist views which include suggesting the world be viewed through
rights but in a peaceful way without exextreme right-wing pronunciations to in- a singular thought process driven by hate
tremes. Be well.
spire change are led by near-do-wells and of establishment. Right wing extremism
Manuel DaCosta/MS
are taking over a large part of social media is growing globally in terms of violent
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Is Our Country
Failing Us…
Probably?

Vincent Black
Opinion

Canada is the greatest country …
This is a land of opportunity, a fabulous place to raise your family and the
opportunities that are available to you
are infinite. Canada has opened its arms
to many new immigrants and provided
them with opportunities, security and a
hope for a bright future.

I

will make the argument that its not this
great country that is failing us, but the
person at the helm, the guy driving the
bus…yes, our Prime Minister. Justin Trudeau has truly shown us that he believes
that he is an entitled individual and he can
do no wrong. His total arrogance and lack
of leadership has endangered many Canadians during this pandemic showing very
little compassion and in particular…no
clear path to where we are going.
Justin Trudeau’s lack of urgency and how
he has handled this crisis and in particular
the vaccine roll out is totally unacceptable.
Trudeau and the Liberal government have
shown a total lack of inexperience both
here in Canada and abroad. The Chinese
government has totally taken advantage
of our good Canadian nature and has held
us hostage…it has used political operatives
and motivation to get an upper hand on
Canada. We are a giving country and have

always been there for others on a national
scale, but today, Justin Trudeau has been
schooled and is trying to catch up with our
lives.
There are 338 seats in the House of Commons and every Canadian deserves to have
someone out there fighting for them, particularly in this pandemic. What we call
MP’s or better known as members of parliament get elected on a riding basis and
the party that receives the highest number
of seats forms the government of the day.
And that party’s leader becomes the Prime
Minister. Although, MP’s can get defeated,
it’s easier for the leader to stay on and in
this case…Trudeau can be around forever.
This is the reason that l am calling for
term limits for a Canadian Prime Minister to serve only two terms as is the case
in the United States. Trump got booted
out after only one term with direct voting
for the President of which a United States
President can only serve for two four-year
terms. One of the reasons why our Canadian system keeps failing is because, the
Prime Minister has too much power and
like other Prime Ministers have stayed too
long and have hurt the Canadian system.
Term limits in Canada will keep our great
system working more effectively and will
keep the leader in check. The apathy of our
Prime Minister gives him no reason to keep
working for our best interest.
This pandemic has been an eye opener
for our system…it has been a very traumatic and deadly time for everyone, but here
in Canada and as a G7 country, we have
fallen so far behind the rest of the world.
Because Trudeau feels untouchable and

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

maneuvers only in small global circles, we
haven’t benefited…Canadians always fall
behind.
Term limits in Canada would greatly
benefits us all and the political complacence would be minimized. Having a Prime
Minister that only serves two terms would
implement better checks and balances and
the results l believe would be better for us
all. While some maintain that having no
term limits allows politicians to create better long-term relationships with constituents, others argue that limits ensure they
can’t amass too much power and financial
support over possible challengers.
How long is too long?
Most Canadians say elected officials
should be subject to term limits and the
general consensus is two four-year terms.
But the continued question is…would term
limits deliver better government?
What is happening to us now and what
may be coming around the corner with
other possible viruses in the foreseeable
future. Term limits for our elected officials, l believe would benefit all Canadians.
Checks and balances are maintained at a
higher level when politicians feet are kept
to the fire on a shorter leash. Time limits
will not take newly elected politicians and
turn them into career politicians. In fact,
a time limit will have politicians serve the
public for a short time and truly accomplish something instead of staying for many
years by just keeping a seat warm with no
accomplishments. Politicians should serve
the public and not make it a career.
I believe that the vast majority of those
who enter public life – either at the mu-

nicipal, provincial or federal level – do so
to make a difference to their communities, their province or their country. The
commitment to public service is a noble
enterprise, and many politicians, once
elected, remain true to that commitment.
Unfortunately, for too many, the reasons
that people enter politics appear to change
with time. Let’s be honest. Politics does not
always attract the best and brightest from
society to run for public office. It is too often
a thankless job, requiring a huge commitment of time and effort with expectations
from the electorate that are sometimes unreasonable and often unachievable.
For many politicians, the job is actually the best job they ever had and there is
personal motivation to do whatever necessary to keep those jobs. As a consequence,
too many politicians put personal interests
ahead of the interests of those who elected
them. One could argue that in a democratic society, the voters should decide who
goes and who stays. Unfortunately, voting
decisions are often based on very low expectations of the electorate in terms of job
performances which benefits incumbents
and leads to long-serving politicians.
Finally, a further possible benefit of term
limits might be in the attraction of more
highly qualified individuals, particularly
those nearing the end of their careers, willing to serve for a limited period of time and
not interested in a career as a politician.
This is why term limits would make a
difference…
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Luis Barreira
Opinião

Quando no fim do ano passado e na
esperança de que o novo ano se declarasse melhor que o anterior, muita gente evocava que “já se via a luz ao fundo do túnel”. Tive ocasião de avisar se
essa luz não seria a de um comboio de
problemas que vinha em sentido contrário?! Não sendo nenhum depositário
de premonições; crendices populares
ou um pessimista por natureza, apoiei
nessa altura essa afirmação com base
nas perspetivas científicas do desenvolvimento da Covid-19 em Portugal, nos
relatos existentes sobre uma nova estirpe mais infeciosa desse vírus e no comportamento relaxado, de muita da nossa
população, face a esta pandemia.

P

ois bem, janeiro está aí e é o que se
vê!
No primeiro mês de 2021, morreram 5.576 portugueses devido à Covid-19,
numa média de 179,9 óbitos por dia, correspondendo a que em cada sete dias morreu uma pessoa por Covid, em cada cinco
minutos. O passado mês foi, até agora e
como se previa, o pior mês desta pandemia
no país, atingindo 45% do total de óbitos,
43% de infeções e registando um aumento de 136% de internados e 78% de pessoas
nos cuidados intensivos.
Segundo a Direção Geral de Saúde, só no
passado domingo (31), houve 303 mortos

(o número mais alto que atingimos) e 9.498
casos de infeção e, numa perspetiva mais
geral desde o início desta pandemia, o país
já viu falecer 12.482 cidadãos, 720.516 casos
de infeção e mantém cerca de 181.623 casos
ativos.
Perante o desespero dos nossos profissionais de saúde, a braços com falta de camas
nos hospitais, filas de ambulâncias à porta
dos mesmos sem possibilidades de deixar
os seus doentes e falta de recursos humanos para o seu acompanhamento, o Governo decretou mais um conjunto de medidas
restritivas adicionais, como o fecho das
nossas fronteiras terrestres e aéreas, a pessoas sem justificação adequada ao momento, o ensino passa a ser virtual, maior fiscalização e pesadas multas para quem não
obedeça às regras particulares instituídas e,
entre outras disposições domésticas, prepara-se para aceitar a ajuda oferecida por
alguns países europeus (Espanha, Áustria,
Alemanha), em material clínico, profissionais de saúde e acolhimento dos nossos
doentes nos seus hospitais.
Apesar disso, um recente inquérito à
nossa população (não confirmado) disse-nos que, neste momento, há menos pessoas a cumprir as medidas impostas pelo
executivo o que, a confirmar-se, leva a
questionar-me se as forças policiais não
terão de andar de bastão na mão, para dissuadir alguns bandos de energúmenos que
continuam a desafiar as regras estabelecidas e a vida de todos os portugueses.
Nesta fase difícil em que nos encontramos, com o Governo português a tentar
agradar a “gregos e troianos”, agilizando
as sobrecarregadas estruturas do nosso
Serviço Nacional de Saúde (sem conseguir
conter as críticas dos seus profissionais),
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Portugal confinado!
com sucessivos subsídios a quem está a ser
prejudicado (patrões e empregados) com as
medidas adotadas (que não agradam a uns
e a outros) e a dívida pública a resvalar para
mais de 270 mil milhões de euros, interrogamo-nos sobre qual vai ser o esforço que
vai ser pedido a todos para “endireitar” a
economia nacional, depois de estarmos
curados (??) deste maldito vírus que nos
inferniza a vida.
Com as atenções viradas agora para a
vacinação das populações, somos “metralhados” diariamente, através dos órgãos de
informação nacionais, sobre os “alegados”
atrasos dos fabricantes na distribuição das
suas vacinas, fazendo perigar os planos de
vacinação europeus, entre os quais o português (embora a nossa DGS afirme que,
por enquanto…, está cumprir o seu plano),
levando as autoridades europeias a suspeitar do açambarcamento de alguns países,
em desfavor de outros, neste negócio que
envolve muitos milhões para as farmacêuticas, sejam elas a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, BioNTech, CureVac, etc. Ao mesmo tempo que os países menos afortunados
se queixam de não ter recursos económicos
suficientes para comprar as ditas vacinas,
criando uma situação económica e social
explosiva que, inevitavelmente, afetará
também os países economicamente mais
desenvolvidos, mesmos que estes consigam atingir a imunidade de grupo.
A propósito da tão desejada imunidade ao
vírus, também no nosso “quintal” europeu
houve igualmente alguns poucos abusos
de uns espertos, (sempre disponíveis para
furar os esquemas convencionados), fazendo-se vacinar sem estarem nos grupos
prioritários, como foi o caso, entre nove
outros, da Diretora do Centro Distrital de

Setúbal da Segurança Social (prontamente
demitida) ou uma outra protagonizada por
um responsável do INEM que, após vacinar
o seu pessoal e porque lhe sobraram várias
vacinas, desceu a escada e mandou vacinar
os 11 funcionários da pastelaria do lado, que
também não estavam no lote dos prioritários (espero que não tenha sido uma troca
por pasteis de nata…).
Reconhecendo que as vacinas são um
bem escasso e que toda a gente anseia ser
vacinada, mas que tem de esperar pela sua
vez no plano nacional de vacinação, estas
situações, embora pontuais, desencadearam um clamor de protestos públicos e
políticos contra a ausência de controlo por
parte do Governo, que também não ficou
isento de críticas por decretar a vacinação
exagerada de muitas centenas de políticos,
quando faltam vacinar ainda muitos profissionais de saúde, bombeiros, pessoas dos
lares e outros profissionais com ocupações
na chamada linha da frente de contacto
com eventuais infetados.
Estamos num dos piores momentos desta
pandemia que não desarma
facilmente e a população está sensível. O que
se pede a este ou a qualquer outro Governo
que estivesse no seu lugar, é uma atuação
firme e atenta ao cumprimento das suas
determinações, sem descurar a preparação
atempada para os previsíveis obstáculos
que teremos de enfrentar. Há um ano atrás
ninguém sabia nada sobre este vírus e as
suas pesadas consequências, mas hoje já
sabemos o suficiente para não voltar a cometer os mesmos erros do passado recente.
Na generalidade, não sairemos mais ricos desta embrulhada, mas queremos sair
vivos!

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

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa)
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência
permanente, ofertas de trabalho podem resultar
em permits de trabalho temporários ou permanentes
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

mileniostadium.com

MILÉNIO | OPINIÃO

5 a 11 de fevereiro de 2021

19

Os cabos dos sonhos
“Pelas costas de um homem se sabe da sua vida: a quem se curvou, que raivas guarda, que sonhos dobra.” - Mia Couto

Aida Batista
Opinião

Angústia, ansiedade, cansaço, exaustão,
desmotivação, desânimo, insegurança, medo, são palavras que, segundo a
nomenclatura gramatical aprendida nos
verdes anos do colégio, se designam
por substantivos abstratos. Para facilitar
a compreensão e os distinguirmos dos
concretos, dizia-nos a freira que eram
nomes de coisas que não podíamos tocar ou ver porque não tinham existência
física.

marca identitária a denunciar-nos e a devolver-nos ao mundo dos amigos e conhecidos. A minha, e inconfundível, é a voz,
como tantas vezes me disseram, muito antes da prática da etiqueta respiratória.
Vivemos tempos em que o espelho da
alma já não são apenas os olhos. Forçados a
ficar em casa e a não ter quem os leia, como
se fossem uma biblioteca fechada, começaram a sair do rosto de cada um, numa
tentativa de fazer passar mensagens, nem
sempre explícitas, por outra via cuja senha
nem sempre é fácil de descodificar. É pre-

ciso estarmos muito treinados no código
da amizade para, em jeito de adivinhação,
conseguirmos decifrar as diferentes camadas dos desabafos, escritos sob a forma
de telefonemas, ainda que curtos; e-mails
enigmáticos; imagens com frases simbólicas no Facebook, ou simplesmente no
silêncio da solidão dos dias, de olhos fechados, para que ninguém lhes leia a alma.
Temos de estar atentos à cegueira a que estes últimos se entregam.
Faz este este mês um ano que, logo após a
realização das Correntes d’Escritas, se sou-

C
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resci com esta convicção, embora,
com o decorrer dos anos, e ao entrar
noutras categorias gramaticais, me
começasse a questionar sobre a imutabilidade de determinadas classificações. Cheguei aos provérbios, aforismos e máximas,
e um deles chamou-me a atenção: “Os
olhos são o espelho da alma.” Acumulara
saber suficiente para distinguir a diferença
entre sentido literal e figurado, e não andei
à procura de almas nas meninas dos olhos
de cada um de nós.
Arrumada a figura de estilo, facilmente percebi que os olhos são os mais fiéis
transmissores do nosso estado de espírito,
mesmo quando o esgar de um sorriso tenta,
mas sem sucesso, atraiçoar o mensageiro.
E não há máscara que o disfarce, por muito
que alguns se escudem neste acessório que
padronizou rostos, não fora uma ou outra

Jean Pina, de sonhador a promotor
da solidariedade luso-francesa
Daniel Bastos
Opinião

Uma das marcas mais características
das comunidades portuguesas é a sua
dimensão empreendedora e benemérita, como corroboram os percursos
de diversos compatriotas que criam
empresas de sucesso e dinamizam atividades de relevo a nível económico,
político, cultural e social.

N

os vários exemplos de empresários
da diáspora, cada vez mais reconhecidos como uma mais-valia na
promoção do país, destaca-se a trajetória
do empresário português João Pina, radicado na região de Paris, um dos mais
dinâmicos e beneméritos empresários
portugueses em França.
Natural de Trinta, uma pequena povoação do concelho da Guarda, João Pina
emigrou para França nos anos 80, com
19 anos de idade, na esteira de milhares
de portugueses que procuravam na pátria gaulesa uma vida melhor. A chegada
a Paris, ainda que marcada inicialmente

por um conjunto de contratempos e dificuldades, como foi o caso de um acidente
grave que fez com que ficasse em coma
vários dias, e que concorreu para que se
tornasse um zeloso devoto de Nossa Senhora de Fátima, assinalou um percurso de empresário de sucesso na área da
construção civil, como é vivificado na
obra biográfica assinada em 2016 por Elizabete Dente - “Jean Pina de sonhador a
promotor”.
Presentemente administrador do Grupo Pina Jean, sediado nos arredores de
Paris, um conjunto de seis empresas com
atividades em áreas como a construção
civil, limpeza e reciclagem de resíduos,
que o elevam a um dos mais relevantes
empresários luso-franceses, o êxito que
João Pina, conhecido em terras gaulesas
por Jean Pina, alcançou ao longo das últimas décadas no mundo dos negócios,
tem sido reiteradamente acompanhado
de uma inequívoca solidariedade em prol
da comunidade portuguesa em França.
O espírito solidário de Jean Pina foi
paradigmaticamente
consubstanciado
em novembro de 2019, quando o empresário guardense constituiu a Fundação
Nova Era Jean Pina. O lema da instituição
“Solidariedade em Movimento” é revelador da sua missão primacial. Mormente,
dinamizar a cooperação entre França e

Portugal através da promoção, apoio e
desenvolvimento de projetos de solidariedade para com as pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis, como idosos,
crianças institucionalizadas e desempregados.
Foi nesta entrecho, que por exemplo, o
empresário luso-francês esteve em 2018
na base do estabelecimento de protocolos entre instituições franco-portuguesas
de apoio a deficientes. Ou no ano seguinte, na concretização de um protoloco de
cooperação com o Centro Cultural Português em Paris do Instituto Camões com
o Groupe Jeunesse SOS – M.E.C.S. Félix
Faure, com vista à inserção de alunos
franceses através da iniciação à língua e
cultura portuguesa.
Dinamizador e patrocinador de várias
atividades, e projetos de cariz sociocultural e solidário, o empresário e benemérito
da comunidade em França não esquece as
suas raízes, sendo que pessoalmente ou
através da Fundação Nova Era Jean Pina
tem sido responsável pela realização de
múltiplas iniciativas na região da Guarda.
Atividades no torrão natal que ao longo
dos últimos anos têm impelido o encontro de empresários guardenses em Paris,
e a oferta de bens alimentares à Loja Social “Mão Amiga” e a idosos e crianças da
região da Guarda. Assim como a doação

be que o escritor chileno Luís Sepúlveda
estava infetado. O desfecho final todos conhecemos, mas o que não poderíamos imaginar era que, um ano depois, estaríamos a
viver a clausura de um novo confinamento,
em vez da antonímia dos abstratos com que
inicio este texto. Pelo contrário, esgotámos
já as entradas de todos os sinónimos que o
dicionário do desespero guarda na lombada
da impaciência.
E o salto, que do pátio do colégio dei até
hoje, diz-me que há uma idade para pormos em causa as categorias gramaticais que
demos como adquiridas, porque os substantivos abstratos passaram a concretos.
Não é possível continuar a dizer que se referem a nomes que não podemos tocar nem
ver. Pelo contrário, eles ganharam corpo,
forma física e estão bem visíveis à nossa
frente: na tristeza dos olhares embaciados
dos velhos, pela falta de visitas de quem
lhes possa dar uma palavra e um gesto de
carinho; no inconformismo das despedidas
daqueles que necessitam de internamento,
por adivinharem ser uma partida sem retorno na solidão de uma morte anunciada;
na resignação das esperas dos que recebem
pais, mães, avós, devolvidos em urnas,
sem direito ao boletim do adeus que fecha
o ciclo da vida para se poder fazer o luto;
na exaustão dos que na linha da frente cerram fileiras para salvar, nas trincheiras da
sobrevivência, os que resistem aos ataques
da enfermidade.
Nada disto é abstrato, para quem há mais
de um ano, à bolina da raiva, navega neste
mar de impotência de não conseguir dobrar os cabos dos sonhos.

de roupa, brinquedos e material para a
ala de Pediatria e Oncologia do Hospital
da Guarda, e a entrega de duas dezenas de
bolsas de estudo a reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda.
Têm sido várias as ceias de Natal organizadas por Jean Pina na Guarda para
as quais convida crianças institucionalizadas e idosos isolados. Ainda recentemente para mitigar as dificuldades socioeconómicas causadas pela pandemia
de coronavírus, a sua fundação ofereceu
cerca de meio milhar de cabazes de Natal
a famílias carenciadas da cidade mais alta
de Portugal.
A inesgotável generosidade de Jean
Pina na região da Guarda levaram no final do ano passado a Assembleia Municipal de Celorico da Beira a aprovar um
voto de louvor à fundação Nova Era e ao
empresário luso-francês. Ainda nesse
ano, a Assembleia de Freguesia da Guarda, Almeida e o Município de Mangualde
tinham aprovado por unanimidade votos
de louvor pelo trabalho de Jean Pina, méritos que tinham já concorrido em 2015
para que tivesse sido distinguido com a
Medalha de Mérito Municipal da Cidade
da Guarda.
Uma das figuras mais conhecidas da
comunidade lusa em França, provavelmente a maior comunidade portuguesa
fora de Portugal, o exemplo de vida do
empresário e benemérito Jean Pina inspira-nos a máxima de Madre Teresa de Calcutá: “Eu sei que o meu trabalho é uma
gota no oceano, mas sem ele o oceano
seria menor”.
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O dilema do voto dos portugueses no estrangeiro
Paulo Pisco
Opinião

Apesar de ter havido progressos nas
modalidades de voto e nas condições de
votação, está ainda longe de ser ganha
a batalha de conseguir que o exercício
do direito de voto seja ao mesmo tempo
universal e seguro, fundamental para a
proteção da democracia.

D

e cada vez que se realizam eleições,
os elevados níveis de abstenção dos
eleitores no estrangeiro e a frustração de muitos cidadãos que não conseguiram votar são sempre tema de notícia e de
preocupação. Merecem atenção, por isso,
tanto as eleições presidenciais, cujo voto é
exercido presencialmente nos consulados,
como a votação para a Assembleia da República, que se realiza por correspondência, com a possibilidade, desde as últimas
eleições, de opção pelo voto presencial,
fundamental nos países onde os correios
funcionam mal.
Apesar de ter havido progressos nas modalidades de voto e nas condições de votação, está ainda longe de ser ganha a batalha

de conseguir que o exercício do direito de
voto seja ao mesmo tempo universal e seguro, fundamental para a proteção da democracia.
Por isso, estamos perante um grande
dilema, porque os sistemas de voto atualmente utilizados apresentam tantos prós
como contras. O grande desafio para os
legisladores é procurar as melhores formas
de garantir a participação universal, a segurança técnica, o sigilo e a verdade eleitoral. E é evidente que os sistemas de votação
podem sempre ser aperfeiçoados, em termos de fiabilidade, combate ao desperdício
de votos e para evitar que tantos eleitores
sintam a frustração de não conseguirem
votar, seja qual for a razão.
Não obstante o recenseamento automático implementado em 2018 ter trazido
para a cidadania mais de um milhão e cem
mil novos eleitores, a verdade é que não se
pode ignorar o facto de ter havido cerca de
um milhão e duzentos mil eleitores que não
votaram nas eleições legislativas e cerca de
um milhão e quatrocentos mil que não votaram agora nas presidenciais, sendo que
no primeiro caso o número de votantes foi
cerca de seis vezes superior e no segundo
um pouco mais que o dobro relativamente
aos respetivos atos eleitorais anteriores.
Existem, portanto, duas modalidades de
voto consagradas na Lei, a presencial, para
a Presidência da República, que se realiza
num círculo único que engloba os eleitores

do território nacional e os do estrangeiro, e
por correio, em que os quatro deputados ao
Parlamento são eleitos em dois círculos eleitorais, Europa e Fora da Europa, entre os 22
círculos para elegerem 230 deputados.
Na votação por correspondência, há
sempre maior participação (em torno dos
10%), mas há um enorme desperdício de
votos, entre os que não chegam ao destino ou a tempo de ser contabilizados ou que
são anulados na mesa de contagem, como
aconteceu nas últimas legislativas, em que
foram anulados 35 mil votos em 160 mil.
Além disso, é preciso contar com a ineficiência ou perturbações nos correios em
vários países.
Mas o mais preocupante são os casos recorrentes que põem em causa a verdade e
transparência eleitoral, como a utilização
privilegiada de endereços dos eleitores ou a
recolha de votos porta a porta. O caso ocorrido nas legislativas de 2015 é paradigmático, visto um candidato totalmente desconhecido a concorrer pelo inexpressivo Nos!
Cidadãos ter quase sido eleito de uma
forma que levantou muitas suspeitas, por
ter obtido, só em Macau/China, 2532 votos
e apenas 99 em dezenas dos restantes países do círculo de Fora da Europa.
O voto presencial é o mais fidedigno de
todos. Cada um é senhor do seu voto e os
resultados são conhecidos no próprio dia,
ao contrário das eleições para a Assembleia
da República, em que só são conhecidos

dez dias depois das eleições, atrasando a
tomada de posse do Governo para além do
razoável. Mas tem um enorme senão. Milhares de inscritos nos cadernos eleitorais
ficam impossibilitados de votar devido às
enormes distâncias que têm de percorrer
para chegar ao posto consular. E isto é tão
inaceitável do ponto de vista da igualdade
de oportunidades eleitorais como a possibilidade de haver qualquer tipo de fraude
com os votos.
Finalmente, existe uma terceira via,
de que se tem falado muito, que é o voto
eletrónico de forma remota, que, dada a
dimensão e dispersão das comunidades
portuguesas no mundo, seria a modalidade que melhor garantiria uma participação
universal. Só por isso vale a pena tentar
implementar um sistema de voto on lineque garanta a inviolabilidade do sistema e
a verificabilidade dos resultados, o que representa um grande desafio técnico. Pode
parecer fácil, mas não é. Se fosse, não haveria apenas, atualmente, um único país
no mundo com a votação por Internet, a
Estónia.
Independentemente de tudo, os portugueses residentes no estrangeiro, merecem,
todos eles, ter condições para participar nas
eleições, tal como acontece em Portugal, em
que só não vota quem não quer.
* O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
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®Registered Trademark of Recipe Unlimited Corporation

Vaughan
3737 Rutherford Road
(Rutherford & Weston)
905.264.4017
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Canadá inscreve grupo neofascista
Proud Boys na lista negra de terrorismo
O grupo neofascista Proud Boys e 12
outros grupos foram acrescentados à
lista negra de organizações terroristas no Canadá, anunciou esta quarta-feira (3) o Departamento de Segurança Pública canadiano.

Créditos: DR
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Saúde mental de crianças de Ontário
agravou-se com a pandemia
Os investigadores dizem que a pande- mento social que está a impedir as crianças
mia teve um efeito profundo na saúde de irem à escola, de praticarem desportos
e de se reunirem com os amigos. Cerca de
mental das crianças.
40% deste grupo de crianças que antes da
ma psiquiatra do Hospital Sick Chil- pandemia não tinha problemas de saúde
dren de Toronto lançou em abril mental revelou ter agora.
A fragilidade persistiu no outono quando
um estudo para avaliar os efeitos da
as crianças regressaram às aulas e isso criou
pandemia na saúde mental dos jovens.
Mais de 1.000 pais e 350 crianças foram menos resiliência para enfrentar o segundo
analisados desde o primeiro confinamento confinamento.
Apesar do regresso os alunos foram conde março e o estudo revelou que em cerca
de 70% das crianças a saúde mental agra- frontados com uma escola diferente, com
vou-se. Depressão, ansiedade e irritabili- máscaras e verificação de temperatura e
dade são alguns dos problemas que se agra- de sintomas. Muitas atividades e desportos
também foram cancelados.
varam devido à pandemia.
O Hospital Sick Kids tem defendido o reO Sick Kids diz que agora as crianças
choram com mais facilidade, têm menos gresso das crianças às aulas físicas devido a
tolerância para a deceção, estão menos várias razões, nomeadamente os benefícios
motivadas para fazerem atividades e sen- para a saúde mental. Os pais queixam-se
tem-se sozinhas e sem esperança. Outro que os filhos eram sociáveis e que agora esdos problemas que os investigadores iden- tão mais tímidos e nervosos.
CBC/MS
tificaram foram transtornos alimentares.
O Sick Kids está preocupado com o isola-

grupo Proud Boys, fundado em
2016 e com presença no Canadá, Estados Unidos e outros países, “desempenhou um papel central”
no ataque ao Capitólio dos EUA, em
Washington, em 6 de janeiro, argumenta o Departamento, num comunicado.
Para o Governo do Canadá, o Proud
Boys é “uma organização neofascista
que pratica violência política” e cujos
membros “defendem ideologias misóginas, islamofóbicas, antissemitas,
anti-imigrantes e/ou de supremacia
branca”.
São várias centenas, ou milhares, os
membros do Proud Boys na América do
Norte, marcando presença em todas as
principais cidades do Canadá, disse um
funcionário do Governo.
Também foram incluídos na lista negra de terrorismo três outros grupos
associados ao extremismo ideológico
violento: a Divisão Atomwaffen, descri-

ta como um “grupo terrorista neonazi
internacional”, o Movimento Imperial
Russo, “grupo nacionalista estabelecido
na Rússia” e A Base, um grupo “neonazi”, fundado em 2018.
As outras organizações registadas na
lista do Governo do Canadá são filiadas
a grupos da Al-Qaida - como o Ansar
Dine ou a Frente de Libertação de Macina, ambas ativas no Mali - ou ao Estado Islâmico (EI) e às suas filiais no leste
asiático, no Grande Saara ou na Líbia.
“Com base nas suas ações e ideologias”, o Governo do Canadá acredita
que há “motivos razoáveis para acreditar” que esses grupos “participaram
conscientemente” ou “facilitaram a atividade terrorista”.
O registo não significa que estes grupos tenham “cometido um crime”,
mas, mesmo assim, considera-se que
eles ficam à mercê de verem os seus
bens “apreendidos, bloqueados ou confiscados”, explica o Departamento de
Segurança Pública do Canadá.
A lista negra do Canadá inclui mais de
70 organizações, incluindo a Al-Qaida,
o Hezbollah, os talibãs ou o EI.
JN/MS
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Escolas nas regiões de Toronto, Peel e York regressam
às aulas presenciais a 16 de fevereiro
As escolas em Toronto, Peel Region e
York Region vão reabrir para aulas presenciais a 16 de fevereiro, depois do Dia
da Família. Mas os alunos das regiões de
Durham, Halton e fora da área da Grande
Toronto têm luz verde para avançar a 8
de fevereiro. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação.

missão do vírus. Os conselhos escolares
vão poder contratar mais funcionários de
limpeza e vão poder comprar mais equipamento de proteção individual e melhorar
os sistemas de ventilação de ar nas escolas.
Até agora os alunos estavam a aprender de

forma virtual, mas Ford mostrou-se soli- te a reabertura das escolas e as autoridades
dário com os pais e disse perceber a dificul- de saúde da cidade defendem protocolos
dade de trabalhar a partir de casa e ter de exigentes para travar as novas variantes.
CBC/MS
tomar conta dos filhos ao mesmo tempo.
O presidente da Câmara Municipal de
Toronto, John Tory, disse apoiar totalmen-
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província tomou a decisão com base
nas recomendações das autoridades
de saúde. Lecce disse que agora é seguro reabrir as escolas porque a transmissão comunitária caiu e as aulas presenciais
são importantes para a saúde mental das
crianças. Se os casos voltarem a aumentar,
o Governo promete recuar na decisão para
proteger as crianças.
O Governo introduziu novas medidas nas
salas de aula que vão proteger alunos e funcionários. Testes a assintomáticos e máscara obrigatória dentro e fora da sala quando
a distância física não pode ser cumprida são
algumas das novas diretrizes.
O Governo federal transferiu para a província $341 milhões para aumentar a segurança nas escolas de forma a conter a trans-
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Toronto vai financiar novas equipas
para substituir polícia em algumas
chamadas para o 911 relacionadas
com crises de saúde mental

A Agência de Saúde Pública do Canadá
diz que apenas uma pequena percentagem de canadianos foi multada por violar as regras de quarentena desde que o
Governo federal impôs medidas rígidas
no ano passado.

A

pesar das viagens internacionais terem caído no ano passado, milhões
de passageiros entraram no país desse março desde que Otava adotou medidas
restritivas para limitar as viagens. Mais de
dois milhões de passageiros foram colocados em quarentena e as agências acompanharam mais de 48.000 pessoas até final
de janeiro. Segundo o Governo quase 99%
destas pessoas cumpriram as regras de
quarentena.
A agência de saúde nacional confirmou
que a polícia em todo o país emitiu 141 multas devido a violações da Lei da Quarentena. As pessoas multadas enfrentam pena
até seis meses de prisão e/ou multas até
$750,000. Os números foram atualizados
numa altura em que o Governo federal se
prepara para implementar medidas de vi-

gilância mais rígidas.
Cerca de 6.500 passageiros vão ser contactados por dia através de chamadas telefónicas ou visitas de agentes para ter a
certeza de que cumprem as regras. A agência de saúde está a treinar funcionários de
quatro empresas de segurança para atuarem em 35 cidades. Os seguranças vão certificar-se que os passageiros estão a cumprir as regras. O projeto piloto arrancou em
Montreal e em Toronto na semana passada
e deverá ser lançado para o resto do país
nas próximas semanas.
Na semana passada, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou que todos
os passageiros vão ter de fazer um teste à
COVID-19 quando desembarcarem e que
vão ter de aguardar num hotel durante três
dias enquanto aguardam o resultado do
teste. Os passageiros vão pagar as despesas da quarentena que pode custar mais de
$2.000. Quem testar positivo vai ser obrigado a cumprir quarentena em instalações
designadas pelo Governo e quem testar negativo pode cumprir quarentena em casa.
CBC/MS
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Maioria dos passageiros está a seguir
regras de quarentena e autoridades
emitiram apenas 141 multas
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Se o programa for bem-sucedido,
A autarquia de Toronto vai financiar
equipas para substituir polícia em al- John Tory quer que seja expandido antes
gumas chamadas para o 911 relacio- de 2025. Para já a equipa de saúde mental vai custar aos cofres da autarquia $1.7
nadas com crises de saúde mental.
milhões do orçamento de 2021. Mais
projeto piloto foi aprovado pelo tarde o município estima que tenha um
conselho municipal e vai come- custo entre $7 a $8 milhões.
Os polícias são os primeiros a responçar a funcionar em 2022. O autarca John Tory disse que a medida é o der à maioria das chamadas de emerinício de uma transição fundamental gência relacionadas com crises de saúde
porque vai mudar a forma como o mu- mental, mas os especialistas têm vindo
nicípio responde a pessoas com crises de a alertar que profissionais de saúde com
treino específico seriam mais eficazes. O
saúde mental.
As equipas municipais vão atuar ape- CAMH (Centro de Estudos sobre Vício e
nas em três áreas da cidade- nordeste, Saúde Mental de Toronto) sublinha que
noroeste e centro-leste e uma equipa es- um especialista em saúde deve responpecífica vai responder a crises de saúde der a estes casos, da mesma forma que
mental nas comunidades indígenas. O um médico responde a uma pessoa que
projeto começou a ser desenvolvido em sofre um ataque cardíaco. Nos últimos
junho de 2020 quando as pessoas come- cinco anos a polícia de Toronto teve um
çaram a pressionar a polícia para mudar aumento superior a 32% em chamadas
a sua forma de atuação. Vários manifes- relacionadas com crises de saúde mental.
CBC/MS
tantes acusam as autoridades de segurança de brutalidade e de racismo.

O

Inside an isolation hotel: What to expect in quarantine
Peel Region wants those exposed to COVID-19 to isolate away from home when possible
Not far from the country’s largest airport
near Toronto, a Peel Region hotel has
been converted into an isolation centre
for anyone exposed to COVID-19, including those confirmed to be infected.

A

lmost anyone is eligible to stay —
free of charge — with one big exception. This quarantine facility isn’t for
returning travellers.
“We’re hoping to fill the place,” said
Leslie Moreau, who runs three other hotel
sites in Brampton and Mississauga, now
giving the region a total isolation capacity
of 373 rooms. While the federal government ramps up a requirement for inbound
travellers to stay at least three days in a
hotel, at their own expense, Peel Region
has been scaling up its own local isolation
operation, opening three hotel sites in just

over a month. The fourth started accepting
people on Monday (1).
The area has consistently had one of the
country’s highest rates of COVID-19 infections. Public health authorities point to
a concentration of health and long-term
care workers, as well as communal work
settings like e-retailing warehouses and
manufacturing, as contributors to the
spread of the virus in the community.
Peel also has a significant number of
large multigenerational households, where
elderly grandparents may live alongside
working parents and school-age grandchildren.
“It’s very hard to safely isolate,” said
Moreau of Peel’s multigenerational homes,
“so if they’re here [at the hotel] in their
own room, then it’s safer and we’re going
to be able to control the spread.”

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Persuading the skeptical to leave home
to isolate
Though the region has requested that the
exact location of the hotels not be revealed
publicly, the four sites are located in East
Brampton, South Brampton, North Mississauga and now, South Mississauga.
The cost to rent and staff the hotels is
paid for entirely with emergency money
from the federal and provincial governments. As a result, guests requiring isolation pay nothing for their stay.
With transportation to the facility available in a specially sealed mini-bus, 24hour on-site nursing staff, temperature
checks, security, and meals delivered right
to the door, Peel Region is trying to remove
any inconvenience, fear or stigma from the
isolation process.
“Racialized Canadians are most impact-

ed by COVID-19. It requires a nuanced approach,” notes nurse Ameek Singh.
“To hear a common language … their
anxiety goes way down. It starts not only
with us as the health care providers here,
but the food that’s offered, the facilities
that are offered, and the cultural norms
that are understood.”
The keys to the success of the program
are twofold — persuading people of the
benefits of isolation outside their homes,
and timing.
Health authorities want those potentially exposed to COVID-19 to come here immediately, rather than returning home or
to a workplace where the risk of transmission jumps.
CBC/MS

Destaques do dia, notícias de Portugal,
dos países da lusofonia e ainda economia,
negócios, finanças e curiosidades
interessantes.

Desde as últimas notícias aos destaques
do entretenimento, passando pela ciência,
tecnologia, cinema e estilo de vida.

Com Nuno Miller
Seg-Sex 7h

Seg-Sex 11h

Um programa voltado para aqueles que
curtem a boa música, com os clássicos dos
anos 80, 90 e 2000, e os hits do momento.

Muita animação, juntando a melhor música
para o seu regresso a casa e uma variedade
de informações que não pode perder.

O Navio Hospital Gil Eannes, construído em
Viana do Castelo em 1955, apoiou, durante décadas, a frota bacalhoeira portuguesa
que atuava nos bancos da Terra Nova e
Gronelândia. Depois de limpo e restaurado,
foi aberto ao público em 19 de agosto de
1998, assumindo-se como mais um polo de
atracão turística para Viana do Castelo.

Seg-Sex 14h

Seg-Sex 18h

Sáb 14h30

No Timeline desta semana, Adriana Marques e Catarina Balça falam-nos das
medidas preventivas que Tom Cruise
faz questão que todos tenham durante a
gravação do próximo “Missão Impossível”, contam-nos todos os rumores sobre
o novo romance de Bruna Marquezine e
mostram-nos a publicação no Instagram
de Shawn Mendes que tem dado que falar.

Manuel DaCosta entrevista Bob Richardson. A política, a verdade e a mentira –
este será o centro de toda a conversa.

Com Telma Pinguelo esta semana no Body&
Soul temos encontro marcado com Leiney
Chiang, da Dynasty Plant Shop. Vamos falar
do grande aumento no número de pessoas
interessadas em adquirir plantas e flores durante o confinamento.

Sáb 18h

Sáb 21h

Dom 16h

O cinema português arrecadou uma grande
vitória devido ao mérito, trabalho e talento
da realizadora Ana Rocha de Sousa. Nascida
em Lisboa, no dia 28 de outubro de 1978,
Ana Rocha conquistou o Festival de Veneza
com a sua longa-metragem “Listen”.

Todos os meses de fevereiro, os Canadianos
são convidados a participar das festividades e
eventos do Black History Month que honram
o legado dos canadianos negros, do passado e do presente. O Espaço Mwangolé fará
também a sua homenagem conversando
com membros da comunidade canadiana e
de outros países e repartir suas experiências.

Our host Stella Jurgen features Luisa
Laranjo, a Portuguese embroidery artist that
lives in Belgium and Sofia Shkidchenko, a
young musician with great aspirations from
the Ukraine.

Dom 17h

Dom 18h30

Dom 21h

SUBSCREVA HOJE!
Bell Fibe 659 | 1-866-797-8686

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

Rogers Cable 672 | 1-888-764-3771

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

Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771
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Os atrasos na entrega de vacinas COegundo a Task-force responsável pela
VID-19 significam que o Governo de Ondistribuição da vacina os atrasos na
tário não conseguiu cumprir o seu objeentrega das vacinas da Pfizer e da Motivo de vacinar todos os utentes de lares derna obrigaram o Governo a adiar a meta
de idosos da província até hoje, dia 5 de para 10 de fevereiro.
fevereiro.
Cerca de 58.000 utentes de lares de ido-

sos já receberam a primeira dose e a administração da segunda dose tinha começado
na semana passada, mas os atrasos na entrega obrigaram a província a suspender a
administração das vacinas.
O Governo diz que tem capacidade para

Ontário quer testes
obrigatórios em aeroportos

O

grupo de especialistas que aconselham a província a tomar decisões
para travar a COVID-19 sugeriu que
Ford colocasse restrições nas viagens internacionais para se certificar que os casos
não aumentam com as novas variantes a
circular. Os testes obrigatórios de Ontário
baseiam-se no projeto piloto que a província implementou a 6 de janeiro no Aeroporto de Pearson que disponibilizava testes
voluntários para passageiros internacio-

administrar 40.000 vacinas por dia e que
este número pode triplicar ou quadruplicar
logo que o fornecimento das vacinas aumente.
CBC/MS

Alberta: Quarentena
estendida até 24 dias
para quem teve contato
com novas variantes
do vírus
Alberta mudou as regras de quarentena para pessoas infetadas com
as novas variantes da COVID-19 e
agora exige que as pessoas fiquem
isoladas durante 24 dias. A província encontrou até agora 50 casos
da variante britânica e sete casos
com a da África do Sul. Desse total de 57 casos relacionados com
novas variantes, cerca de 28 foram
detetados em pessoas que tinham
viajado recentemente e os restantes
em pessoas que tinham tido contato
com passageiros e em pessoas sem
qualquer contato.

D
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A partir da semana que vem, Ontário vai
obrigar os passageiros que chegam de
outros países a fazerem o teste rápido
à COVID-19. O objetivo é travar a transmissão de variantes mais contagiosas.
Fonte do Governo confirmou que os testes obrigatórios vão começar no Aeroporto Internacional de Pearson dentro
de “alguns dias” antes de serem implementados noutros terminais. Os testes
rápidos já estão a ser usados em lares
de idosos e em escolas. O Premier Doug
Ford tem pressionado o Governo federal
para testar os passageiros que desembarcam no país para travar a evolução
dos casos das novas variantes. A ministra da Saúde de Ontário reuniu-se com a
ministra da Saúde Federal e não recebeu
garantias de que Otawa vá impor os testes obrigatórios em Ontário e por isso a
província decidiu agir sozinha.

Créditos: DR

Covid-19: Ontário falhou meta de
dar a 1ª dose da vacina a todos os
utentes de lares de idosos

nais que chegavam à província. Dos cerca
de 6800 passageiros que fizeram o teste,
146 testaram positivo para a COVID-19 e
quatro tinham a variante do Reino Unido.
Para Ford, os resultados provam que o teste que Otava impõe nas 72 horas anteriores

ao embarque não é suficiente para travar a
transmissão.
O primeiro-ministro Justin Trudeau
alertou esta semana que novas medidas
poderiam ser anunciadas sem aviso.
TheStar/MS

evido ao risco de transmissão
comunitária as autoridades de
saúde de Alberta anunciaram
que a partir de agora exigem que depois de 14 dias de isolamento a pessoa
que testou positivo para alguma dessas
novas variantes fique em casa mais 10
dias, o que significa que o tempo total de quarentena passa a ser 24 dias.
O Governo anunciou que algumas das
restrições de saúde pública que obrigam restaurantes e ginásios a encerrar
devem ser suspensas na próxima segunda-feira (8).
CBC/MS
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confiança no sistema” e de “aproveitar a
grande janela de esperança que é a vacinação”.
Para a diretora-geral da Saúde, a vacinação “é uma grande oportunidade” para
ajudar a vencer o ano de 2021, “que vai ser
ainda marcado pelo vírus”, acrescentou.
Nova estratégia de comunicação
Graça Freitas, desvalorizou o facto de
não aparecer em público há quase um mês,
durante o pior período da pandemia de
covid-19, e justificou a ausência com uma
nova estratégia de comunicação.
“A diretora-geral da Saúde não precisa de aparecer; a diretora-geral da Saúde
precisa de trabalhar. E esta foi uma fase,
em que, do ponto de vista comunicacional,
se tomaram outras opções. E eu continuo a
trabalhar exatamente como sempre trabalhei”, disse.
“A comunicação já teve muitas formas
de existência. Esta é apenas uma delas e,
portanto, cá estou para trabalhar como
sempre trabalhei em torno da vacinação”
disse Graça Freitas que falava aos jornalistas na cerimónia que assinalou o arranque do rastreio ao cancro da mama, numa
Unidade Móvel da Liga Portuguesa Contra
o Cancro (LPCC), junto ao Centro de Saúde
de Alcochete, no distrito de Setúbal.
Questionada sobre a demissão do coordenador da ‘task force’ da campanha de
vacinação, a diretora-geral da Saúde escusou-se a fazer comentários, mas fez questão
de elogiar a carreira de Francisco Ramos.
“Foi uma decisão tomada pelo Dr. Francisco Ramos, num contexto que todos conhecemos. Não me compete comentar
a sua saída da ‘task force’. Compete-me
apenas aqui deixar uma palavra de homenagem a toda a carreira do Dr. Francisco
É tempo de deixar o que é a quezília, a exceções que reprovou, Graça Freitas insis- Ramos”, disse Graça Freitas, que também
exceção, por muito má que seja, para tiu numa mensagem positiva e disse que o desejou felicidades ao novo coordenador
nos concentrarmos no que é impor- plano de vacinação contra a covid-19 “está do plano de vacinação, almirante Henrique
tante, que é a vacinação”, disse a diretora- a correr bem” em Portugal. “Já foram vaci- Gouveia e Melo.
JN/MS
-geral da Saúde, Graça Freitas, em declara- nadas 360 mil pessoas. Só não foram mais
porque não há vacinas”, acrescentou.
ções aos jornalistas.
Graça Freitas disse que “é preciso ter
Reconhecendo que “há abusos”, as tais

Pandemia

360 mil pessoas vacinadas
“Não foram mais porque não há vacinas”
A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considera que a vacinação contra a
covid-19 está a correr bem, apesar dos
abusos e exceções, e que e já foram vacinadas 360 mil pessoas.

“

Inquérito

Mais de três quartos dos portugueses
querem tomar vacina contra a covid-19
Mais de três quartos dos portugueses
que participaram num inquérito internacional divulgado esta quinta-feira (4)
declararam querer ser vacinados contra
a covid-19 mas menos de metade considera que há informação completa sobre
o plano de vacinação.
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a investigação conduzida em Portugal, Espanha, Itália e Bélgica e
conduzida em Portugal pela DECO
Proteste, 77 por cento dos inquiridos portugueses disponibiliza-se para ser vacinado, com 50% a quererem tomar a vacina já.
Uma percentagem de 9% dos inquiridos
declara não querer ser vacinada, enquanto
14% afirmam não ter a certeza.
A principal razão para não querer receber a vacina é o receio dos efeitos secundários, declarada por 67% dos inquiridos,
enquanto 45% não confiam no processo de
fabrico e 37% duvidam da eficácia.
Mais de metade das respostas em Portugal (55%) concorda com a ideia de que
o Governo está a organizar a distribuição
eficientemente e 50% dos inquiridos consideram que os meios mobilizados para a
vacinação em Portugal são adequados.
Uma grande maioria (72%) concorda
com os grupos prioritários para receber vacinas definido no plano nacional.
Apenas 43% afirmam que a informação

sobre o plano de vacinação é completa,
enquanto 38% afirmam que o governo foi
transparente em relação ao processo de
compra de vacinas e 34% aplica o mesmo
raciocínio em relação à indústria farmacêutica.
Apesar de maioritariamente disponível para se vacinar, metade dos inquiridos
considera que o processo de desenvolvimento das vacinas foi demasiado rápido
para acreditar na sua segurança e 68%
acham que a indústria farmacêutica deve

ser legalmente responsabilizada por problemas que surjam e 55% afirmam que esta
não deve lucrar com a vacinação.
No entanto, 63% ressalvam que se não
fosse segura, a vacina não teria sido autorizada pela Autoridade Europeia do Medicamento.
Uma grande parte dos inquiridos (85%)
prevê que a recuperação financeira do país
não acontecerá antes do ano que vem e 79%
afirmam também que a extensão da vacinação não vai permitir acabar com o uso

generalizado de máscaras antes de 2022.
Mas nas respostas ao inquérito, 72% das
pessoas consideram que a vacina vai contribuir para a retoma da normalidade na
vida social e familiar e 75% acreditam que
levantará a pressão sobre os hospitais.
A virtude da vacina mais destacada, em
46% das respostas, é permitir reduzir a
mortalidade, ao passo que 41% acreditam
que vai permitir reduzir a gravidade dos
sintomas da covid-19 e 37% acham que irá
reduzir os contágios.
Apenas 36% dos inquiridos se declaram
bem informados sobre a vacina contra
a covid-19, com 28% a admitirem estar
“nada ou pouco” informados.
Questionados sobre o impacto da pandemia nas suas vidas, 37% responderam
que tiveram um familiar ou amigo infetado pelo novo coronavírus e 31% admitem
que afetou o seu estado mental, enquanto
26% referiram que a sua situação financeira “piorou muito”.
Quanto aos outros países, 82% dos espanhóis querem ser vacinados, tal como 83%
dos italianos e 68% dos belgas. Em Portugal
responderam 1001 pessoas das 4015 abrangidas pelo inquérito, conduzido pela Internet entre 05 e 21 de janeiro entre pessoas
com idades dos 18 aos 74 anos.
JN/MS
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Covid-19

A ministra da Saúde destacou a redução
no número de novos casos de covid-19
em Portugal, que se deveu ao “esforço
significativo” no cumprimento das restrições, mas estimou mais “semanas difíceis” no combate à pandemia.

“

Neste momento, a incidência de novos casos de covid-19 começa a cair
em Portugal, quer em termos da média a sete dias, quer em termos da média a
14 dias, e isso resultou de um esforço significativo em termos de cumprimento de regras de saúde pública”, declarou a governante, falando numa audição na comissão
de Saúde Pública do Parlamento Europeu.
Frisando que, “jamais se pode esquecer
a importância das regras de saúde pública
e da adesão dos cidadãos à sua boa aplicação”, Marta Temido antecipou ainda mais
“semanas difíceis pela frente”. “E nessas
semanas procuraremos fazer o melhor com
os nossos serviços de saúde e sei que poderemos contar com as ajudas de vários países”, referiu a ministra.
Nesta audição sobre a presidência portuguesa da União Europeia (UE), numa altura em que Portugal enfrenta uma das fases
mais graves no combate à pandemia, Marta
Temido agradeceu a “disponibilidade que
vários países e vários senhores deputados
apresentaram” relativamente a eventual
ajuda a Portugal neste “momento difícil”.
Além disso, alguns países já “fizeram

chegar disponibilidade não só para acolher
doentes de cuidados intensivos, caso tal
seja necessário, mas também para partilhar
informação, ajuda técnica, equipamentos,
o que seja necessário”, destacou a governante.
E admitiu: “Neste momento, a dificuldade que temos todos, como sistemas de saúde, é mesmo o cansaço dos nossos recursos
humanos, o nosso bem mais precioso para
enfrentar esta pandemia”.
A Alemanha e a Áustria já se ofereceram,
de forma bilateral, a ajudar Portugal devido ao elevado número de novas infeções e
à saturação do sistema de saúde, nomeadamente nos cuidados intensivos. No caso da
Alemanha, uma equipa de assistência médica com 26 membros das Forças Armadas
alemãs chegou quarta-feira (3) a Portugal
para apoiar os profissionais de saúde do
país e fornecer camas hospitalares e equipamentos médicos. Por seu lado, a Áustria
já se disponibilizou para tratar pacientes
graves nos seus hospitais, caso necessário.
Esta terça-feira (2), a Comissão Europeia
disse estar “pronta para ajudar” Portugal
na crise sanitária criada pela pandemia de
covid-19, podendo nomeadamente suportar os custos do destacamento de equipas
médicas ou da transferência de pacientes,
caso o país solicite tal assistência.
JN/MS
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Temido antevê “semanas difíceis”
apesar da redução de casos
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Empréstimos

Alunos pediram 5,4 milhões de euros
emprestados para estudar no Superior
Maioria são estudantes de licenciatura.
Desde 2018, foram requeridos 1755 empréstimos no âmbito da linha com garantia mútua no valor de 20,9 milhões.

D

esde o início do ano letivo, 419 estudantes do Ensino Superior pediram mais de 5,4 milhões de euros
em empréstimos para estudar, no âmbito
da linha de crédito com garantia mútua.
No ano passado foram 803 e há dois anos,
quando o programa voltou a ser reativado
pelo Governo, 533. No total, de acordo com
os dados enviados ao JN pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desde 2018, foram pedidos 1755 empréstimos
num valor global de 20,9 milhões de euros.
Os números ainda estão longe tanto da
meta do programa (7000 estudantes até
final de 2023), como do limite de cerca de
20 milhões de euros de financiamento por

ano. A linha, recorde-se, é cofinanciada
em 85% pelo Programa Operacional de
Capital Humano (POCH) em 85 milhões de
euros para as regiões Norte, Centro e Alentejo, sendo Lisboa e Algarve financiadas
pelo Orçamento do Estado.
Cristina Jacinto, supervisora do Ensino
Superior no POCH, vê nos pedidos números “promissores”. Relativamente ao ano
passado, não há uma quebra já que os alunos podem pedir o empréstimo junto dos
bancos aderentes (BCP, CGD e BIC) até final
do ano letivo. Depois, explica, desde que
foi reativado o programa só esteve em pleno no ano letivo passado, “sendo que desde
março, os estudantes foram para casa”.
“Para estudantes de família mais carenciadas - que os bancos podiam encarar
como clientes de risco - este instrumento é
uma garantia. A taxa de juro é muito baixa.
Os estudantes têm dois anos de carência,

após terminarem os cursos e ainda podem
renegociar prazos”, frisa Cristina Jacinto,
sublinhando que recorrem a estes empréstimos tanto estudantes bolseiros como os
que ficam excluídos da Ação Social.
“MEDIDA PERIGOSA”
A maioria (65%) dos que pediram empréstimos desde 2018 são estudantes de
licenciatura, 16,3% pediram dinheiro para
tirar mestrados integrados e 14,8% mestrados. A percentagem dos que pedem
apoio para tirar doutoramento ou um curso
técnico superior profissional (TESP) é residual - 1,9 e 1,8%, respetivamente.
A presidente da Federação Académica
de Lisboa (FAL), Sofia Escária, recebeu,
no ano passado, queixas de estudantes de
mestrado que não conseguiram aceder aos
empréstimos - quer porque o tinham de fazer até junho, apesar de só saberem os re-

sultados das candidaturas durante o verão,
quer pelo limite do empréstimo (25 mil)
não ser suficiente para algumas propinas.
Cristina Jacinto admite que o programa
possa ser alvo de ajustamentos, nomeadamente nos mestrados. Ainda assim, frisa,
o balanço é “positivo” e a linha “não deve
ser descontinuada”. As associações académicas criticam este instrumento. Além da
FAL, também a presidente da Federação
Académica do Porto (FAP), Ana Cabilhas,
e o presidente da Associação Académica
de Coimbra, João Assunção, consideram o
programa um “incentivo ao endividamento” e à desresponsabilização do Estado que
devia antes reforçar a Ação Social.
“Não vemos com bons olhos a medida.
Até a achamos perigosa. Um estudante entra no Ensino Superior a dever”, argumenta Ana Cabilhas.
JN/MS

Igreja

O reitor do Santuário de Fátima, padre
Carlos Cabecinhas, fez esta quinta-feira
(4) um balanço de 2020, classificando-o
como um ano “diferente, estranho, difícil e dramático”. A perda de peregrinos
refletiu-se numa quebra dos donativos
próxima dos 50% e o templo mariano
viu-se obrigado a reinventar muitos dos
seus serviços para continuar a espalhar
a mensagem de Fátima, através das plataformas digitais.

O

ano passado foi difícil “porque nos
confrontou com a necessidade de
fechar espaços vocacionados para

acolher, para receber, para estarem abertos; difícil porque tivemos de celebrar pela
primeira vez o 12 e 13 de maio sem presença
física de peregrinos e o 12 e 13 de outubro
apenas com 6 mil peregrinos no amplo recinto de oração; difícil ainda a nível económico, pois este lugar depende da presença
e da generosidade de quem nos visita”,
afirma o sacerdote, adiantando que a quebra nos donativos situou-se nos 49,15%.
Numa mensagem aos hoteleiros da Cova
da Iria, que esta quinta-feira (4) deviam
estar reunidos para a habitual apresentação dos números estatísticos do Santuário
(o que não foi possível devido ao estado

de emergência), Carlos Cabecinhas destacou ainda o facto do ano passado ter ficado
marcado “pela estranheza da situação de
pandemia e pelos desafios de procurar caminhos de contacto com os peregrinos”.
Alguns destes novos caminhos passaram pelo reforço da presença nas plataformas digitais, em particular nas redes
sociais. A conta do Santuário no Facebook
tem já 1,2 milhões de seguidores (mais 247
mil que no início da pandemia) e no YouTube, a conta do templo mariano é seguida
por 192 mil subscritores, mais 127 mil que
no início de 2020.
JN/MS
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Santuário de Fátima vive ano “dramático”
com quebras de 50% nos donativos
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Pandemia

Mais de 800 pessoas voluntariaram-se para
ajudar em hospital de campanha de Lisboa
A procura de voluntários para o hospital de campanha de Lisboa, dedicado
a doentes covid-19, regista “uma resposta surpreendente”, com mais de 800
inscritos, pelo que as inscrições devem
encerrar “em breve”, avançou esta quinta-feira (4) a Universidade de Lisboa.

Créditos: DR

“

Tínhamos como requisito terem diagnóstico prévio de covid, porque queremos minimizar o risco e, portanto,
agora vamos fazer os testes serológicos
para verificar se as pessoas têm os anticorpos”, disse Dulce Domingos, pró-reitora da
Universidade de Lisboa, ressalvando que os
voluntários não têm prioridade na vacinação contra a covid-19.
Em declarações à agência Lusa, Dulce
Domingos adiantou que o agendamento
para testes serológicos à covid-19 começou
esta quinta-feira (4), com um grupo de 80
voluntários nesta primeira fase, para que
comecem a ser testados entre hoje, sexta-feira (5) e segunda-feira (8), processo que
é articulado com o Hospital de Santa Maria
e com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
“É nosso objetivo durante a próxima semana já darmos formação aos voluntários
para eles depois começarem a trabalhar no
hospital de campanha”, apontou.
A inscrição de voluntários para o hospital
de campanha instalado no Estádio Universitário de Lisboa começou na terça-feira (2)
ao fim do dia e, até quinta-feira (4) de manhã, estavam inscritas 861 pessoas, revelou

a professora, referindo que as respostas
para ajudar vêm de toda a sociedade, além
da comunidade académica, “com todo o
tipo de formação, e têm sido pessoas muito
generosas”.
A procura de voluntários visa apoiar a
abertura de um segundo pavilhão no hospital de campanha para receber doentes
covid-19, que vai dispor de mais 150 camas

e que estará em funcionamento daqui a alguns dias, pelo que a ideia é “criar algum
tipo de ajuda adicional aos profissionais de
saúde”, para tarefas de alimentação, higiene e outros cuidados dos doentes, explicou
a pró-reitora.
Reforçando que no processo de seleção
é considerado o critério de que os voluntários têm de ter sido já infetados com a

covid-19, logo com probabilidade de possuírem imunidade à infeção, a professora
da Universidade de Lisboa afirmou que,
“se não houvesse pessoas suficientes, provavelmente se poderia fazer uma segunda
campanha em relação a isso, mas havendo
essa hipótese pretende-se exatamente minimizar o risco”.
A Universidade de Lisboa prevê fechar
as inscrições de voluntários “em breve”,
depois de “articular com outras unidades
para perceber se eventualmente se pode
direcionar estas pessoas para outros sítios
onde elas possam fazer falta”.
Além de voluntários, o hospital de campanha de Lisboa precisa de equipamento
médico, indicou Dulce Domingos, apelando à ajuda das pessoas e empresas, “através
da compra e doação”.
O primeiro pavilhão do hospital de campanha, que começou a acolher doentes
em 23 de janeiro e que dispõe de 58 camas, vai manter-se operacional, revelou
o coordenador da Estrutura Hospitalar de
Contingência de Lisboa, António Diniz,
reforçando que, com o segundo pavilhão,
a capacidade vai ser superior a 200 camas.
Relativamente à necessidade de voluntários para o hospital de campanha, o coordenador afirmou que “todas as boas vontades e todas as pessoas que desejem ajudar
são bem-vindas, porque há muito tipo de
trabalho que se pode fazer numa estrutura
com estas características” e os recursos humanos são “escassos”.
JN/MS
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BE/Açores questiona Governo Regional
sobre carências habitacionais nas Flores
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O grupo parlamentar do BE na Assembleia Legislativa dos Açores
questionou o Governo Regional (PSD/
CDS-PP/PPM) sobre a quantidade de
situações de carência habitacional
identificadas nas Flores e quando é
que serão resolvidas.

Açores com estabelecimentos
encerrados e proibição de
circulação no Carnaval
O Governo Regional dos Açores vai implementar medidas restritivas no período de Carnaval, em todas as ilhas, para
conter a propagação da Covid-19, anunciou o secretário regional da Saúde.

“

O Conselho de Governo determinou
que a partir das 20h00 de 12 de fevereiro, isto é, da sexta-feira antes do
Carnaval, serão encerrados todos os estabelecimentos de comércio não-essencial e
serão encerrados todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares,
com exceção de ‘take-away’ e serviço ao
domicílio”, adiantou Clélio Meneses.
O governante falava, em Angra do Heroísmo, numa conferência de imprensa de
apresentação da atualização das medidas
restritivas para combater a Covid-19 nos
Açores.
Segundo o secretário regional da Saúde,
estão previstas ainda “a proibição de todas
as festividades ligadas ao Carnaval e a proibição de circulação na via pública entre as
20h00 e as 05h00”, nesse período.
“São medidas objetivamente restritivas,
mas são as necessárias para evitar aglomerados e comportamentos de risco. E são
seguramente as medidas necessárias e adequadas para termos um grande Carnaval
em 2022”, frisou.
Clélio Meneses justificou a decisão com
o facto de terem chegado ao conhecimento da “organizações informais” em várias
ilhas para esse período.
“Isto não é propício ao tempo que vivemos. Vivemos um tempo de grande risco,
em que tem de haver uma grande conten-

ção, porque qualquer distração, qualquer
descuido pode levar a que aquilo que está a
ser o bom resultado do comportamento da
generalidade dos açorianos fique prejudicado”, sublinhou.
No dia em que arrancou uma nova fase
de vacinação contra a Covid-19 nos Açores
(4), o secretário regional da Saúde disse que
“foram dadas instruções claras, objetivas e
rigorosas para o cumprimento escrupuloso
dos critérios de vacinação por todas as entidades responsáveis pela respetiva administração”.
Questionado sobre o ponto da investigação sobre possíveis violações do critério de
administração de vacinas nos Açores, Clélio Meneses disse que essas situações ainda
estão a ser apuradas.
“As listagens já foram entregues e estamos neste momento a fazer esta avaliação
para posteriormente avançar com algum
eventual processo de inquérito que responsabilize as pessoas que acabaram por
ter esses comportamentos de violação dos
critérios”, adiantou.
O governante sublinhou que a comprovarem-se irregularidades serão “situações
de exceção”, destacando a “forma positiva
e responsável como a esmagadora maioria
das vacinas está a ser administrada”.
“Pelo que se ouve, há casos em que é referido que para não desperdiçar uma vacina foi administrada à pessoa que estaria
mais próxima, mas tudo isso vai ser apurado para perceber se existe ou não alguma
responsabilidade disciplinar por quem o
fez”, apontou.
AO/MS

Ensino presencial regressa
a 8 de fevereiro para quatro
concelhos de São Miguel
lhos de Ponta Delgada, Lagoa, Povoação
e Nordeste retomam as aulas presenciais
para o 3.º ciclo do ensino básico e para o
ensino secundário e profissional”.
As escolas dos concelhos da Ribeira Grande e Vila Franca do Campo vão
continuar com o regime de ensino à
distância para todos os ciclos e níveis
egundo disse Clélio Meneses, em de ensino, sendo que a EBI de Rabo de
conferência de imprensa, a partir Peixe e a EBI de Ponta Garça continuam
da próxima segunda-feira, dia 8 de encerradas.
AO/MS
fevereiro, “todas as escolas dos conceO secretário regional da Saúde e Desporto, anunciou na manhã de quinta-feira (4), que nos concelhos de Ponta
Delgada, Lagoa, Nordeste e Povoação, todos os níveis de ensino serão
presencial, a partir da próxima segunda-feira (8).
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m comunicado, a estrutura regional do partido refere que “existem
situações de carência habitacional na ilha das Flores que perduram no
tempo sem que se vejam soluções a curto prazo e que se agravam com a recente
passagem da tempestade Justine”.
“Perante esta situação, o Bloco de
Esquerda solicita ao Governo Regional
dados sobre a ilha das Flores referentes
ao número de habitações sociais existentes, o seu estado de ocupação, o número de casos de carência habitacional
sinalizados e o calendário previsto para
resolver as situações identificadas”,
prossegue a nota.
Ainda durante a anterior legislatura,
o executivo de então (PS) informou o

partido de que, entre 2009 e 2019, foram adquiridas ou construídas, ao abrigo do programa “Famílias com Futuro”,
“apenas oito habitações na ilha – quatro
em Santa Cruz das Flores e quatro nas
Lajes das Flores”.
A deputada Alexandra Manes sublinha que a Constituição da República
Portuguesa estabelece que “todos têm
direito, para si e para a sua família, a
uma habitação de dimensão adequada,
em condições de higiene e conforto e
que preserve a intimidade pessoal e a
privacidade familiar”, cabendo ao Estado “promover, em colaboração com as
regiões autónomas e com as autarquias
locais, a construção de habitações económicas e sociais”.
“Importa, por isso, fazer conhecer as
situações atuais de grave carência habitacional na ilha das Flores e as soluções
que o Governo Regional pretende no
imediato implementar”, considera o
Bloco de Esquerda.
AO/MS

Grupo de cidadãos quer Ponta
Delgada como Capital Europeia
da Cultura em 2027
Um grupo de 100 pessoas escreveu ao
presidente do Governo dos Açores, José
Manuel Bolieiro, a apelar para que seja
apresentada de uma candidatura de
Ponta Delgada a Capital Europeia da
Cultura em 2027.

N

o manifesto, revelado esta quinta-feira (4), e também enviado às presidentes da Câmara Municipal Ponta
Delgada, Maria José Duarte, e da Associação de Municípios da Região Autónoma
dos Açores, Cristina Calisto, o grupo, que
se autointitula de movimento cívico, defende a candidatura de Ponta Delgada “em
articulação com outros municípios e ilhas”
e através de “um projeto de união, colaboração e circulação”.
Segundo a nota enviada às redações, pretende-se “posicionar Ponta Delgada como
uma cidade europeia e aberta ao mundo,
e os Açores como região ultraperiférica na
linha da frente das principais discussões do
mundo contemporâneo e na aplicação de
políticas de estratégia cultural”. Para o movimento cívico, uma candidatura de Ponta
Delgada não só “reforça a diversidade da
cultura europeia e o sentimento de pertença”, como “mobiliza a cultura enquanto
elemento transformador e regenerador das
esferas económica e social”.
A candidatura pode ainda “acentuar a
cooperação local e a projeção nacional e
internacional dos Açores, valorizando a
identidade insular e atlântica, e reforçando
a rede de agentes culturais e a própria programação cultural da região”.

O movimento pretende “levar os Açores
à Europa e a Europa aos Açores, numa lógica de cidade, ilha e região”, considerando
que este é um “investimento que se espera
positivo”, uma vez que “envolve e gera novas conversas e sinergias entre os diversos
setores da sociedade”.
“A cultura alia-se à natureza, ao património, à educação, à inovação, à tecnologia, à sustentabilidade e à espiritualidade.
Uma candidatura a partir dos Açores pode
demonstrar a pluralidade e riqueza das valências patrimoniais, tradições, narrativas,
comunidades, equipamentos e estruturas
culturais da região, mas também revelar
uma cidade e uma região certas da sua singularidade e do valor das suas vozes, autores, artistas, companhias, educadores,
mediadores, curadores, diretores artísticos
e festivais”, refere-se no documento.
Portugal lançou, no final de novembro,
o convite para as cidades se candidatarem
a Capital Europeia da Cultura em 2027, segundo publicação de um aviso em Diário
da República que formalizou a abertura do
processo. As candidaturas estão abertas até
ao dia 23 de novembro de 2021.
A verba disponível para a Capital Europeia da Cultura 2027, à qual 10 cidades
portuguesas já manifestaram intenção de
se candidatar, é de 25 de milhões de euros,
anunciou em outubro o Ministério da Cultura. Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro,
Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do
Castelo são as cidades que já manifestaram
intenção em serem Capital Europeia da
Cultura 2027, que decorrerá em simultâneo
em Portugal e na Letónia.
Segundo o Ministério da Cultura, “a escolha da cidade vencedora será feita por
um júri composto por 10 peritos independentes, nomeados por instituições europeias, e para o qual Portugal escolherá dois
elementos entre janeiro e junho [de 2021]”.
A vencedora será anunciada em 2023.
No passado, Portugal recebeu o título de
Capital Europeia da Cultura três vezes, pela
cidade de Lisboa, em 1994, do Porto, em
2001, e de Guimarães, em 2012.
AO/MS
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Madeirenses terão desconto
na fatura de eletricidade
blica, no desconto de 10% da fatura de
eletricidade a aplicar através do Fundo
Ambiental.
Uma exclusão desde a primeira hora
denunciada pelo deputado - a par do
Governo Regional, que também se manifestou - e reiterada na quarta-feira
(3) quando afirmou “ser injusto excluir
os consumidores da Madeira e do Porto
Santo, tanto mais quando estes não só
contribuem para o Fundo do Ambiente
que vai pagar parte do referido desconto, como também estiveram sujeitos ao
confinamento, aumentando, em consequência, os seus consumos domésticos”.
Em resposta à questão colocada por
Paulo Neves, o ministro do Ambiente
foi taxativo ao afirmar que esta era uma
decisão que só podia ser tomada pelo
Governo e, nessa lógica, comprometeu-se a levá-la a Conselho de Ministros,
adiantando existir 300 mil euros que se
encontram no Fundo Ambiental para
fazer face a esta compensação e que se
o Governo Regional da Madeira a desejasse, era só uma questão de fazer a proposta, a qual, no Ministério do Ambiente, teria o maior acolhimento.
Uma resposta que agradou ao deputado social-democrata que, ainda assim,
questiona qual a razão da Madeira não
ter estado, desde a primeira hora, integrada no referido apoio.
a sequência da sua interpelação
“Ainda que esta seja uma boa notícia,
na Assembleia da República,
aguardaremos para ver - até porque o
Paulo Neves não só viu recoGoverno Regional também já assumiu
nhecida a sua preocupação como obessa mesma preocupação - e a verdade é
teve a garantia, por parte do Ministro
que temos direito a esse desconto, atendo Ambiente, de que os consumidores
dendo a que o Fundo criado pelo Goverda Madeira e do Porto Santo viriam a
no da República é também pago pelos
ser contemplados, ao contrário do que
consumidores madeirenses”, concluiu.
fora anunciado pelo Governo da RepúJM/MS
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Deputado Paulo Neves exigiu, na manhã de quarta-feira (3), ao ministro do
Ambiente, que o Governo da República contemplasse os consumidores
madeirenses nos descontos a serem
concedidos na conta da luz, no âmbito do Fundo Ambiental. Uma exigência bem-sucedida, atendendo à garantia do ministro de que os 300 mil
euros referentes a esta compensação
seriam por si abordados em Conselho de Ministros.

Esquadra de Câmara de Lobos
acionou plano de contingência
Vários elementos da esquadra da PSP
de Câmara de Lobos estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde,
depois de um colega ter acusado positivo no teste PCR.

O

caso obrigou ao acionamento de todos os procedimentos de combate à
pandemia naquela esquadra.
Fonte da PSP revelou que há pelo menos
um elemento operacional infetado e já em
isolamento profilático.
Os seus contactos diretos estão já referenciados e isolados do restante pessoal
operacional, e serão testados nos próximos
dias. Os restantes elementos operacionais
da esquadra estão também em vigilância e

devem ser chamados só em caso de desenvolverem sintomas, pois nenhum deles esteve em contacto direto com o agente infetado. Mas podem ter partilhado algum dos
equipamentos, pelo que passaram também
a ser vigiados nos próximos cinco dias.
Neste momento, há três elementos, um
deles infetado, em isolamento profilático,
sendo que a esquadra continua a desenvolver a sua operacionalidade de igual forma,
sem alterações de escalas.
O Comando Regional da PSP deu instruções específicas para que todos os contactos diretos fossem isolados, bem como
reforçadas as ações de combate ao vírus
dentro das instalações.
JN/MS

Diminuíram processos de falência Carlos Pereira é o único madeirense
na lista de vacinação prioritária da
e insolvência na região
ar, mas prescinde

O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas
entrados nos tribunais judiciais de 1.ª
instância da Comarca da Madeira diminuiu em termos trimestrais e homólogos.

D

e acordo com a informação da Direção Geral de Política de Justiça
(DGPJ), o número de processos entrados na Comarca da Madeira relacionados com processos de falência, insolvência
e recuperação de empresas diminuiu de 49
no 2.º trimestre de 2020 para 44 processos no 3.º trimestre de 2020 (-10,2%). Se
comparado com o trimestre homólogo (74
processos), a quebra foi mais expressiva,
de 40,5%. De salientar que o valor do trimestre em referência corresponde ao mais
baixo da série disponível, com início no 1.º
trimestre de 2015.
No 3.º trimestre de 2020, contabiliza-

ram-se 44 processos findos, 39 dos quais
terminaram em falência ou insolvência.
Este número de falências/insolvências foi
praticamente idêntico ao do trimestre anterior (38), mas inferior ao do trimestre homólogo (58).
No que se refere ao tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas,
o peso das pessoas singulares no total dos
processos foi superior ao das pessoas coletivas, representando 53,8% do valor total.
Com efeito, das 39 falências/insolvências
decretadas neste trimestre, 21 foram de
pessoas singulares e 18 de pessoas coletivas.
Face ao trimestre anterior, verifica-se uma
inversão na repartição destes indicadores,
dado que, nesse trimestre, os processos de
pessoas coletivas tinham sido superiores
aos das pessoas singulares, representando
no total 55,3% e 44,7%, respetivamente.
JM/MS

“

Tendo em conta que a Comissão Permanente, órgão que faço parte, na
qualidade de vice-presidente do grupo parlamentar, desde a anterior legislatura, foi considerado o órgão prioritário para
funcionamento da AR, acabei por estar incluído na lista do primeiro lote de deputados a serem vacinados, sem, obviamente,
ter solicitado”, esclarece o socialista, a propósito da sua inclusão na lista elaborada de
acordo com o critério mínimo de funcionamento da Assembleia da República.
“Tendo em atenção, quer a minha idade, quer a minha condição física, mas sobretudo, a ainda escassez de vacinas que
permita a vacinação de todos os grupos de
risco expostos ao perigo, seja pelas funções
seja pela exposição, aguardo serenamente
e convictamente pela minha vez no quadro
do plano de vacinação nacional enquanto
cidadão”, acrescenta o parlamentar.
“É verdade que as viagens semanais entre a Madeira e Lisboa envolvem risco para
mim e para os outros, é verdade que estou
fortemente limitado na atividade que devo
desempenhar para proteger todos os cidadãos que comigo se relacionam, é verdade

que, também, devo contribuir para ajudar
a que a minha Região se torne mais segura
em termos sanitários, mas julgo que ainda
não estão criadas as condições para que
deva ser vacinado na linha da frente”, explica Carlos Pereira.
O socialista garante que vai seguir “sempre as recomendações das autoridades de
saúde, sobretudo tendo em conta a proteção de todos”, mas entende que “este não
é o caso”. “Compreendo e partilho todo o
esforço de identificar o nível mínimo de
funcionamento da AR, órgão máximo do
sistema democrático português, de forma a
salvaguardar todas as condições sanitárias
e de segurança, mas prescindo desta prioridade”, conclui.
JM/MS
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O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República
está entre os deputados cuja vacinação
foi considerada prioritária, mas vai optar pela sua “vez no quadro do plano de
vacinação nacional enquanto cidadão”.
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Angola: Casos de tráfico
humano implicam reforço
no diagnóstico

Arqueólogos encontram múmia
com língua dourada
Uma expedição arqueológica da República Dominicana encontrou uma múmia
com uma língua dourada e com cerca de
dois mil anos no sítio arqueológico Taposiris Magna, construído no delta do
Nilo, no Egito. A descoberta foi anunciada pelo Ministério do Turismo e Antiguidades egípcio nas redes sociais.

S

egundo o grupo de investigadores,
liderado pela arqueóloga Kathleen
Martinez da Universidade de Santo
Domingo, o amuleto de ouro terá sido colocado no corpo como um ritual para permitir que o espírito conversasse com os
deuses.
De acordo com a publicação, no templo Taposiris Magna, a 45 quilómetros de
Alexandria, foram descobertas, no total,
16 sepulturas escavadas nas rochas, populares nas eras grega e romana. No interior,

mileniostadium.com

encontravam-se várias múmias em “mau
estado de conservação”, muitas delas decoradas artesanalmente após o enterro.
Na mão de duas múmias, por exemplo,
existiam fragmentos de pergaminhos que
remetiam ao deus Osíris, considerado uma
das figuras mitológicas mais importantes
do Egito. Além disso, foram recuperadas
várias estátuas que retratam as pessoas que
foram enterradas naqueles locais.
“Vale ressaltar que durante os últimos
dez anos a missão encontrou um importante grupo de descobertas arqueológicas
que mudaram a nossa perceção do Templo de Taposiris Magna, onde uma série de
moedas com o nome e a imagem da Rainha
Cleópatra VII foram encontradas dentro
das paredes do templo”, é possível ler nas
redes sociais do ministério egípcio.
JN/MS

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos angolano disse que o
registo de 110 casos de tráfico de
seres humanos, nos últimos cinco
anos, comprova que o fenómeno
existe e que deve ser reforçado o
diagnóstico.

F

rancisco Queiroz interveio no ato
de lançamento do projeto de parceria entre o Ministério da Justiça
e dos Direitos Humanos e a Organização Internacional de Migrantes (OIM)
sobre tráfico de seres humanos.
Segundo o ministro, o reforço do trabalho de diagnóstico é essencial para
aferir a real dimensão deste fenómeno,
para que não atinja proporções alarmantes, que ponham em causa a segurança nacional, salientando que o seu
combate está dentro das prioridades do
executivo angolano.
“O combate ao tráfico de seres humanos é parte da Estratégia Nacional
dos Direitos Humanos e está alinhado
com a Agenda das Nações Unidas 2030,
sobre o Desenvolvimento Sustentável e com outros instrumentos internacionais de que Angola é parte, tais
como a Convenção das Nações Unidas
contra a Criminalidade Transnacional
Organizada e seu protocolo, que visam
prevenir, suprimir e punir o tráfico
de pessoas, especialmente mulheres e
crianças”, referiu.
O titular da pasta da Justiça e dos
Direitos Humanos disse que o Plano
de Ação Nacional de Combate ao Trá-

fico de Seres Humanos em Angola visa
contrariar a ação criminosa do uso de
crianças para o trabalho forçado em
setores como agricultura, garimpo de
diamantes, construção civil e serviços
domésticos.
O mesmo plano também previne o
abuso sexual de homens, mulheres e
crianças.
Sobre o projeto de parceria entre Angola e a OIM, no combate ao tráfico de
seres humanos e proteção às vítimas,
Francisco Queiroz avançou que conta com uma cabimentação financeira
para acelerar os mecanismos de proteção às vítimas e reabilitação de centros de acolhimento, para dotá-los das
condições adequadas de proteção, serviços jurídicos, médicos e psicológicos,
rastreio das populações vulneráveis e
serviços de apoio social.
De acordo com o ministro, o combate
ao tráfico de pessoas não significa apenas punir os traficantes, mas um desafio multidisciplinar que coloca a proteção e assistência às vítimas no centro
das ações.
Ao tráfico de menores deve ser dada
uma atenção especial, defendeu o governante angolano, por serem particularmente vulneráveis.
O ministro agradeceu o apoio do
Governo norte-americano, que financiaram a OIM, para dar o seu apoio na
concretização do compromisso de Angola no combate ao tráfico de seres humanos.
MN/MS

Mais de metade dos países da
África Subsaariana são regimes autoritários
britânica The Economist, o índice mede os
níveis de democracia em 167 países e territórios. A pontuação média dos 44 países
subsaarianos avaliados caiu para 4,16 em
2020, contra 4,26 em 2019, sendo a mais
baixa da região desde que o índice começou
a ser publicado em 2006.
A África Subsaariana tem apenas uma
“democracia plena” - as Maurícias - e seis
“democracias imperfeitas”: Cabo Verde,
Botsuana, África do Sul, Namíbia, Gana e
Lesoto. Outros 13 países estão classificados
como “regimes híbridos”, menos dois do
que no índice de 2019, com o Burkina Faso
e o Mali a descerem para a classificação de
“regimes autoritários”, elevando para 24
os países com essa classificação na região.
Entre estes, estão os lusófonos Angola,
Moçambique, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. De acordo com o índice, o Burkina
Faso e o Mali foram ambos despromovidos
de “regimes híbridos” para “regimes autoritários” porque “nenhum dos governos
tem controlo total sobre o seu território e
a insegurança no Mali precipitou um golpe
de Estado em agosto de 2020”, os militares
a governarem o país desde então.
democracia na África Subsaariana
O Mali caiu 11 lugares a nível mundial, a
deteriorou-se em 2020, com a maiosegunda maior queda na região subsaariana
ria dos regimes da região classifia seguir ao Togo, que caiu 15 lugares em recados agora como “autoritários”, revela o
sultado de “eleições profundamente frauÍndice da Democracia 2020, divulgado esta
dulentas e repressão contra a oposição”.
semana.
A deterioração regional resultou também
Elaborado anualmente pela The Econodo declínio das pontuações relacionadas
mist Intelligence Unit, ligada à publicação
com o “processo eleitoral e pluralismo”,
Créditos: DR

A África Subsaariana tem apenas uma
“democracia plena” - as Maurícias - e
seis “democracias imperfeitas”: Cabo
Verde, Botsuana, África do Sul, Namíbia,
Gana e Lesoto.

A

com a pontuação média regional deste critério a descer para 3,87 (4.01 em 2019).
As eleições disputadas na Tanzânia e na
Guiné-Conacri levaram a que ambos os
países piorassem no índice devido a irregularidades nas votações.
Como positiva é apontada a anulação
e repetição das eleições presidenciais no
Maláui, que empurrou o país cinco lugares
para cima na classificação global.
O declínio na pontuação global da democracia em África em 2020 foi também
impulsionado pelos bloqueios impostos no
contexto da pandemia de covid-19, aponta o índice, considerando que tiveram um
impacto negativo no critério “liberdades
civis” (a pontuação da região caiu de 4,46
em 2019 para 4,23 em 2020).
De acordo com a análise da The Economist Intelligence Unit, houve uma estratégia de “aplicação implacável” de medidas
de confinamento e recolher obrigatório em
África, com vários países, como a Nigéria,
o Quénia e o Senegal, a endurecerem ainda mais a repressão policial contra as populações. “A dureza das restrições levou as
pessoas a desrespeitá-las e houve protestos
e motins em vários países, incluindo em alguns com uma história de participação política limitada, como o Uganda e Angola”,
apontou. “Em Angola, a agitação esteve
também relacionada com o adiamento das
eleições locais”, acrescentou.
No índice, são igualmente apontadas as
restrições impostas à atividade política,

“aplicadas de forma desproporcionada à
oposição”, antes das eleições de janeiro de
2021 no Uganda.
Um caso, que segundo a análise, ilustra
como os regimes autocratas “usam a desculpa das novas ameaças como o coronavírus para reprimir a oposição e manter o
poder durante um período de crise”.
Globalmente, a pontuação média dos 167
países e territórios caiu de 5.44 para 5.37,
a pior pontuação desde a primeira edição
do índice em 2006. A grande maioria dos
países - 116 de um total de 167 (quase 70%)
- registou um declínio na sua pontuação
total em comparação com 2019. Apenas 38
(22,6%) registaram uma melhoria e os outros 13 estagnaram.
O Índice de Democracia da The Economist Intelligence Unit baseia-se na avaliação em cinco categorias: processo eleitoral
e pluralismo, funcionamento do governo,
participação política, cultura política e liberdades civis. O índice traça o retrato do
estado atual da democracia em 165 Estados independentes e dois territórios, classificando 60 indicadores numa escala de
pontuação 0 a 10. Com base na pontuação
total, os países são classificados como um
de quatro tipos de regime: democracia plena (pontuações superiores a 8), democracia imperfeita (pontuações superiores a 6),
regime híbrido (pontuações superiores a 4)
e regime autoritário (pontuações inferiores
ou iguais a 4).
JN/MS
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“

Todo o conteúdo do YouTube
precisa seguir as diretrizes da comunidade”, disse a plataforma de
vídeo, num comunicado divulgado na
noite de quarta-feira (3).
A rede social suprimiu os canais
“Terça Livre TV” e “Terça Livre Live”,
criados por Allan dos Santos, militante
de extrema-direita que já atuou como
porta-voz da ala mais radical de um
movimento que tem sido chamado de
‘bolsonarismo’ e que começou a ganhar
notoriedade desde a campanha para as
eleições presidenciais de 2018, que levaram Bolsonaro ao poder.
O YouTube sublinhou na nota que
também se reserva o “direito de restringir a criação de conteúdo de acordo
com os seus próprios critérios”.
“No caso de uma conta ficar restrita na plataforma ou impossibilitada de
utilizar algum dos nossos recursos, o
criador”, neste caso Allan dos Santos,
“não poderá utilizar outro canal para
contornar essas penalizações”, afirmou
o YouTube.

O ‘blogger’ é, juntamente com outros aliados do Presidente brasileiro,
um dos investigados pela suposta organização de manifestações rotuladas
de “antidemocráticas” pelo Ministério
Público e pela Polícia Federal.
Nesses eventos, aos quais o próprio
Bolsonaro compareceu ocasionalmente no ano passado, foram promovidas
ideias em favor do “fechamento” Congresso, do Supremo Tribunal Federal e
uma intervenção militar que seria liderada pelo atual chefe de Estado.
As autoridades brasileiras, com a
permissão do Supremo Tribunal Federal, iniciaram uma investigação na
época para descobrir quem está por
trás da organização e do financiamento
desses protestos. Desde então, a Polícia
Federal vem realizando procedimentos, como buscas em casa de parentes
do governante e a prisão temporária de
alguns ativistas de extrema-direita, a
fim de reunir provas para a conclusão
da investigação.
Allan dos Santos também teve a sua
conta no Twitter suspensa, embora tenha criado outra que continua ativa.
Após o início das investigações, o
‘blogger’ anunciou, numa transmissão
ao vivo pelas redes sociais, que ia deixar o Brasil para se mudar para os Estados Unidos.
JN/MS
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YouTube fecha canais de
blogger de extrema-direita
que apoia Bolsonaro
O YouTube fechou esta quinta-feira (4) dois canais de um popular
blogger defensor do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e que enfrenta
uma investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) por divulgação de
notícias falsas e organização de atos
antidemocráticos.
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O “banco solidário” para ajudar
a combater a miséria no Brasil
As 10 maiores favelas brasileiras uniram-se para fundar o G10 Favelas, um
“banco solidário” para ajudar pequenos
empreendedores e restante população a
combater a fome, o desemprego e a miséria que a pandemia agravou.

“

Estou a passar por muita necessidade.
Por exemplo, agora se eu quisesse um
real para comprar um pão, não teria”,
desabafa Naldo Matos, morador da favela
Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Naldo é apenas um caso de milhares. Junta-se
à enorme fila de pessoas que espera pelas
refeições gratuitas. É assim que consegue

passar os dias. Nos últimos 10 meses, a favela contou com cerca de oito mil doações
para manter o sistema de distribuição de
refeições, cestas, kits de higiene e acompanhamento de saúde para a população de
mais de 100 mil habitantes.
Com as doações estagnadas, as 10 maiores favelas reavivaram um projeto antigo chamado “G10 Favelas” para suprir as
necessidades agravadas pela pandemia. O
objetivo do banco é conceder empréstimos
aos empreendedores e com os lucros manter a estrutura de assistência social criada
na comunidade.
JN/MS

Desastre deixou 270 vítimas, entre mortos
e desaparecidos, em tragédia que aconteceu há mais de dois anos, no dia 25 de
janeiro de 2019. Atingidos reclamam que
não foram ouvidos nem chamados para
participar de processo de negociação.

O

governo de Minas Gerais e a Vale
assinaram, na manhã desta quinta-feira (4), o acordo bilionário para
reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, que aconteceu há
dois anos. Após quatro meses de negociações e 200 horas de reuniões, o termo foi
assinado com o valor de mais de R$ 37 bilhões (exatos R$ 37.689.767.329,00).
As negociações envolveram representantes do governo de Minas, Ministério
Público de Minas Gerais, Ministério Público
Federal e Defensoria Pública, e o Tribunal
de Justiça de Minas, além da mineradora Vale, responsável pela barragem que
se rompeu na mina Córrego do Feijão, em
Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019,
matando 270 pessoas.
No entanto, representantes dos atingidos e de familiares das vítimas reclamam
desde o início que não foram ouvidos nem
chamados para participar das negociações.
Eles protestaram em frente ao Tribunal de
Justiça durante a audiência.
De acordo com o Executivo estadual, este
é o maior acordo já realizado na história do
Brasil. Mas, inicialmente, o governo havia
pedido cerca de R$ 55 bilhões.

“Este é o maior acordo, em valor, da história do Brasil e o segundo do mundo”, disse o secretário de governo Mateus Simões.
Segundo ele, até então, o maior valor era
de R$ 7 bilhões. Questionado sobre quando
esses recursos acordados nesta quinta-feira
(4) serão recebidos pelo governo, o governador Romeu Zema (Novo) disse que “esses recursos já estão sendo aplicados desde
o dia 25 de janeiro de 2019”. Mas que, com a
assinatura do termo de reparação, “a partir
da próxima semana”, serão abertos editais
para diversas obras.
Além disso, o auxílio emergencial, agora
chamado de “programa de transferência de
renda” já foi renovado, segundo ele. O auxílio deixaria de ser pago a partir de 28 de
fevereiro deste ano.
Durante os pronunciamentos após a homologação do acordo, o governador Romeu Zema (Novo) voltou a destacar que
o acordo é “inédito” e um dos maiores do
mundo, como diz documento divulgado
pelo governo. Segundo ele, as obras vão
gerar 360 mil empregos “nos próximos
meses e anos”.
“Não podemos mudar o passado, que
muitas vezes foi triste e trágico, mas podemos fazer um futuro melhor, e é exatamente isso que nós estamos concretizando
neste momento. É um acordo inédito em
muitos pontos. Nunca no Brasil se fez um
acordo dessa magnitude. Iniciamos agora
um novo desafio de darmos início a essas
obras”. Ele também disse que o governo vai

“usar o que foi aprendido nesse caso para
destravar o que está emperrado no caso de
Mariana”. Segundo ele, todas as partes “tiveram que ceder” para que o acordo fosse
concretizado.
“As buscas das 11 vítimas continuam.
Tenho certeza que a perda dessas vidas não
foram em vão”, disse Zema.
Zema também disse que esse acordo não
é um ponto final nas reparações dos danos
causados pela tragédia:
“Com relação à reparação socioeconômica para o estado, o valor está definido. Mas
se amanhã for detectado um novo dano
ambiental, a empresa terá que arcar com
ele. Se amanhã nascer uma criança com
um problema, que for efeito dessa tragédia,
a empresa vai ter que arcar. Esse valor é um
teto, poderá ir além, mas não a menos”. O
procurador-geral do Ministério Público de
Minas, Jarbas Soares Júnior, também disse
que “este é maior acordo judicial da história do país”. “Muito importante: não interfere em possíveis ações individuais que
os atingidos podem requerer junto ao poder Judiciário. Também não influencia no
processo criminal em curso na Justiça estadual de Brumadinho. O acordo apresenta
40 anos dos atuais investimentos governo
mineiro, 200 anos do orçamento da prefeitura de Brumadinho e quase 20 anos do
orçamento do Ministério Público”, disse o
procurador.
G1/MS
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Vale assina acordo de R$ 37,68 bilhões
para reparar tragédia de Brumadinho
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Dinamarca vai ter
passaporte que
comprova vacinação
contra a covid
A Dinamarca está a desenvolver um
passaporte digital que vai indicar se
os cidadãos foram ou não vacinados
contra a covid-19.

Créditos: DR

O
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OMS alerta para impacto catastrófico
da pandemia no tratamento do cancro
cial ou totalmente os seus serviços oncológicos por causa da mobilização contra a
pandemia e das restrições de viagens.
“Alguns países tiveram escassez de medicamentos anticancerígeno e muitos registaram uma queda significativa em novos
diagnósticos de cancro, mesmo em países
O impacto da pandemia sobre o can- mais ricos”, observou Kluge, em comunicro na região é catastrófico”, disse o cado, apontando o agravamento das desidiretor da Organização Mundial da gualdades devido à crise económica.
Na Holanda e na Bélgica, durante o priSaúde (OMS) na Europa, Hans Kluge, no
meiro confinamento na primavera de
Dia Mundial do Cancro.
Entre os 53 países da região para a OMS 2020, o número de cancros diagnosticados
(incluindo vários países da Ásia Central), caiu 30 a 40% e no Quirguistão caiu 90%
um em cada três países interrompeu par- em abril de 2020, disse o responsável.

A OMS Europa alertou, esta quinta-feira (4), para o impacto da pandemia de
covid-19 no tratamento do cancro, que
considerou catastrófico, apontando interrupções nos serviços em um terço
dos países da região.

“

A OMS prevê que os atrasos no diagnóstico e tratamento no Reino Unido levem a
um aumento de 15% nas mortes por cancro
colorretal e 9% por cancro de mama nos
próximos cinco anos.
Na região europeia, o cancro, a diabetes e as doenças respiratórias crónicas são
responsáveis por mais de 80% das mortes
a cada ano.
A OMS pretende mobilizar novamente as
autoridades com uma iniciativa focada em
particular na prevenção, deteção precoce
e acesso para todos ao diagnóstico e tratamento.
JN/MS

documento, que está a ser estudado em conjunto com várias
empresas e poderá ser acedido
através de uma aplicação, vai permitir
privilégios especiais em viagens, aliviando ou flexibilizando eventuais restrições, mas também que os cidadãos
possam ir a restaurantes, conferências,
festivais de música ou eventos desportivos.
O ministro das Finanças dinamarquês anunciou, esta quarta-feira (3),
que o documento deverá ficar pronto
dentro de três a quatro meses. Antes
disso, e já a partir do final de fevereiro,
as pessoas poderão ver o seu estado de
imunização num site.
“É absolutamente crucial para nós
sermos capazes de reiniciar a sociedade dinamarquesa e que as empresas
possam voltar aos trilhos. Muitas empresas dinamarquesas são empresas
globais”, afirmou Morten Bødskov.
Ainda assim, o documento parece
não ser totalmente consensual e divide
a sociedade dinamarquesa, mas não só.
Entre as críticas apontadas por alguns
países, que também já começaram a
discutir um passaporte idêntico, está o
facto de tal medida forçar a vacinação
obrigatória, quando a mesma é facultativa, ao distinguir vacinados de não
vacinados.
JN/MS

Covid-19

Equipa da OMS em Wuhan diz que China está a cooperar
Um dos investigadores da Organização
Mundial da Saúde (OMS) em busca de
pistas sobre a origem do novo coronavírus na cidade de Wuhan, centro da China, disse esta quinta-feira (4) que o lado
chinês ofereceu um alto nível de cooperação.
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N

uma mensagem difundida via Twitter, o zoólogo Peter Daszak elogiou
as reuniões de quarta-feira (3) com
a equipa do importante Instituto de Virologia de Wuhan, incluindo o vice-diretor Shi
Zhengli, um virologista que trabalhou com
Daszak para rastrear as origens da Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS,
que teve origem na China, em 2003.
“Reunião extremamente importante
hoje, incluindo com o Dr. Shi Zhengli. Uma
discussão franca e aberta. As principais
perguntas que fizemos tiveram resposta”,
escreveu Daszak na quinta-feira (4).
Anteriormente, Daszak difundiu imagens dos jornalistas à porta do instituto.
“Agradecemos à imprensa pela sua paciência e interesse em divulgar estas notícias para o mundo. O trabalho está a avançar e esperamos poder conversar sobre os
resultados o mais rápido possível”, apontou. O Instituto de Virologia de Wuhan
juntou muitas amostras de vírus, levando
a alegações não comprovadas de que pode
ter causado o surto original, através de um

acidente. A China negou veementemente
essa possibilidade e promoveu teorias não
comprovadas de que o vírus pode ter tido
origem em outro lugar.
A equipa da OMS, que inclui especialistas
de 10 países, visitou ainda hospitais, institutos de pesquisa e um mercado de frutos
do mar ligado ao surto original.

É provável que sejam precisos anos para
confirmar a origem do vírus por causa da
pesquisa exaustiva, incluindo amostras de
animais, análises genéticas e estudos epidemiológicos.
Uma possibilidade é que um caçador de
animais selvagens possa ter passado o vírus
para comerciantes que o carregaram para

Wuhan, mas isso ainda não foi provado.
Os primeiros pacientes da covid-19 foram detetados em Wuhan, no final de 2019,
levando o Governo a colocar a cidade de 11
milhões de habitantes sob um bloqueio de
76 dias. Desde então, a China relatou mais
de 89.000 casos e 4.600 mortes.
JN/MS
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Crime

Tudo era falso nesta burla entre Espanha
e os EUA, menos os milhões roubados
Uma rede criminosa defraudou mais de
50 bancos com sede nos Estados Unidos
através de empresas de fachada criadas
naquele país. Os criminosos operavam a
partir de um hotel, também fictício, em Espanha, e estenderam a operação a vários
países europeus, entre eles, Portugal.

Como é que tudo começou?
Para que a mentira não tivesse perna
curta, a rede começou por preparar o terreno onde assentaria o crime, sem que houvesse pontas soltas. Os criminosos criaram
empresas de fachada nos Estados Unidos

Créditos: DR
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arece uma história digna de um filme
de Hollywood, mas é bem real. Uma
rede internacional de crime, composta maioritariamente por cidadãos gregos, criou durante o ano da pandemia um
esquema de lavagem de dinheiro e fraude
de larga escala. A operação ocorria sobretudo a partir de Espanha, espalhou-se por
14 províncias deste país, e chegou a pelo
menos outros 15 países. O crime terá lesado
mais de 50 instituições bancárias norte-americanas no valor de 12 milhões de euros.
Desde outubro do ano passado foram
detidas 105 pessoas, apreendidos 406 mil
euros e 14 veículos de luxo e congeladas 87
contas bancárias (no valor de 1,3 milhões
de euros), soube-se esta quarta-feira. A investigação de oito meses coordenada pela
Europol e liderada pelos Serviços Secretos
dos EUA e a Polícia Nacional de Espanha
realizou ainda 88 buscas domiciliárias e
executou 19 mandados de prisão europeus. As autoridades da Grécia, Áustria e
Dinamarca, assim como o Departamento
de Justiça dos EUA e a Rede de Execução
de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN),
também participaram no desmantelamento da rede criminosa.

e abriram contas bancárias no país. Para
dar a imagem de estabilidade financeira e
ganhar a confiança dos bancos, a rede fez
transferências de dinheiro avultadas a partir da União Europeia para as tais contas.
Uma estratégia que se revelou bem sucedida, já que os bancos norte-americanos autorizaram a emissão de cartões de débito e
crédito para as empresas de fachada.
Os golpistas começaram então a operar
sobretudo a partir de Espanha: os cartões
eram utilizados em estabelecimentos cúmplices “através do sistema de pré-autorização, aproveitando a diferença de aceitação
de pagamento entre bancos americanos e
espanhóis”, detalha o comunicado da Polícia Nacional de Espanha.
As instituições bancárias norte-americanas detetaram que o pagamento não tinha
sido autorizado e, por isso, devolviam o dinheiro à conta do cliente, membro da rede
criminosa. Após a devolução do dinheiro, o
cartão voltava a ser novamente usado nos

tais estabelecimentos cúmplices para libertar o valor inicialmente retido. A técnica
fez que com os bancos norte-americanos
gerassem um valor a descoberto (banco
autoriza cliente a ter saldo negativo se precisar de mais dinheiro) associado a determinada conta.
O dinheiro era depois desviado dos estabelecimentos cúmplices (recebiam 15% de
comissão) para contas de várias empresas,
criado por membros da rede criminosa, em
diversos países. Para justificar valores tão
avultados, os criminosos emitiram faturas
falsas. A Polícia Nacional de Espanha detalha que chegou a ser passada uma fatura
de 80 mil euros numa farmácia em menos
de uma hora e de 300 mil euros num clube
taurino. Durante o estado de emergência
em Espanha foram passadas faturas milionárias de hotéis que estavam fechados.
Portugal na história do crime

Não é claro que se o nosso país foi ou não
um destino do dinheiro, mas criar a ideia
que eram empresas rentáveis e de confiança levou a que os criminosos abrissem contas bancárias em vários países europeus.
“Além disso, constatou-se que as atividades ilegais da organização se espalharam
pelo mundo, tanto na Espanha (...) bem
como internacionalmente - EUA, Grécia,
Áustria, Dinamarca, Reino Unido, Ucrânia,
Roménia, Polónia, Bélgica, Turquia, Portugal, França, Holanda, Letónia e Alemanha”, esclarece o comunicado da Polícia
Nacional espanhola.
A pormenorização e o cenário quase
“hollywoodesco” do crime não ficam por
aqui. Os membros desta rede, apesar de
maioritariamente gregos, falavam várias
línguas. Eram venezuelanos, norte-americanos, albaneses, búlgaros, colombianos
e espanhóis. O centro de operações era um
hotel, na cidade de Miajadas, na comunidade da Estremadura, em Espanha. Mas não
era um alojamento turístico usual. “Este
estabelecimento manteve a cafetaria aberta ao público para não suscitar suspeitas de
inatividade, mas aí se refugiaram os principais membros da organização, bem como
outros parceiros gregos que se deslocaram
temporariamente a Espanha para efetuar
alguma gestão relacionada com a fraude”,
explica a autoridade espanhola.
Pela investigação internacional é possível dizer que os criminosos fingiam quase tudo: ser empresários, criar empresas,
mentir sobre ter negócios de sucesso e estar
alojados num hotel. O resultado concretizou-se numa das maiores investigações internacionais feitas com cartões bancários,
de onde resultaram mais 100 detenções e 14
pessoas acusadas.
JN/MS

E como entra Portugal nesta história?

Covid-19

Vacina AstraZeneca com “100% de proteção” para casos graves
A farmacêutica AstraZeneca anunciou
esta quarta-feira (3) que os dados da
fase final de ensaios clínicos da eficácia
da sua vacina contra a covid-19 indicam
que esta dá “100% de proteção” para
casos graves, hospitalizações e mortes.
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m comunicado divulgado pela farmacêutica, o vice-presidente executivo,
Mene Pangalos, afirma que os novos
dados “voltam a confirmar que a vacina
(AstraZeneca) previne casos graves (do
novo coronavírus) e mantém as pessoas
fora do hospital”.
A conclusão consta de um estudo preliminar publicado pela Universidade de Oxford, que colaborou no desenvolvimento
da vacina, elaborado a partir de dados da
fase final de ensaios clínicos do imunizante.
O estudo indica não se terem registado
casos graves ou de hospitalização de pacientes, 22 dias depois de administrada a
primeira dose da vacina.
Andrew Pollard, investigador principal
da equipa de Oxford para desenvolvimento
de vacinas, afirma que os novos dados confirmam os iniciais, que permitiram a aprovação da vacina pelos reguladores, e que
“sustentam” a decisão do Governo britâ-

nico de atrasar a administração da segunda
dose da vacina para até 12 semanas depois
de primeira.
A política destinou-se a maximizar a
quantidade de pessoas com alguma proteção, pelo menor espaço de tempo possível
até que a primeira dose mantenha a sua
eficácia. Esta quarta-feira (3), o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que mais de 10 milhões de pessoas
receberam pelo menos uma dose de uma

das várias vacinas contra a covid-19, e que
quase meio milhão de pessoas já receberam
ambas as injeções no Reino Unido.
Os mais recentes ensaios clínicos indicam que a vacina AstraZeneca tem uma
eficácia de 76% depois da primeira dose e
de 82% depois de a segunda dose, se esta
for injetada num intervalo de pelo menos
12 semanas.
A vacina da AstraZeneca já foi autorizada
em numerosos países, incluindo da União

Europeia.
A agência do medicamento da Suíça,
Swissmedic, que emite as autorizações de
comercialização dos remédios, considerou
serem necessários mais estudos antes de se
autorizar a vacina da AstraZeneca no país.
A agência suíça adiantou que a sua comissão consultiva de especialistas externos
considerou numa reunião extraordinária,
realizada na terça-feira (2), “que os dados
disponíveis não permitem ainda concluir
que existe uma relação de benefício-risco
positiva” no caso daquela vacina.
A Swissmedic quer mais dados sobre a
eficácia de um estudo de fase III que está a
ser realizado na América do Norte e do Sul.
A agência já autorizou as vacinas anti-covid da Pfizer-BioNtech e da Moderna. A
campanha de imunização na Suíça começou no final de dezembro.
Por outro lado, a Confederação suíça indicou esta quarta-feira (3) ter assinado um
contrato com a farmacêutica alemã Curevac e o Governo sueco para a entrega de
cinco milhões de doses de vacina. Também
fechou um contrato preliminar de seis milhões de doses com a norte-americana Novavax.
JN/MS

Award Season
Sales Event
Februar y 1 to Februar y 28

Nissan received the highest number of awards
in the J.D. Power 2020 US Automotive Performance
Execution and Layout (APEAL) Study of new vehicles
owners' experience with their own vehicle after
90 days of ownership. For J.D. Power 2020 award
information go to jdpower.com/awards.
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As equipas da I Liga estão com o calendário preenchido - entre as jornadas 16
e 18, sobretudo. É que ao contrário do
que é habitual, durante este período os
jogos acontecem com um intervalo de
tempo muito mais curto: o F.C.Porto,
por exemplo, joga de três em três dias.
Ninguém disse que era fácil… Bom,
mas vamos também nós meter os pés
ao caminho e fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que se passou na 16ª
jornada da Liga.

C

omeçamos pela estrelinha de
campeão do líder Sporting: a turma de Alvalade voltou a ganhar
já em período de descontos, desta feita
frente ao Benfica - uma vitória caseira
que já não acontecia desde a temporada
2011/2012, onde os leões também venceram por 1-0, com um golo de Ricky
van Wolfswinkel.
A vitória foi merecida, note-se, mas a
partida não foi particularmente brilhante:
as oportunidades não abundaram, a qualidade não esteve nos píncaros, mas o que é
certo é que o Sporting fez mais por merecer a vitória.
Remates enquadrados com a baliza durante a primeira parte nem vê-los: para
além de uma ou outra ocasião de perigo
(de realçar o remate de Porro aos 35’ e a
oportunidade desperdiçada por Neto aos
40’) poucos mais há para contar no que aos
primeiros 45 minutos diz respeito. Não me
culpem a mim!

Dar corda
às chuteiras

No reatamento, Darwin tentou a sua
sorte com um remate potente, mas Adán
estava onde deveria estar e negou o golo ao
uruguaio.
Saltamos para o minuto 80, já com Jovane, Palhinha e Tabata em campo por troca
com Nuno Santos, João Mário e Tiago Tomás, respetivamente, e numa altura em
que os leões começavam a meter as garras
de fora e a criar mais oportunidades: uma
virada de flanco por parte de Feddal encontra Tabata junto à linha de fundo, este
cruza, Vertonghen corta a bola, esta sobra
para Palhinha e o médio, à entrada da área,
remata com a bola a passar muito perto do
poste direito da baliza de Vlachodimos.
E se não vai ao pontapé… vai à cabeçada!
Ao segundo minuto dos cinco de compensação, Porro cruzou da direita, Vlachodimos defende mas coloca a bola exatamente onde não devia: na cabeça de Matheus
Nunes que, sozinho, atirou a contar e deu a
vitória à equipa de Rúben Amorim.
Pouco deslumbrante foi também o jogo
que opôs o F.C.Porto e o Rio Ave.
Foi uma má estreia para Miguel Cardoso no emblema de Vila do Conde, já que
os golos de Luis Díaz, aos 44’, e de Evanilson, aos 74’, sentenciaram a derrota do
Rio Ave, que já leva três jogos consecutivos
sem vencer.

Wondering what your
home may be worth?

É certo que os dragões não têm tido
“descanso”: entre o campeonato, Taça de
Portugal e Taça da Liga, a equipa tem “puxado pelo cabedal” e, por isso mesmo, é
normal que não se apresentem em campo
tão “frescos” como aconteceria em condições normais. Ainda assim, foram claramente superiores na partida e logo aos
quatro minutos criaram a primeira oportunidade de golo, por Luis Díaz.
O Rio Ave tentava responder, mas os
azuis e brancos controlavam o jogo com
relativa tranquilidade, tendo inclusive ficado, mais uma vez, perto do golo - primeiro por Marega e depois novamente por
Luis Díaz. Na realidade, o colombiano tanto tentou… que conseguiu! Em cima do intervalo, e após cruzamento de Zaidu, Díaz
assiste Taremi, cujo remate foi defendido
por Kieszek, mas, na recarga, o camisola 7
do FC Porto inaugurou o marcador.
Na segunda metade da partida a equipa
da foz do Ave fez-se notar, graças a um par
de remates de Gelson Dala e ainda num cabeceamento de Ronan, que bateu nos pés
de Mbemba e quase traiu Marchesin.
Ainda assim foi o F.C. Porto quem voltou
a ser feliz: Evanilson, que entrou na partida aos 67’, finalizou da melhor forma uma
jogada de insistência de Taremi, estabelecendo o 2-0 final.

O Nacional regressou às vitórias com
uma reviravolta frente ao Famalicão: Anderson, aos 33’, inaugurou o marcador no
reduto madeirense, mas aos 53’ Rochez
igualou e apenas quatro minutos depois
Francisco Ramos deu a cambalhota no
marcador.
Os axadrezados seguiram o exemplo da
equipa de Luís Freire: em Portimão, foram
os da casa os primeiros a marcar (aos 36’,
por Ewerton), mas Elis, aos 45’, e Paulinho, aos 63’, marcaram os golos que resultaram na primeira vitória de Jesualdo
Ferreira enquanto treinador do Boavista.
Já o Farense terminou esta jornada no
fundo da tabela classificativa, depois de
ter saído derrotado, por 2-0, do reduto
do Tondela. Foram João Pedro, aos 46’, e
Rafael Barbosa, aos 90+3’, os autores dos
golos que garantiram a quinta vitória no
campeonato à equipa beirã.
No Estádio D. Afonso Henriques, Óscar Estupiñán apontou, aos 48’, o golo do
triunfo vimaranense sobre o Marítimo,
enquanto que nos Açores o Santa Clara impôs-se ao Belenenses, por 2-0 (Cryzan, de
grande penalidade, e um autogolo de Diogo Calila).
Braga e Paços de Ferreira continuam em
grande forma e também venceram nesta
jornada: os pacenses bateram, em Barcelos, o Gil Vicente por 2-1 (João Amaral e
Luiz Carlos marcaram pela equipa de Pepa,
enquanto que Abbas reduziu aos 86’) e os
Guerreiros do Minho golearam os vizinhos de Moreira de Cónegos com tentos
de Fransérgio (7’), André Castro (17’), Raúl
Silva (22’) e André Horta (87’), terminando a ronda em terceiro lugar, em igualdade
pontual com o Benfica.
Tudo dito! Até à próxima jornada!

Dundas & Kipling
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Visit candidofaria.ca to find out your home’s
estimated value
Luxury Tridel Nuvo 1 building . Unidade de
condomínio com um quarto e sala de estar,
com muitos recursos de eficiência energética
e absolutamente luxuoso. Portaria com 24
horas, suítes, piscina coberta aquecida, sauna, golfe virtual e salão de jogos. Possui sala
de cinema, estacionamento para visitantes,
terraço com churrasqueira e muito mais. A
uns passos de distância do metro da Kipling,
do GO Transit e rodovias no geral.

Apartamento com 2 quartos e 2 casas de
banho, com amplo armazenamento e muitas
atualizações. O condomínio bem iluminado e
arejado possui um open concept na zona da
sala de estar e sala de jantar, com uma varanda. Possui pisos laminados, com eletrodomésticos em aço e bancada de quartzo.
O edifício oferece ótimas comodidades, estacionamento para visitantes e terraço com
churrasqueira com vista para a cidade.
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Moreirense vence Famalicão na estreia

Farense empata com Santa Clara na de Silas no comando dos famalicenses
estreia de Jorge Costa no comando
Triunfo da equipa de Moreira de Cóne- za, e de Yan Matheus, no encerramento

gos, que vinha de uma derrota por 4-0 da primeira parte (45), numa partida que
em casa frente ao Braga, foi construí- marcou a estreia do treinador Jorge Silas
na equipa famalicense, que somou a terdo ainda na primeira parte.
ceira derrota consecutiva.
Com este triunfo, Moreirense destacaMoreirense consolidou o oitavo
lugar na I Liga, ao vencer 2-0 em -se no oitavo lugar, com 21 pontos, mecasa do Famalicão, na 17.ª jornada nos um do que o sétimo, o Santa Clara,
da prova, com os famalicenses a baixa- enquanto o Famalicão baixa ao 16.º lugar,
rem à zona de despromoção, à condição. à condição, posição que este ano obriga
O triunfo da equipa de Moreira de Có- a um play-off com o terceiro da II Liga,
negos, que vinha de uma derrota por 4-0 com 14 pontos.
OJogo/MS
em casa frente ao Braga, foi construído
ainda na primeira metade, com golos de
Riccieli, aos 24 minutos, na própria bali-

minutos, mas o avançado brasileiro Carlos
Júnior restabeleceu a igualdade, aos 63, de
grande penalidade.
O Farense, que iniciou no último lugar do
campeonato a jornada de fecho da primeira
volta, mantém-se em zona de despromoá com Jorge Costa no banco de suplen- ção, com 13 pontos (apesar de ter menos
tes, poucas horas após o Farense ter um jogo realizado), enquanto o Santa Clara
anunciado que seria o sucessor de Sér- permanece numa tranquila sétima posição,
gio Vieira, o médio escocês Ryan Gauld com 22.
JN/MS
colocou os anfitriões em vantagem, aos 40
Farense e Santa Clara empataram 1-1
no jogo de estreia de Jorge Costa como
treinador da equipa algarvia, da 17.ª jornada da Liga portuguesa, última da primeira volta.

J

Braga dá a volta ao Portimonense

Créditos: DR

Créditos: DR

O

Choque deixou Nanu inanimado e causou
pânico no relvado do Estádio Nacional
Os companheiros de equipa e os adverA partida entre o Belenenses SAD e o F.
C. Porto (0-0) ficou marcada pela lesão sários mostraram-se bastante preocupados
do defesa Nanu, dos dragões, após um com o estado de saúde de Nanu.
A ambulância entrou em campo para ajuchoque com o guarda-redes dos lisboedar a equipa médica azul e branca a prestar
tas Kritciuk, aos 85 minutos.
os primeiros socorros ao defesa, que esteve
cronómetro marcava 85 minutos vários minutos a ser assistido antes de ser
quando se instalou o pânico no rel- transportado ao hospital São Francisco Xavado, com o defesa do F. C. Porto a vier, em Lisboa.
No final do encontro, o capitão do F. C.
sofrer um violento choque com o guarda-redes do Belenenses SAD, que o deixou Porto Pepe, na entrevista rápida à SportTV, avançou que o colega de equipa já esprostrado vários minutos.
O árbitro Fábio Veríssimo interrom- taria consciente quando a ambulância saiu
peu prontamente o encontro para que o do estádio.
Até ao fecho desta edição, não existiam
jogador pudesse ser assistido pela equipa
médica portista, face à gravidade da si- mais informações oficiais quanto ao estado
de saúde do jogador.
JN/MS
tuação.
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segunda parte, com golos de Lucas Piazón (62) e de Ricardo Horta (73, de grande penalidade).
Com este triunfo, o S. C. Braga está no
terceiro lugar, com 36 pontos, e encurtou
para três a diferença para o F. C. Porto,
que empatou com o Belenenses SAD (0m Braga, o Portimonense adian- 0). Já o Portimonense somou a segunda
tou-se no marcador aos 23 minu- derrota consecutiva e é 14.º, à condição,
tos, com um golo de Aylton Boa com 15.
JN/MS
Morte, mas os minhotos deram a volta na
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O S. C. Braga deu a volta ao resultado
e ganhou ao Portimonenses, por 2-1,
em jogo da 17.ª jornada da Liga, aproximando-se do segundo lugar do F. C.
Porto, que empatou com o Belenenses
SAD.
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Estas são as principais transferências do mercado de inverno
Principais transferências nos clubes da I Liga portuguesa de futebol durante a reabertura de mercado da temporada 2020/21, que terminou na segunda-feira (1).
Os que chegaram (clube antigo - clube atual):
João Pereira
Trabzonspor (Tur) - Sporting

Hidemasa Morita
Kawasaki Frontale (Jap) - Santa Clara

Stefano Beltrame
CSKA Sofia (Bul) - Marítimo

Manuel Ugarte
Fénix (Uru) - Famalicão

Lucas Piazón
Chelsea (Ing) - Sporting de Braga

Abdoulaye Ba
Dínamo Bucareste (Rom) - Moreirense

Éber Bessa
Botafogo (Bra) - Nacional

Pêpê Rodrigues
Olympiacos (Gre) - Famalicão*

Lucas Veríssimo
Santos (Bra) - Benfica

Rafael Martins
Zhejiang Greentown (Chn) - Moreirense

Anderson Cruz
Bolívar (Bol) - Rio Ave

Bozhidar Kraev
Midtjylland (Din) - Famalicão

Stephen Eustáquio
Cruz Azul (Mex) - Paços de Ferreira*

Sassá
Cruzeiro (Bra) - Marítimo*

Keisuke Honda
Sem clube - Portimonense

Paulinho
AEK Atenas (Gre) - Gil Vicente

Pedro Rebocho
Guingamp (Fra) - Paços de Ferreira*

Andreas Karo
Lazio (Ita) - Marítimo*

Rúben Vinagre
Wolves (Ing) - Famalicão*

Pedrinho
Riga (Let) - Gil Vicente

Os que partiram (clube antigo - clube atual):
Tiago Ilori
Sporting - Lorient (Fra) •

Guilherme Schettine
Sporting de Braga - Almería (Esp) •

Oleg Reabciuk
Paços de Ferreira - Olympiacos (Gre)

Shuichi Gonda
Portimonense - Shimizu S-Pulse (Jap) •

Ivanildo Fernandes
Sporting - Almería (Esp) •

Francisco Ferro
Benfica - Valência (Esp) •

Osama Rashid
Santa Clara - Gaziantep (Tur)

Jadson
Portimonense - Vasco da Gama (Bra) •

Abdoulay Diaby
Sporting - Anderlecht (Bel) •

Gedson Fernandes
Benfica - Galatasaray (Tur) •

Thiago Santana
Santa Clara - Shimizu S-Pulse (Jap)

Dyego Sousa
Famalicão - Shenzhen (Chn)*

Shoya Nakajima
F.C. Porto - Al Ain (Uae)*

Facundo Ferreyra
Benfica - Celta de Vigo (Esp)

Diego Lopes
Rio Ave - Lion City Sailors (Idn)

Mudanças internas (clube antigo - clube atual):
Paulinho
Sporting de Braga - Sporting

Rúben Lameiras
Famalicão - Vitória de Guimarães

Ewerton
F.C. Porto - Portimonense

Alexandre Guedes
Vitória de Guimarães - Famalicão

Matheus Reis
Rio Ave - Sporting

Pedro Mendes
Sporting - Nacional •

Bruno Moreira
Rio Ave - Portimonense

Pedro Marques
Sporting - Gil Vicente •

Cristián Borja
Sporting - Sporting de Braga

Guga
Famalicão - Rio Ave

Denis Poha
Vitória de Guimarães - Portimonense

Tomás Tavares
Benfica - Farense •

Andraz Sporar
Sporting - Sporting de Braga •

Rafael
Camacho - Sporting Rio Ave

Diogo Figueiras
Sporting de Braga - Famalicão

* jogador estava emprestado.
• por empréstimo.

JN/MS

16ª JORNADA
Duelo definido na primeira parte. O Moreirense reagiu, mas sem soluções para
reentrar na discussão do jogo.

T

riunfo justo e bastante tranquilo do
S. C. Braga em Moreira de Cónegos,
por 4-0, num dérbi regional resolvido nos primeiros 22 minutos. Mesmo sem
a capacidade goleadora de Paulinho e Iuri
Medeiros, a finalização não foi problema
para os guerreiros.
Com uma entrada fulgurante e um golo
anulado logo aos 27 segundos, por indicação do videoárbitro, o Braga não baixou o
ritmo e chegou rapidamente a uma vantagem confortável. Do aproveitamento de
Fransérgio a uma perda incrível de Fábio
Pacheco em zona proibida, ao golo de Castro, que dedicou o lance a Iuri Medeiros, que
se lesionou diante o Santa Clara e não joga
mais na presente temporada, a vantagem
foi dilatada com uma subida eficaz do defesa
Raul Silva à grande área local. O Moreirense, atordoado com a rapidez dos três golos,
pouco ou nada incomodou, mas muito por
mérito da pressão exercida pelo adversário
e da eficácia registada em todos os setores.

Face à sobrecarga de jogos e com uma
vantagem confortável no marcador, Carlos
Carvalhal optou, ao intervalo, por dar descanso a Castro e Ricardo Horta, colocando
em campo Al Musrati e o reforço Lucas Piazon. O Moreirense, apesar da vontade de
corrigir o mau desempenho nos primeiros
45 minutos, não encontrou o caminho do
golo e, quando ele surgiu, Matheus revelou
sempre segurança. A defesa mais vistosa
surgiu a remate de Filipe Soares. O lance
levava a direção certa, mas prevaleceram
os reflexos do guarda-redes brasileiro.
O Braga, mesmo sem o esplendor da primeira parte e sem necessidade de correr
riscos, nunca abdicou de atacar e teve soberanas ocasiões para dilatar o marcador,
diante um adversário batalhador e que lutou muito para minimizar o pesado resultado. Abel Ruiz e Galeno estiveram perto
dos festejos, mas o momento da noite e que
teve nota artística pertenceu a André Horta. Seis minutos em campo bastaram para o
médio sentenciar a partida com um golo de
grande classe.
JN/MS

Créditos: DR

Guerreiros entram a matar e resolvem em 22 minutos
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Dragão continua a somar em pleno ciclo de fogo

F. C. Porto vence o Rio Ave, sem brilho,
mas com consistência e dois golos nos
momentos certos. Luis Díaz e Evanilson
consumaram o triunfo portista.

N

o início de um mês em que os jogos
se sucederão a um ritmo alucinante, quase sempre de três em três
dias, o F. C. Porto manteve o rumo vitorioso das duas partidas anteriores e derrotou um Rio Ave que teve Miguel Cardoso
em estreia no banco, nesta segunda passagem pelo clube vila-condense. Um golo
a fechar a primeira parte e outro à entrada
para o último quarto de hora, quando os
visitantes ainda acreditavam no empate, valeram mais três pontos aos dragões,
que deram sinais de algum cansaço, mas
conseguiram superá-lo com uma exibição
mais consistente do que brilhante.
Sem Otávio, Conceição devolveu Sérgio
Oliveira e Marega ao onze portista e o iní-

a entrada de Francisco Geraldes no reatamento, mas, tudo bem espremido, o Rio
Ave só conseguiu criar perigo num desvio
de Mbemba que quase dava autogolo. A
ganhar e sem a energia do início do jogo,
o F. C. Porto geriu o esforço e a vantagem,
com o bónus de Sérgio Conceição ter feito
uma substituição que se revelou certeira:
aos 67 minutos, Evanilson rendeu o apagado Marega e, pouco depois, aproveitou
com eficácia a melhor jogada de Taremi
em toda a partida, desviando de primeira
para o 2-0.
O assomo final de um Rio Ave condenado à derrota não teve efeitos práticos e a
baliza de Marchesín esteve em segurança
até ao último apito de Nuno Almeida.
Positivo

Luis Díaz fartou-se de tentar e teve o prémio do golo mesmo em cima do intervacio do jogo trouxe uma torrente atacante lo. Em noite desinspirada na finalização,
na direção da baliza do Rio Ave. Perce- Taremi teve arte e engenho para servir o
beu-se que o F. C. Porto queria resolver eficaz Evanilson na jogada do 2-0.
o problema depressa, enquanto as pernas
estavam frescas, mas o objetivo saiu fura- Negativo
do porque Luis Díaz, sobretudo ele, mas
O Rio Ave foi pouco atrevido no Dragão
também Marega e Taremi, não tinham a
e só subiu no terreno quando já estava a
mira bem calibrada.
perder por dois golos. Corona esteve longe
O Rio Ave sobreviveu a essa entrada forte
do nível habitual e Marega foi pouco mais
dos dragões e foi controlando bem os acondo que desastrado até ser substituído.
tecimentos, mas escapou-lhe o derradeiro minuto do primeiro tempo. Num lance
Árbitro
que não prometia grande coisa, Zaidu serviu Díaz, que tocou de peito para Taremi, Arbitragem sem grandes problemas de
este permitiu a defesa de Kieszek, mas o Nuno Almeida, numa noite em que os
colombiano estava no sítio certo e fez a re- jogadores lhe facilitaram a vida. Lances
carga para as redes. Estava feito o 1-0, num polémicos, nem vê-los. Coisa rara na liga
momento ideal na perspetiva portista, que portuguesa.
permitiu uma abordagem mais tranquila à
JN/MS
segunda parte.
Miguel Cardoso procurou dar mais qualidade à posse de bola vila-condense com

Garra de Matheus Nunes faz leão disparar
na corrida pelo título
Médio brasileiro marcou golo do triunfo
nos descontos. Águias cedem e já estão
a nove pontos da liderança.

A equipa de Pepa prolongou o grande momento de forma e derrotou o
Gil Vicente com dois golos sem resposta. Pacences sobem ao quinto
lugar e ameaçam as águias.
Ninguém pára o Paços de Ferreira.
Esta terça-feira (2) foi o Gil Vicente
a pagar, ao ser derrotado por 1-2. O
resultado ficou decidido na primeira
parte, com os golos de João Amaral e
Luiz Carlos. Aos 88 minutos, Abbas só
minimizou a derrota dos gilistas.
A equipa comandada por Pepa vai em
cinco vitórias seguidas na Liga, e subiu ao quinto lugar da classificação,
apenas dois pontos de atraso em relação ao Benfica.
Já o Gil Vicente mantém-se no penúltimo lugar, com 13 pontos acumulados.
JN/MS

Silas sucede a João Pedro
Sousa como treinador do
Famalicão
Jorge Silas é o novo treinador do
Famalicão, sucedendo a João Pedro Sousa no cargo, anunciou esta
segunda-feira (1) o clube minhoto.
“A SAD do Futebol Clube de Famalicão informa que Jorge Silas é o
novo treinador da equipa principal.
O técnico, de 44 anos, comprometeu-se com o clube famalicense até
2022”, informa o Famalicão, em comunicado.
Silas regressa à atividade depois da
saída do Sporting, em março de 2020,
com 28 jogos disputados pelo clube
de Alvalade. Antes, comandou o Belenenses SAD em 61 desafios, entre
2017 e 2019, na primeira experiência
como treinador principal.
A acompanhar o técnico português estarão José Pedro, Rui Nunes, Pedro Alves, Ricardo Dinis e Eduardo Marques.

O

JN/MS

Jorge Costa vai ser o novo
treinador do Farense
O treinador vai suceder a Sérgio
Vieira no comando técnico do Farense.
Créditos: DR

Sporting deu um passo muito importante na luta pelo título nacional
ao derrotar, nos descontos, o Benfica, com um golo, de cabeça, de Matheus
Nunes. Um triunfo crucial, que lhe permite
manter a vantagem de quatro pontos para
o F. C. Porto e, ao mesmo tempo, alargar
para nove a distância para o rival lisboeta.
Foi a melhor equipa em campo e a mais corajosa, portanto a conquista dos três pontos revelou-se merecida. Já os encarnados
voltaram a desiludir, taticamente foram
ultrapassados e raramente mostraram rasgo no ataque.
Jorge Jesus, que voltou a falhar o jogo e
foi substituído por João de Deus, surpreendeu ao escolher um esquema de três centrais, aposta inédita nesta temporada, mas
o Benfica demorou a tirar alguns proveitos
positivos da estratégia. A lesão de Jardel,
no arranque, também não ajudou, já que a
sua saída obrigou Weigl a recuar no terreno
e Gabriel a entrar para dar cimento à zona
intermediária. O problema dos encarnados
não residiu aí, na luta pelo meio-campo,
mas, acima de tudo, na falta de jogo interior e de profundidade, principalmente na
primeira parte.
Já o Sporting, que alinhou de acordo
com a filosofia de sempre, esteve mais
confortável em campo. Nuno Santos, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves foram sempre
setas apontadas à baliza de Vlachodimos,
mas a melhor oportunidade, até ao intervalo, pertenceu a um defesa: com a baliza
à mercê, Luís Neto falhou um golo de ban-

Paços de Ferreira ganha
e fica a dois pontos do
Benfica

deira. A defesa do Benfica teve dificuldades
para segurar a velocidade dos leões, muito
hábeis no futebol direto e no espaço, mas
valeu-lhe a experiência dos centrais para
evitar males maiores. Ainda assim, faltou
agitação, mais remates e mais espetáculo,
até ao intervalo.
O início do segundo período trouxe um
Benfica mais incisivo no ataque e um Sporting mais tímido, a procurar, por vezes,
controlar em vez de furar. A mudança nos
encarnados - a troca de Cervi por Taarabt - foi proveitosa, mas os leões, com as
entradas de Palhinha e de Tabata, voltaram, pouco a pouco, a estar por cima do
encontro. Jovane foi o primeiro a ameaçar,
seguiu-se Palhinha e, já nos descontos, um
cabeceamento de Matheus Nunes sentenciou a partida. O leão está cada vez mais
lançado no topo do campeonato.

Positivo
Cabeceamento cheio de oportunidade de
Matheus que, ironicamente, só foi titular
devido ao caso Palhinha. Neto e Coates
imperiais.
Negativo
Cervi lutou muito, mas mostrou pouco
acerto. Darwin mal nos passes. João Mário
e Nuno Santos pouco exuberantes e produtivos nos leões.
Árbitro
Muito experiente, mostrou autoridade em
campo desde o início, numa partida sem
casos. Prestação positiva.
JN/MS

Sérgio Vieira não resistiu aos maus
resultados e deixou o comando técnico do clube de Faro. No entanto, apurou o JN, o sucessor já está escolhido
e é Jorge Costa.
O treinador de 49 anos está ainda a
orientar o Gaz Metan, da Roménia,
mas já está a tratar da desvinculação
para assumir o 18.º e último classificado da Liga.
Jorge Costa começou a carreira de
treinador em 2006/7 no Braga e passou depois por Olhanense, Académica, Paços de Ferreira e Arouca.
Fora do nosso país, orientou Cluj e
Gaz Metan (Roménia), AEL Limassol, Anorthosis (Chipre), o CS Sfaxien
(Tunísia), o Tours (França), o Mumbai City (Índia) e a seleção do Gabão.
JN/MS

Triunfo justo mas sem nota artística
Estupiñan dá cor e ânimo a um jogo que
nem sempre foi bem jogado. Minhotos
somam terceiro triunfo consecutivo.

Iuri Medeiros não joga
mais esta época
Extremo do Braga magoou-se no
jogo com o Santa Clara e terá de ser
operado ao joelho esquerdo. Paragem nunca será inferior a seis meses.

Créditos: DR

U

m golo do colombiano Estupiñan,
nos minutos iniciais da segunda
parte, foi suficiente para o V. Guimarães derrotar o Marítimo.
O primeiro tempo foi morno. Apesar da
boa entrada local no jogo, os madeirenses
souberam aproveitar a ausência de ideias
dos minhotos na partida e, paulatinamente, foram criando perigo junto da baliza
defendida pelo estreante Trmal. Contudo,
insuficiente para desfazer o equilíbrio que
foi notório.
Após o descanso, já com a criatividade de
Janvier em detrimento de Wakaso, com o
objetivo de criar oportunidades e empurrar
o Marítimo para o seu meio-campo defensivo, a estratégia ficou facilitada com o golo
madrugador. Amir ainda travou com classe
o remate de Rochinha, mas não teve reflexos suficientes para parar a recarga de Estupiñan. Os madeirenses acusaram o golo
e o Vitória passou a dominar, mas sem a
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eficácia desejada pelo responsável técnico
para sentenciar a partida, diante um Marítimo que acusou o golo e teve maiores dificuldades para incomodar Trmal.
No lance mais duvidoso do encontro, no
qual Fábio Veríssimo assinalou grande pe-

nalidade contra a equipa da casa, o árbitro
leiriense reverteu a decisão por indicação
do VAR. O próprio Fábio Veríssimo visionou o lance.
JN/MS

Elis e Paulinho fazem a pantera renascer das cinzas
Jesualdo Ferreira consegue primeira vitória e axadrezados voltam a ganhar três
meses depois.

T

Créditos: DR

rês meses e nove jogos depois, o Boavista volta a ser feliz. Foi apenas a
segunda vitória dos axadrezados no
campeonato e a primeira sob o comando
de Jesualdo Ferreira, mas chega para tirar
à pantera o peso do último lugar e dar-lhe
mais tranquilidade para consolidar o projeto de Gerard López no Bessa. Alberth Elis
e Paulinho ficam com os louros maiores,
num jogo em que o Portimonense até esteve em vantagem.
O golo inaugural de Ewerton, depois de
37 minutos sem grandes motivos de interesse, tinha tudo para deixar o Boavista
ainda mais combalido, só que o empate,
a fechar a primeira parte, mudou o futuro
boavisteiro. A pantera regressou do intervalo muito melhor, encontrou mais vezes
Angel Gomes em zonas adiantadas e o talento do jovem inglês destacou-se.
Primeiro, obrigou Ricardo Ferreira a uma
das poucas intervenções dos dois guarda-redes e depois rematou à barra a bola que
seria recarregada com êxito por Paulinho.
O golo, que seria da vitória, só foi validado
pelo videoárbitro e deu paz ao Boavista, que
segurou os três pontos sem grandes apertos.
JN/MS

Nevoeiro inspira madeirenses a virar resultado
Enquanto houve sol a supremacia foi mi- cendo outra equipa. A equipa de Luís Freinhota. Com mudança do tempo, insula- re tomou conta dos acontecimentos e Róres melhoraram.
chez empatou. O golo deu ânimo à equipa
da casa que, pouco depois, deu a volta ao
Famalicão ainda sonhou, mas a se- marcador, por Francisco Ramos.
gunda parte foi madrasta para os
minhotos. O Nacional, que praticamente não existiu nos primeiros 45 minutos, transfigurou-se e acabou por vencer
por 2-1.
Os madeirenses entraram mal na partida, sem chama, e tiveram dificuldades
para travar um Famalicão que, apesar de
apresentar várias caras novas, revelou-se
uma equipa segura.
O golo de Anderson, após a meia hora
inicial, criou dificuldades aos madeirenses. Só no tempo de compensação é que o
Nacional pareceu ter entrado no jogo e até
poderia ter empatado.
Na segunda parte, o nevoeiro ameaçou a
Choupana e o Nacional inspirou-se, pareCréditos: DR

O

Até final, o Nacional poderia ter ampliado
a vantagem, mas, nos descontos, foi o Famalicão a estar perto do empate. Piscitelli, com
uma grande defesa a remate de Rúben Vinagre, segurou a vitória dos insulares. JN/MS

Iuri Medeiros fez uma rotura dos ligamentos do joelho esquerdo, na sequência de uma entorse naquela articulação, e terá de ser operado para
debelar a lesão. O avançado do Braga soma 28 jogos esta época, garantiu seis golos, e era uma peça muito
importante na estratégia da equipa
minhota. Agora só estará disponível
para regressar à competição na próxima época, porque o tempo de paragem estimado ronda os seis meses.
O avançado lesionou-se no decorrer
do jogo com o Santa Clara, no qual os
minhotos venceram por 2-1, e garantiram o acesso às meias-finais da Taça
de Portugal, tendo de ser substituído.
JN/MS

Eficácia beirã prolonga má
fase algarvia
O Tondela regressou às vitórias na
Liga ao vencer (2-0) em casa o Farense na 16.ª jornada.
A eficácia foi a maior arma do Tondela para derrotar o Farense, pois
marcou dois golos em outros tantos
remates, acentuando o mau momento do Farense.
O primeiro tempo foi disputado no
meio-campo, com muita luta mas
pouco esclarecimento. No reatar do
jogo, o Tondela entrou forte e João Pedro (46 minutos) adiantou a equipa no
marcador. O Farense ficou mais ofensivo, mas seria Rafael Barbosa (90+6
m) a fazer o 2-0, de contra-ataque.
JN/MS

Segunda vitória em casa
começou ao minuto 13
Penálti de Crysan abriu caminho ao
regresso dos açorianos aos triunfos
como anfitriões.
Cinco meses depois, o Santa Clara regressou aos triunfos no Estádio de São
Miguel. Frente ao Belenenses SAD,
conquistou a segunda vitória em casa
esta época, num mau jogo de futebol.
Para a equipa de Daniel Ramos valeu
mais o resultado do que propriamente
a exibição, que foi quanto baste.
Crysan, a figura da partida, abriu o ativo aos 13 minutos na conversão de um
penálti, a castigar derrube sofrido pelo
brasileiro por Cafú. O golo deu conforto aos açorianos, que passaram a gerir
o jogo e o adversário.
Os azuis foram muito curtos ofensivamente. Embora com mais bola e mais
posse, a equipa de Petit nunca incomodou verdadeiramente Marco. As
melhores ocasiões de golo até foram
dos açorianos, tendo Crysan ficado à
beira do bis aos 67 minutos (acertou na
trave). O Santa Clara acabou Clara por
selar o êxito nos descontos, num autogolo de Diogo Calila (90+3).
A vitória permite aos açorianos festejarem com alegria o centenário do clube,
ao passo que a derrota dos azuis volta
a demonstrar as fragilidades ofensivas
da equipa de Petit.
JN/MS
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POLO AQUÁTICO

Portugal triunfa na Polónia

na qualificação para o Euro 2022 de futsal

Médico e jogador de polo aquático
Nuno Mota morre aos 32 anos
Nuno Mota, que foi também árbitro
O jogador português de polo aquático
Nuno Mota, do Clube de Propaganda da Associação de Natação do Norte de
da Natação, morreu na segunda-feira Portugal, licenciou-se em fisioterapia e
em medicina, e estava a desempenhar
(1), aos 32 anos.
funções de médico interno de fisiatria no
Federação Portuguesa de Natação Hospital de Faro.
Nem a FPN nem o clube adiantaram a
cita o clube para lamentar o falecimento de Nuno Mota, central que causa de morte de Nuno Mota.
JN/MS
se iniciou na prática do polo aquático aos
13 anos, no Gondomar Cultural, tendo
ainda representado o Portinado.

A seleção portuguesa de futsal, campeã
Com duas jornadas disputadas, a Repúeuropeia, alcançou esta quarta-feira (3)
blica Checa lidera com seis pontos, depois
o primeiro triunfo na qualificação para o
de vencer os dois encontros com a NorueEuro2022, frente à Polónia, em Lodz, por
ga, por 5-0, que não conseguiu jogar devi3-0, na segunda jornada do Grupo 8.
do às restrições de viagens no país nórdico,
motivadas pela pandemia de covid-19, enepois do empate em casa com a Poquanto Portugal tem quatro e a Polónia um.
lónia (2-2), no arranque da qualificação, a equipa das quinas venceu
JN/MS
com golos de Cardinal (15 e 38 minutos) e
André Coelho (20).

D
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ATLETISMO

Filipe Albuquerque

vence as 24 Horas de Daytona

Ricardo dos Santos
bate recorde nacional dos 400 metros
Raidel Acea, desde 08 de fevereiro de
2019, em Madrid.
Este registo confirma as marcas de
qualificação para os Europeus de pista
coberta previstos para março em Torun,
na Polónia.
O quinto melhor registo europeu do
icardo dos Santos, que foi segun- ano junta-se ao recorde nacional de Rido, somente atrás do checo Pavel cardo dos Santos ao ar livre.
Maslak (46,22), retirou um décimo
JN/MS
de segundo à antiga marca, de 46,74, de

O atleta Ricardo dos Santos estabeleceu, esta quarta-feira (3), o novo
recorde nacional dos 400 metros em
pista coberta com o tempo de 46,64
segundos, durante o Meeting de Ostrava, na República Checa.

O piloto português (Acura) venceu as
24 Horas de Daytona, primeira prova
do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), na estreia pela equipa
Wayne Taylor Racing.

F

oi começar 2021 em grande. Filipe
Albuquerque partiu do quinto lugar
da grelha e terminou no lugar mais
alto do pódio nas 24 horas de Daytona, a
primeira prova do Campeonato norte-americano de Resistência (IMSA) e uma das
mais emblemáticas dos EUA.
O piloto de Coimbra de 35 anos, campeão do Mundo e da Europa de resistência em 2020, brilhou na primeira corrida
pela nova equipa Wayne Taylor Racing ao
volante do Accura e partilhou a condução
com Ricky Taylor, Helio Castroneves e
Alexander Rossi.
Albuquerque deu início à prova emocionante e foi o responsável por levar o Acura

número 10 até à meta, batendo o japonês
Kamui Kobayashi (Cadillac) por 4,704
segundos, e o britânico Harry Tincknell
(Mazda) por 6,562. Esta foi a segunda vitória à geral do português, depois do triunfo
de 2018 com João Barbosa, que foi segundo
classificado ao volante do Ligier JS P320
Nissan da equipa Sean Creech Motorsport
na categoria LMP3.
No final, Filipe Albuquerque festejou
o triunfo com a bandeira portuguesa. “É
inacreditável! Estou sem palavras”, reagiu
o piloto. “Provavelmente a corrida mais
difícil da minha vida. Andámos todos no
limite durante muito tempo para tentar
compensar o andamento dos outros, sempre a olhar para os espelhos... uff! Mas esta
é nossa. Lindo!”, escreveu ainda nas redes
sociais.
JN/MS
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Get your game on!
Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

Be part of a winning team…join Gil Vicente

Open Tryouts for Boys & Girls Ages 6 - 18

ESTATE LAW TRUSTS REAL ESTATE

Take your game to the next level.
Come out and learn about our club, meet our skilled coaches
and try out with no commitment.

WILLS

CORPORATE TAX PLANNING
Falamos Português

Nelson Pinto (647) 573-6611 info@gvfcacademytoronto.com
gvfcacademytoronto.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202

Sources: PCMag & WalletHub
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Report
Super Bowl LV

A
Adam Care
Opinião

The Super Bowl is here, one of the mostwatched spectacles on the planet. I wonder if viewership will be up this year due
to worldwide lockdowns and the fact that
two of the best quarterbacks will go toe
to toe. The Super Bowl is in uncharted
territory as it is in the Buccaneers home
stadium. Will most of the 22,000 fans allowed in be die-hard Tampa fans? If so,
will that make a difference? Usually,
Super Bowl tickets get spread to fans
from all cities. But I get the feeling there
will be less traveling to the big event this
year. Which has me assuming most fans
will be Tampa fans. Now, 22,000 won’t
usually make a difference. But 22,000 die
hard fans could sound like 65,000 everyday fans; that might create some problems. Of those 22,000 fans, 7500 will be
vaccinated Health Care workers. The NFL
wants to honour them. So they should!

long with it being one of the mostwatched sporting events, it is one
of the most gambled on. As of February 1st, one gambler placed $520,000
on Kansas City to win -3. That would net
them $433,333. Not a bad payday. If you
think that is big, get ready for this: Someone bet $2,300,000 on Tampa Bay, but
they got the line at +3.5. So Tampa could
lose by up to a field goal, and that person would cash in $2,000,000 profit. One
thing is for sure people’s hearts will be racing. So, who is going to win? Well, this
game will come down to executing simple as that; whoever plays for the full 60
minutes will probably win. In some games
this season, Tampa started slow. That
can’t happen here. Kansas City may have
won 16 games this season. But they struggled to put games away; they started fast
but had to hang on for many wins. Patrick Mahomes threw for 462 yards against
the Buccaneers in week 12, but they only
won 27 to 24. Since that particular game,
Tampa Bay has not lost, winning seven
games in a row; scoring 30 or more points
in six of those seven. What I am trying to
tell you here that Kansas City may seem
to be intimidating. But they aren’t. Their

defense certainly won’t intimidate Tom
Brady, who just faced three of the better
defenses in the NFL playoffs.
We often talk about confidence in life,
but our arrogance also blinds us. I am reminded of a Superbowl a little over a decade ago. Where it was David vs. Goliath, it
was a Super Bowl that had an undefeated
team. Winners of 18 straight games that
year, the New England Patriots were very
intimidating, breaking just about every offensive record one could think about. The
Patriots were led by a young man named
Tom Brady. He honestly believed they
could not lose. The Patriots hosted a mediocre 10 win, New York Giants team. New
England had also beat the Giants in the
regular season, scoring close to 40 points.
If one needs a reminder, the Giants won
that Super Bowl. It may have taken a literal
4th down miracle catch, but it happened.
History could repeat itself here.
Most professional sportswriters will tell
you the Chiefs are a lock and a cinch to
cover three points. Patrick Mahomes may
be incredible, but just like last week. I am
going to go against conventional wisdom.
Tampa Bay wins this game by four points!
If they do, it won’t be because of Brady.

He is merely a piece in this machine now.
It will be a total team effort; pedal to the
metal the entire way!
Enjoy the offseason; it’s almost time to
turn our attention to the Toronto Maple
Leafs.
The Pick (7-5 ATS playoff total, 10-2 SU)
Super Bowl LV
Sunday, February 7
6:30 pm
Raymond James Stadium, Tampa Bay
Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers
ATS: Tampa Bay Buccaneers +3.0
SU: Tampa Bay Buccaneers
• Six of the last eight Super Bowl winners have
been from the AFC. Not going to lie; this is one
of the reasons why I think Tampa Bay wins!
• The Weekend will put on the half time show
• Always worth a watch is the Puppy Bowl. It
will air at 2 pm EST before the game on Discovery+. If you miss that, I am sure the announcers discuss it on the pre-game show.

MORE INFORMATION

SPORTINGFCTORONTO.COM

416.516.6816

Retire o stress dos impostos de rendimento

infos@sportingfctoronto.com

SportingFCAcademy
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SCP_Toronto

Oferecemos um reembolso instantâneo e uma segunda opinião gratuita caso não esteja satisfeito com a atual!
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1751 Keele St, Toronto
$2,150,000
Atenção investidores!
Uma grande oportunidade está à vossa espera
com este edifício residencial misto comercial.
No piso principal (comercial) funciona um
restaurante / bar desportivo. Dois apartamentos
de dois quartos - um apartamento atualmente
alugado até novembro de 2021, o outro é
alugado mês a mês. Duas geladeiras, dois
fogões, lavadora e secadora. Cave alta e seca
com três gabinetes e sala de recreação. Área
do piso principal 4,420 sq ft.

267 Mcgill St, Mississauga
$1,199,000
Ótima oportunidade para investidores, desenvolvedores, compradores de primeira viagem.
Bungalow de 3 + 2 quartos, com potencial arrendamento da cave por $2.000/mês. Entrada independente e muito bem conservada num bairro
maduro e tranquilo perto de transportes, escolas e comércio.
Os extras incluem três frigoríficos, dois fogões,
máquina de lavar a louça, máquina de lavar e
secar a roupa.

992 Dundas St W, Toronto
$1,799,000
Espaçoso, luminoso e bonito com 5 + 2 quartos em
casa de pisos de madeira, cozinha grande e
garagem para dois carros, 3 1/2 casas de banho,
cave com entradas traseiras e frontais. Grande
casa de família com renda - morar e alugar ou
apenas investir. Casa em perfeitas condições e
ótima localização. Curta distância a pé de escolas,
Trinity Bellwoods Park, lojas e Queen West Village.
Os extras incluem cozinha no subsolo, sala de
estar, dois quartos, casa de banho de três peças,
lavandaria, sala fria, um frigorífico e dois fogões.

SOLD 99% OF ASKING PRICE

3083 Keynes Cres, Mississauga

$799,000

SOLD

Location. Location. Location!
attn renovators/investors/first time buyers perfect
opportunity to build or add your own personal
Style/design to this detached 2 storey home on
beautifull neighborhood street located steps
schools, shops, transit home features living/ dining
Rm.Kitchen, 3+1 bdrm, 4pc bathroom, side
entrance to gated backyard & private drive
w/parking for 2-3

48 HOURS. $51k OVER ASKING.

“LIST” POR APENAS 1%*. AVALIAÇÃO GRÁTIS
10 Cottrelle Blvd. Suite 302, Brampton 905.230.3100
30 Top Flight Dr. Suite 12, Mississauga 905.564.2100

Sónia Ávila

flowercityrealty.com

647.274.4809

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

Sales Representative

Building official training rises to
tomorrow’s construction challenges

PHOTO COURTESY ONTARIO BUILDING OFFICIALS ASSOCIATION — To address the training of new young inspectors, the Ontario Building Officials Association created the Building Official Fundamentals Certificate program
in 2019 in partnership with George Brown College. The program fast-tracks students to OBOA Building Code Qualified-Housing certification. In late November 2020, the program announced its first 16 graduates from George
Brown College. Pictured are some of the graduates.

The building trades are not alone looking
for fresh young talent to replenish a retiring work force. Building inspectors and
officials are experiencing similar recruitment pressures.

G

iven the ever-increasing complexity
of new energy efficiency mandates
and building code amendments, it’s
easy to understand the necessity of attracting new professionals and to provide the
training they need to hit the ground running.
To address the training of new young
inspectors, Aubrey Leblanc, CAO of the
Ontario Building Officials Association
(OBOA), explained how his association
created the Building Official Fundamentals
Certificate program in 2019 in partnership
with George Brown College. The program
fast-tracks students to OBOA Building
Code Qualified (BCQ)-Housing certification. In late November 2020, the program
announced its first 16 graduates from
George Brown College.
“We are competing with the trades for
the same person,” Leblanc recently told
the Daily Commercial News. “The certifi-

cate level offered by George Brown College
is fulfilling a nice entry level that had not
yet been filled.”
While explaining that the OBOA and
George Brown “share ownership” of building code training in a private-public partnership, Leblanc is hopeful other colleges
will sign on.
“We teach a lot of what I would call the
journeyman level, short of being an engineer or architect. That’s our bread-andbutter,” Leblanc said. “Most building officials aspire to get to that level.”
The OBOA also recognizes that attracting
students to the rewarding, long-term career as a building official can only succeed
if the program courses are in-depth and
employment-oriented.
“The idea is that it’s in our hands to find
a job for anyone graduating from this program,” said Leblanc. “We profile them on
our website, we promote them to municipalities, we do a lot of student career days,
and we give them a membership to the
OBOA. We have pre-tested the program to
ensure it’s a good level of pre-certification
for a municipality. This allows them to distinguish course graduates from anybody

who just walks in off the street.”
Leblanc said the OBOA has also responded to pressure for increased levels
of continued professional development for
current building officials.
“We doubled the national requirement
three or four years ago and put in other
requirements in place regarding the code
cycle.”
This is particularly important given the
number of updated energy efficiency and
code amendments being introduced.
“We’ve really got to go hard at some
of the new themes. So, I will tell you that
energy, accessibility and some of the other
broader public policy elements that have
been added to building codes over the last
five years are the dominant fresh topics
within our continuing professional development.”
Contractors and builders sometimes
comment that two inspectors or officials
will deliver two different interpretations of
the same code requirement. It’s something
the OBOA has heard many times before.
Leblanc said that, in fact, this is a problem more common in large municipalities
rather than in smaller ones where the odds

Province provides funding for universities
researching, developing and testing PPE
McMaster University and the University of Toronto are receiving $2.3 million through the government’s Ontario
Together Fund to carry out research,
development and testing of the next
generation of Personal Protective
Equipment (PPE).

U

of T is getting just over $1.1 million
to support its Dalla Lana School of
Public Health‘s testing facility as
it ramps up filtration efficiency testing of
N95, surgical and procedure masks to ensure they meet Health Canada PPE requirements. The project will increase the uni-

of dealing with the same official increases.
However, he acknowledges the challenge.
“The root of it is the delegation model,”
he explained. “The national code is created. The provinces take it as their own, and
then it bounces it one more level down
to the municipalities where you can have
enormous staffs, 460 in Toronto alone.
They, in fact, are the authority with the
jurisdiction. They have the right to interpret the building codes and are encouraged
to even go above it, like Toronto’s green
roof initiative, for example.”
Looking ahead, Leblanc believes the
George Brown/OBOA courses will succeed as the feeder to an industry that needs
smart, committed young people who enjoy
human interaction.
“The good news is that the modern student, including those from other disciplines than just architectural technology
and engineering, are actually more predisposed to a customer-centric world. The
work is very technical but also requires
people skills to handle conflicts. The new
student is actually a better student than the
old student from that retail point of view.”
DCN/MS

vesting $1.2 million in McMaster University
in Hamilton, Ont. to accelerate the work at
its newly created Centre of Excellence in
Protective Equipment and Materials, which
will work with Canadian manufacturers on
R&D needs in designing, manufacturing
versity’s capability to assist with the rapid
and testing PPE. The centre’s new testing
development and validation of new masks
and manufacturing facility will also help
and decontamination technologies, while
generate new technology that will increase
providing evidence for decision-making on
the competitive edge of made-in-Ontario
issues related to mask performance, deconPPE over products from other jurisdictions,
tamination and reuse, states a release.
the release states.
The provincial government is also inDCN/MS
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Terra Viva

S

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Ilusoriamente pensamos que a vida na Terra existe essencialmente na sua superfície.
Pois estamos absolutamente enganados:
70% de todos os micróbios vivem debaixo
do solo. Mamíferos, répteis, crustáceos,
insetos, anfíbios, peixes, enfim, todas as
variantes da biodiversidade terrestre estão
bem representadas nesse escuro mundo.

omente as bactérias do subsolo representam entre 15 e 23 mil milhões de
toneladas de carbono, número impressionante. Se considerarmos apenas a massa
de formigas e térmitas a viverem debaixo de
terra, deparamos com o impressionante número de 15% a 20% da biomassa total existente no planeta, calculando-se que o seu
peso seja de mais mil milhões de quilos.
Os seres subterrâneos, apesar de na sua
grande maioria não possuírem visão, desenvolveram outros sentidos que lhes permitem a sobrevivência num ambiente de
total escuridão.
A Toupeira comum (Mole Talpa europaea)
tem os sentidos de audição e olfato superdesenvolvidos, e consegue respirar em ambientes muito pobres em oxigénio e saturados de dióxido de carbono. Alimenta-se de

Créditos: PGC

Vida subterrânea II

insetos, minhocas, pequenos anfíbios, etc.
Ao contrário do mito popular, não é nociva
às hortas, antes pelo contrário, ajuda a controlar pragas, oxigena e fertiliza os terrenos.
Impressionante é a Toupeira-nariz-de-estrela: o seu incrível nariz é um super-orgão sensorial. Os 22 tentáculos têm 25 mil
órgãos de Eimer, permitindo uma incrível e
enorme capacidade de deteção de vibrações.
A variedade de seres que vivem debaixo
dos nossos pés é imensa. De vez em quando, quando saem do seu mundo, espantam-nos com as suas formas e estranhos
comportamentos (para nós). O estudo da
vida subterrânea é de uma grande dificuldade, devido ao meio tão diverso daquele
em que vivemos.
Há poucos anos, deparei-me no meu jardim com um desses seres, do qual deixo

aqui o registo fotográfico, infelizmente cortei inadvertidamente um seu companheiro
com o cortador de relva. O cheiro fétido de
um réptil trucidado chamou-me à atenção.
Enquanto tentava perceber o que era, vejo
algo rabiar na relva, inicialmente pensei que
fosse uma cobra, consegui imobilizá-la com
a bota, sem a ferir, e a surpresa foi imensa,
era uma Cobra-de-Pernas. Nunca tinha
observado tal ser. Fotografei-a e devolvia a
um local próximo, mas longe das lâminas da
máquina de cortar relva.
De seu nome Chalcides striatus, a vulgarmente conhecida por Cobra-de-Pernas ou
Fura Palhas, na realidade não é uma cobra,
é sim um lagarto. Gosta de zonas húmidas e
alimenta-se essencialmente de insetos, pequenos anfíbios e seus ovos, minhocas, etc.
Mais um amigo, que não é venenoso e que
ajuda na fertilização e equilíbrio da biodiversidade nos solos.
Todos estes e muitos mais seres vivem
num mundo ameias com o nosso, aliás, vivem no mesmo mundo que nós, a interação
entre estes dois ambientes, o sobre o solo e
o sob o solo, estão mais dependentes um do
outro do que aquilo que erradamente percecionamos. Tudo que fazemos à superfície
influencia o que está por baixo e vice-versa.
Atualmente existe uma destruição de habitats no subsolo sem precedentes, provocado
pela ação humana. Pesticidas, herbicidas,
águas contaminadas, destruição de equilíbrio dos solos, ocupação, extração e um
sem fim de ações e consequências das nossas atividades. Dependemos, no entanto,
dessa biodiversidade subterrânea mais do
que pensamos, também aqui as fronteiras só
existem na mente do Homem. Perceber que
grande parte da vida na Terra está debaixo
do seu solo, que essa vida já cá existia antes
de nós, que eventualmente podemos olhar
para certos locais e dizer que são estéreis, que
não têm vida, e depois percebermos, que na
realidade, ela é mais numerosa e diversa do
que imaginamos, abre-nos as perspetivas,
abre-nos a perceção de que todo o planeta é
vivo, a Terra é Viva.

Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano
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Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

COMMERCIAL | INDUSTRIAL

416-679-0635
info@oxfordglass.com
oxfordglass.com

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS

• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body, Manufacturing, Professional Buildings

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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SAÚDE & BEM-ESTAR

Quente ou frio?
Água quente
Combate o stress e ansiedade

Reduz o cansaço

O banho é muitas vezes mais do que
uma simples questão de higiene. Seja
com água quente ou fria, são imensos os benefícios que podemos retirar
de um duche rápido ou de um banho
mais demorado. E que bem que sabe
tomar um bom banho quente nesta altura, verdade? Já todos sabemos que

a água fria nos ajuda a acordar e que a
água quente nos ajuda a relaxar no final de um dia stressante ou cansativo.
Bem, mas existem já diversos estudos
que nos dão conta de muitos outros
benefícios para a nossa saúde, de uma
forma geral. Querem descobrir alguns?
É só escolherem: quente ou frio?
Inês Barbosa

Água fria
Efeito revigorante
Contribui para manter o manto
hidrolipídico (camada protetora)
do corpo intacto

Alivia a congestão nasal
Torna os cabelos mais brilhantes
Remove toxinas
Estimula a circulação sanguínea
Combate o inchaço

Acelera o ritmo de recuperação
do desgaste muscular

Alivia dores de cabeça
Promove a queima de calorias
Abre os poros
e elimina células mortas

Aprimora o humor
e a concentração

Ajuda a dormir melhor

Previne doenças ao estimular
o sistema imunológico

Alivia dores musculares
Ajuda a despertar
Recarrega a energia
Alivia sintomas de
constipações e gripes

Acelera o metabolismo

Créditos: DR

Combate as cólicas

TPM não é frescura
Adriana Marques
Opinião

Hoje gostaria de abordar um assunto
urgente. Homens, vocês precisam entender e incorporar a empatia perante nós, mulheres. Sim, hoje o recado é
para vocês, homens! Coincidência ou
não, tenho ouvido histórias de diversas
mulheres nos últimos dias a reclamarem
de um comportamento impaciente de
seus companheiros que não fortalece
em nada o relacionamento. E isso tem
a ver com algo natural que nos acontece todos os meses, desde o dia em que
mudamos de menina para “mulher”.

T

odos os meses, nossos hormônios
ficam bagunçados e avassaladores,
nós sangramos por, em média, cinco dias e antes disso, dores uterinas e ab-

dominais nos acometem por horas, quiçá
dias. Sim, são coisas naturais que acabamos por nos acostumar, mas não significa
que seja fácil. Principalmente no período
da famigerada tensão pré-menstrual, a
situação se torna ainda mais complicada. Até as terríveis cólicas que sentimos,
tornam-se um ligeiro incômodo perto da
avalanche de sentimentos e sensações que
temos que administrar internamente. Vocês nem imaginam!
Nós ficamos mais emotivas, o nosso
nível de paciência encurta drasticamente, tudo fica confuso, é uma situação de
falta de domínio que nos frustra demais.
Existem mulheres que sofrem mais, outras menos, mas todas nós sofremos. E
vale ressaltar que isso não é fraqueza,
pelo contrário, isso nos torna pessoas
que geram vidas, que enfrentam o machismo diariamente e que continuam a
se impor apesar dele, que administram
várias coisas ao mesmo tempo, como
casa, família e trabalho. Isso nos for-

talece sim! Mas nem por isso, nós não
precisamos de ajuda, de compreensão e
de empatia, principalmente nesses momentos em que o auto controle escapa
das nossas mãos.
Não quero colocar aqui que vocês devam
aceitar grosserias ou maus tratos, o que
estou colocando é tão somente mais compreensão para não dar chance a que isso
aconteça. Perceber que esse não é o melhor
momento para falar o que você quer ou o
que você acha correto. Talvez seja o momento de mais acolhimento. Uma bolsa de
água quente e um chocolate no momento
de dor, é super bem-vindo. Um abraço carinhoso no momento de um desabafo, é reconfortante. O ato de ouvir num momento
de fúria, talvez seja a melhor saída.
De maneira geral, os relacionamentos
são feitos de renúncias e apoios mútuos.
Não são percebidos no dia-a-dia, mas
ainda assim, existem. É uma troca constante e se não houver essa troca, o relacionamento acaba.

Nós mulheres, estamos pedindo empatia à nossa causa, principalmente em
tempos de pandemia, onde tudo fica
mais tenso e intenso, a incerteza do amanhã desgasta a todos, o confinamento em
casa provoca mais atritos domésticos.
Mais do que nunca, o aumento da empatia e compreensão se faz necessário.
O mito do “sexo frágil” é ultrapassado, hoje somos cada vez mais percebidas
como um gênero forte porque enfrenta tudo e mais um pouco, mas podemos
ser mais fortes ainda se tivermos a compreensão dos nossos companheiros para
conquistar o mundo, e quando digo “fortes” pela segunda vez, quero dizer, homens e mulheres, juntos!

50

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

5 a 11 de fevereiro de 2021

OLHAR COM OLHOS DE VER

Lockdown //Dundurn Castle, Hamilton. Créditos: Fabiane Azevedo

A final sou ou não sou o chefe?//Lakeshore, Toronto. Créditos: Hildebrando Boturao

O famoso bagel nasceu na Polónia. Créditos: Joana Leal
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A BLAST FROM THE PAST

the dismay of his mother Jo-Anne. He already owns two Honda dirt bikes, particularly a model CRF230F & CRF250RX and is
a skilled and avid rider. He likes tinkering
with his motorbikes and spends many hours
at home in the garage doing so. His mother’s dismay is towards street bikes only and
not dirt bikes, lucky him! Personally, I have
met many interesting people while riding,
Jo-Anne and I have been to Bike Week in
smell of unburnt hydrocarbons. The ex- Florida, during March Break on several ochaust gases stank, primarily due to the fact casions and locally, several “Ride for Sight”
that two-stroke motors do not have a dedi- events.
cated lubrication system and actually rely
on mixed oil fuel to lubricate the pistons.
The smell was intoxicating and actually often appeared to soak into one’s own
clothing. He rode his motorbike everywhere, work, errands, and to the “festas”.
My mother would “ride pillion” with me
tucked on remainder of the seat top between the rider and passenger. No helmet,
no leather jacket or chaps, just pure riding.
These are the vivid memories that continue
to stoke my love and admiration for the two
wheeled wonders. Everyone else had either
a BSA, Zundapp, Sachs, or Casal, but dad
had a much superior Jawa!
Motorcycles have been highlighted and
featured in virtually each and every aspect
of life in the 20th century. Whether used
for transportation, war time dispatch riding, or deliveries, the motorcycle is iconic.
Having a motorcycle, automatically made
one cool…Marlon Brando, James Dean,
and Steve McQueen and of course, “The
Fonz”, all oozed coolness with the aid of two
wheels.
My love for motorcycles is readily visible
through my real life and vintage toy motorcycle collection. I am the proud owner of a
Harley Davidson Road King, 1955 Lambretta
LD150, two BMW R1100S Sport Touring
models, and six other vintage bikes, ranging
from a 1965 Honda S-65 to 1965 Jawa 250.
It appears that the motorcycle bug has
been passed on to my son Lucas, much to

My love of
motorcycles
Armando Terra
Opinião

Motorcycles have always been a great
love of mine! From my youngest years
and earliest recollections, I have always
been amazed, bewildered and astounded by the two-wheeled marvels. The
very first motorcycle I fell in love with
belonged to my dad, also named Armando. The year was 1968 or 1969 and
the motorcycle was a Czechoslovakian made Jawa CZ 150, model year unknown. It was a burgundy color, with a
chrome tank, chrome exhaust and was
powered by a two-stroke motor. It was
sleek, shiny and seemed so powerful
and fast to me.

D

ad was so skillful at starting his bike.
His Jawa model used the left side
pedal for both shifting gears (while
pointing forward), and for kick starting
(while pointing backwards). Dad would
find and feel for the top dead center of the
compression stroke of the piston by gently
pushing down on the starter pedal. Once he
felt the right amount of tension, he would
slam his foot violently towards the ground,
the Jawa came to life. He would throttle the
motor, nah, nah, nah, nah, nah, it purred
like a kitten; the sound, the clank, and the
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I bought my first motorcycle only after
my mom passed in 1999. Each time that
I brought up the possibility of doing so, it
used to virtually bring her to tears! For that
reason alone, I waited. The day of her passing was the 26th of December, 1998 and
finally, in January 2000, my father-in-law,
John and I visited Toronto Harley Davidson
on Front Street West, where I finally purchase my first motorcycle, a beautiful teal
and white Road King Classic.
Happy Riding.

O meu amor por
motocicletas
Motocicletas sempre foram um grande amor meu! Desde mais novo até às
minhas primeiras lembranças, sempre
fiquei fascinado, desnorteado e surpreso pelas maravilhas de duas rodas. A
primeira motocicleta pela qual me apaixonei foi a do meu pai, também chamado Armando. O ano era 1968 ou 1969 e
a motocicleta era a checoslovaca Jawa
CZ 150, ano de modelo desconhecido. A
sua cor era borgonha, com um tanque e
escape cromados e tinha um motor de
dois tempos. Era elegante, brilhante e
parecia-me tão potente e rápida.

O

meu pai era muito experiente a ligar a sua mota. O seu modelo Jawa
tinha um pedal no seu lado esquerdo para ambas mudanças de transmissão
(enquanto se direcionava para a frente), e
para o pontapé de começo (enquanto se direcionava para trás). O meu pai encontrava
e sentia o ponto morto no centro de compressão do pistão, carregando gentilmente no pedal de início. Uma vez que sentia
a pressão certa de tensão, ele empurrava o
seu pé violentamente contra o chão, para
trazer a Jawa à vida. Ele acelerava o motor,
nah, nah, nah, nah, nah, nah, e soava como
um gatinho; o som, as batidas e o cheiro a
hidrocarbonetos por queimar. Os gases do
escape fediam, primariamente porque os
motores de dois tempos não tinham um
sistema de lubrificação dedicado e na realidade dependiam de mistura de óleo de
combustível para lubrificar os pistões. O
cheiro era intoxicante e, na verdade, mui-

tas vezes ficavam entranhados na nossa
roupa. Ele conduzia a sua motocicleta para
todo o lado - para o trabalho, tarefas domésticas e para festas. A minha mãe ia a
“montar a garoupa” comigo dobrado no
que restava do assento entre o condutor e
o passageiro. Sem capacete, sem casaco de
pele ou camaradas, apenas pura condução.
Estas são as memórias vividas que continuam a alimentar o meu amor e admiração
pelas maravilhas de duas rodas. Todas as
outras pessoas tinham a BSA, Zundapp, Sachs, ou Casal, mas o meu pai tinha a muito
superior Jawa!
As motos têm sido realçadas e apresentadas em praticamente todos e cada um
dos aspectos da vida no século XX (20).
Quer seja utilizada para o transporte, para
a expedição em tempo de guerra ou para
entregas, a motocicleta é icónica.
Ter uma motocicleta, tornava-nos automaticamente estilosos… Marlon Brando,
James Dean e Steve McQueen e, obviamente, “The Fonz”, todos emanavam estilo
com o acompanhamento de duas rodas.
O meu amor por motocicletas é prontamente visível através da minha coleção
de vida real de brinquedos de motocicletas
vintage. Sou um orgulhoso dono de uma
Harley Davidson Road King, a Lambretta
LD150 de 1955, duas BMW R1100S Modelos de Sport Touring, e seis outras motas
vintage, desde a Honda S-65 de 1965 até à
Jawa 250 de 1965.
Aparentemente esta doença de motocicletas foi transmitida ao meu filho Lucas, por
muito desânimo da sua mãe Jo-Anne. Ele já

é dono de duas Honda Off-Road, particularmente a modelo CRF230F e a CRF250RX, e
é um talentoso e experiente condutor. Ele
gosta de ajustar as suas motocicletas e passa muitas horas na garagem em casa a fazê-lo. O desânimo da sua mãe é com as motas
de estrada e não com as de Off-Road, sorte
dele! Pessoalmente, conheci muita gente
enquanto conduzia, sendo que a Jo-Anne e
eu já estivemos na Semana das Motas na
Florida, durante o March Break em
várias ocasiões e localmente, em vários
eventos “Ride for Sght”.

Comprei a minha primeira motocicleta
apenas depois da minha mãe falecer em
1999. Cada vez que mencionava a possibilidade de o fazer, costumava praticamente levá-la às lágrimas! Só por essa razão,
esperei. O dia que ela faleceu foi 26 de dezembro de 1998, e finalmente em janeiro
de 2000 o meu sogro John e eu visitamos o
Toronto Harley Davidson na Front Street
West, onde eu finalmente comprei a minha primeira motocicleta, a linda verde-azulada e branca Road King Classic.
Boa condução.
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do biscoito. Claro que, em nome da arte, muita gente resolveu empanturrar-se! Além
da contribuição estética, a obra de Kyo também é útil na reciclagem de um material
que a maioria dos lixeiros ainda não tem muito conhecimento: o BOPP (película de polipropileno biorientada), muito comum no revestimento do plástico das embalagens de
produtos alimentícios.

FYI
-Kika

Créditos: DR

Ainda não se sabe quanto tempo o artista japonês levou para fazer o seu vestido, nem
como conseguiu juntar todos aqueles pacotes sem uma marca visível, embora ele tenha
revelado que usou um zelante térmico em cada uma das extremidades das embalagens.
O estilo mantua é indicado para ocasiões informais.

SÉCULO XVII EM PACOTES DE BISCOITOS
Um estudante de arte japonês, identificado no Twitter como @nokyo, publicou no
seu perfil, no dia 18 de janeiro, as fotografias de um vestido confecionado por ele
que tem dado que falar. Inspirado na moda europeia do século XVII, este vestido
destaca-se por ser feito com pacotes de biscoitos Sembei “Happy Turn”, a sua
marca favorita.
O vestido, no estilo da moda “mantua”, nome da cidade italiana fornecedora das sedas com
que a roupa era costurada, tornou-se imediatamente viral, com mais de 2,2 mil retweets e
mais de sete mil gostos. A repercussão chamou a atenção do portal de cultura pop japonês
Kai-You, que divulgou o vestido exclusivo, seguido de grandes veículos de comunicação
social como o Yahoo! e Livedoor. Quando questionado sobre o motivo da escolha do material (os pacotes do Sembei Happy Turn) para fazer o vestido, @nokyo respondeu que foi,
simplesmente, porque adora o sabor dos tradicionais biscoitinhos de arroz japoneses.
Créditos: DR

Deve gostar muito mesmo, porque, na confeção, foram utilizadas mais de quatro mil
embalagens do produto.
Ele disse que não consumiu os biscoitos todos sozinho, pediu ajuda a amigos e familiares para chegar a esse número expressivo, que corresponde a 150 fardos de embalagens

MANDADO (ÁREA POLÍTICA)
OU MANDATO
Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• Quando falamos de política, é muito comum referirmo-nos ao período
de exercício de um dado cargo eleitoral; ora, neste caso, devemos falar
em «mandato eleitoral» ou em «mandado eleitoral»? Por exemplo:
imaginem que me quereria candidatar numas próximas eleições.
Neste caso, qual das seguintes frases é que seria a correta? «Se for eleita,
quero cumprir, integralmente, o meu mandato eleitoral» - com «t»
- ou… «quero cumprir, integralmente, o meu mandado» – com «d»?

Análise:
• «Mandado»: designa uma «ordem oficial escrita, emanada de uma autoridade judicial ou administrativa»
(exemplo: «O juiz emitiu um mandado de captura contra o criminoso.»).
• «Mandato»: designa, na política, o período de tempo durante o qual uma pessoa ou um partido detém os poderes
próprios do cargo para o qual se foi eleito.
• De forma resumida:
- «mandado» = «mandado de captura/prisão/busca»;
- «mandato» = «mandato eleitoral».
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Kika

GEORGINA

AMAZON

Quem disse que um visual feminino não podia ter peças masculinas? Georgina Rodríguez prova que isso mesmo está errado.
Georgina “assaltou” o guarda-roupa do
companheiro para ir buscar um casaco de
estilo blazer, azul escuro, com detalhes em
vermelho e botões dourados. O resultado foi
um visual moderno, feminino e com um toque de sensualidade.
“Quando roubas os casacos do teu marido.
Ops! Voltei a fazê-lo”, escreveu a modelo na
imagem.

Depois de a multinacional ter feito o melhor ano de sempre, devido à pandemia, Jeff Bezos terá tomado esta decisão para poder dedicar-se a projetos pessoais, como o seu
projeto espacial, no qual investe há vários anos, através
da sua empresa Blue Origin.
“O papel de presidente executivo num lugar como a Amazon é um cargo que abarca tudo e deixa pouco tempo para
outras coisas”, explicou Brian Olsavsky, diretor financeiro da empresa, numa entrevista ao New York Times,
acrescentando que esta alteração “é mais uma restruturação sobre o papel de cada um”, para que Bezos se possa
dedicar a outros projetos, especialmente à Blue Origin.
De salientar que o fundador da Amazon, que tem atualmente uma fortuna avaliada em cerca de 190 milhões de
dólares, deixa a liderança da empresa no melhor momento de sempre da multinacional, que teve um crescimento
de 44% no volume de negócios no último trimestre de
2020, o que se traduz num lucro de 7,2 mil milhões de dólares, mais do dobro do que tinha alcançado no período
homólogo do ano anterior.

Créditos: DR
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Jeff Bezos, fundador da Amazon, anunciou na tarde desta
terça-feira, dia 2, que vai deixar o cargo de CEO na companhia no terceiro trimestre deste ano. A partir do próximo verão será Andy Jassy, que está atualmente à frente
da Amazon Web Services, quem assumirá o cargo, mas
Bezos vai manter-se na empresa como presidente não
executivo.

FAMÍLIA

“Sou o que sou graças a eles pelos valores que
sempre me passaram e por estarem sempre
ao meu lado”, escreveu como legenda da
imagem em que os três surgem abraçados,
num momento de união.

Rita Pereira é uma das estrelas que participam em “Amor
de Quarentena”, uma experiência audiovisual que também
conta com Cláudia Vieira, Ricardo Pereira e Reynaldo Gianecchini, e que consiste no envio de mensagens, imagens
e áudios para quem compra bilhete. Contudo, parece que a
participação da atriz da TVI deu origem a diferentes tipos de
reações.
Se houve que aplaudisse a iniciativa e mostrasse entusiasmo, parece que também houve quem fizesse duras críticas a
Rita Pereira. Pelo menos é o que a própria diz agora, através
das InstaStories. “Fui chamada de todos os nomes possíveis
e imaginários”, diz a atriz, salientado que os “colegas masculinos” tiveram um tratamento completamente diferente.
Uma diferenciação que é agora exposta por Rita Pereira.

Créditos: DR

Mickael Carreira usou as redes sociais para
fazer uma dedicatória a duas pessoas que lhe
são muito especiais. Ao recuperar uma fotografia que já tem algum tempo, o cantor homenageou os pais, Tony Carreira e Fernanda
Antunes.

PARABÉNS!

Palavras que chegam numa fase mais delicada para toda a família, que mantém o luto
por Sara Carreira, a filha mais nova de Tony
Carreira e Fernanda Antunes, que morreu
aos 21 anos num acidente de viação.

Na quarta-feira, dia 3, foi o 58.º aniversário de José Raposo.
Para assinalar a data de forma pública, Sara Barradas usou as
redes sociais para dar os parabéns ao marido, declarando também todo o seu amor.

Créditos: DR
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ADELAIDE JOÃO

Morreu Adelaide João, aos 99 anos. Segundo uma revista nacional, a atriz estaria infetada com covid-19.

De lembrar que Sara Barradas e José Raposo têm uma filha em
comum, Lua, que vai fazer 2 anos em março próximo.

Segunda-feira (1) foi especial para Kylie Jenner. É que a filha da socialite, Stormi,
fez 3 anos. Para celebrar a data publicamente, a irmã mais nova de Kim Kardashian
recorreu às redes sociais, onde publicou algumas fotografias inéditas da menina.

STORMI

A morar na Casa do Artista, em Lisboa, há
alguns anos, terá sido nesse local que Adelaide João deu o último suspiro na manhã
desta quarta-feira, dia 3.
De lembrar que Adelaide João, cujo nome
verdadeiro era Maria da Glória Pereira Silva, nasceu no dia 27 de julho de 1921, em
Lisboa. Com uma vida dedicada à representação, iniciou-se no teatro amador.
Com talento reconhecido, foi convidada a
trabalhar na televisão, estreando-se no pequeno ecrã em 1960 com “Fim de Semana
em Madrid”.

“Parabéns à pessoa que faz isto tudo valer a pena. Desde sempre e para sempre. Obrigada meu amor, por estares na minha
vida e me mostrares todos os dias como ela pode ser doce (e isso
é difícil). Obrigada por me dares o que há de mais poderoso no
mundo – amor – e por me teres ajudado a personificar o nosso, sob a forma de Lua. Amo-te (e isso é tão fácil)”, escreveu a
atriz, mostrando que a relação de ambos vai de vento em popa.

Junto às imagens, um texto que é uma verdadeira declaração de amor: “Obrigada
Deus por me teres enviado esta alma. Hoje choro porque não posso parar o tempo.
São todas as pequenas coisas de que vou sentir falta, como a voz adorável, as nossas longas conversas enquanto ela está no bacio, vê-la a experimentar tudo pela
primeira vez. Estas têm sido as melhores coisas dos últimos anos. Mas por outro
lado, estou entusiasmada por a ver crescer e a tornar-se a menina mais especial
que eu sei que ela vai ser e vê-la a fazer todas as coisas maravilhosas que sei que vai
fazer. Parabéns à minha sempre bebé!”
De lembrar que Stormi é fruto da relação já terminada entre Kylie Jenner e
Travis Scott.

Créditos: DR
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RITA PEREIRA
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Caça palavras
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O objetivo do jogo é a
colocação de números de 1 a 9 em cada
um dos quadrados
vazios numa grade
de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades
chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número
de cada um dos 1 a 9.
Resolver o problema
requer apenas raciocínio lógico e algum
tempo.
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Culinária por Rosa Bandeira

1. Relativo a planta; procedente de planta
2. Voltar ao lugar de onde partiu; regressar
3. Saudades de algo que se deixou de ter;
desejo de voltar ao passado
4. Peça (de barro cozido, pedra, metal,
etc.) usada na cobertura de edifícios
5. Trazer à memória; recordar
6. Algo que oferece proteção ou refúgio
contra exposição, dano físico, ataque,
perigo etc
7. Canto solene em honra da pátria e/ou
de seus defensores
8. Fazer trepidar ou trepidar; fazer estremecer ou estremecer; tremer

9. Porção de objetos dispostos uns sobre
os outros; monte
10. Sustentar-se ou mover-se no ar por
meio de asas ou algum meio mecânico
11. Aquele que tem pouca ou nenhuma
gordura
12. Indivíduo do sexo masculino
13. Elevar-se do chão por impulso dos pés
e das pernas
14. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical
15. Terreno onde se cultivam flores e plantas ornamentais para lazer ou estudo

Alheira à brás
Ingredientes

1 alheira
200g de batata palha
Salsa picada
4 ovos
1 cebola pequena picada

1 dente de alho picado
Azeitonas pretas
1 fio de azeite
Salsa picada

Modo de preparação:
Refogar a cebola e os alhos no azeite.
Retirar a pele à alheira e acrescentar ao refogado. Desfazer com ajuda de um garfo.
Deixar alourar no refogado. Adicionar a batata palha e envolver bem.

Jogo das 10 diferenças

Bater os ovos com a salsa. Deitar os ovos por cima das batatas e da alheira e mexer. Deixar
cozer pouco tempo.
Deve ser servido logo que estiver pronto.
Bom apetite!

Caça palavras
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Fará as coisas ao seu próprio ritmo
e terá razão porque um cansaço
nervoso desgastá-lo/a-á mais depressa do
que o habitual.
Vénus trará a sua quota-parte de alegria
à sua vida. Confortá-lo/a-ão em todas as
áreas, divertir-se-á com os seus amigos
ou familiares e o amor não será deixado de
fora: haverá muito espaço para o prazer!

Mercurio confundi-lo/a-á. Terá
Nestes dias, graças a Júpiter e Sadificuldade em finalizar certos proturno, poderá contar com um apoio
fiável. Os projetos em comum, pessoais ou jetos? Aproveite a oportunidade para reler
todos os seus documentos, poderá achar um
profissionais, terão sucesso.
erro lá...
Vénus em Aquário trará leveza às suas relações com os outros. Este fim de semana, Júpi- Vénus animará as suas relações. Terá muitas
ter convidá-lo/a-á a enraizar-se ainda mais. oportunidades de ver os seus amigos e conhecidos. Convide pessoas (respeitando as
Descontraia-se!
medidas de segurança é claro).

TOURO 21/04 A 20/05
Marte e o Sol impedi-lo/a-ão de conciliar vontade e ação. Terá então de
fazer muito esforço para obter bons resultados.
Rentabilize ao máximo o seu fim de semana!
Vénus e Mercúrio complicarão as suas relações. Escreva as coisas a preto e branco se não
conseguir fazer-se entender de outra forma.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Mercúrio rebaixar-se-á e complicará um pouco a sua relação. Seja
claro/a nas suas intenções. Senão, sentir-se-á em forma para realizar as suas tarefas
individuais. Vénus não será seu aliado esta
semana. Evitará os contactos exteriores e
concentrar-se-á nos seus entes queridos.
No trabalho, tenha cuidado perante tensões
cada vez mais incômodas.

Vénus nos signos da água, animará o seu relacionamento. Será possível novos encontros
amigáveis, mantenha-se disponível.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Apesar de Mercúrio despromover-se, imporá alguns contratempos profissionais. O Sol, Saturno e Jupiter
fortalecerão a sua determinação. Quererá
respeito, por isso vá em frente! Um aglomerado planetário em Aquário transmitir-lhe-á boas ondas. Poderá contar com
uma semana cheia de serenidade, de fluidez nas relações e de intensas emoções.

Estará bem cansado/a fisica e nervosamente, mas o Sol dar-lhe-á um
brilho muito especial. Tome consciência da
luz que terá dentro de si!

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Marte em Touro desgastá-lo/a-á,
Um certo cansaço moral e falta de
faltar-lhe-á tonocismo. Tente reconcentração atrasá-lo/a-ão nas
suas atividades. Leve tempo para fazer uma solver as coisas separadamente e não seja
demasiado duro/a consigo mesmo/a. Será
coisa de cada vez!
compensado/a!
Mercúrio e Vénus não estarão de acordo
consigo. Dir-se-á que não fala a mesma lín- O Sol, Mercúrio, Vénus, Júpiter e Saturno…
gua que os outros, reinará à sua volta um todos esses astros estarão contra si. Seja
mal-entendido. Admita que o amuar não é brando/a com a sua família para evitar problemas.
a solução!
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Vénus torná-lo/a-á tagarela. Precisará de
comunicar, conhecer novas pessoas, ver os
seus amigos. Neste fim de semana poderá
vir a receber um convite, aceite-o!
AQUÁRIO 21/01 A 19/02

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Soluções

Mercurio complicará os seus assuntos práticos e sobretudo financeiros. Esteja atento/a às suas contas, não se
esqueça de as pagar.

BALANÇA 23/09 A 22/10

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Marte em Touro travá-lo/a-á e
puxá-lo/a-á para trás. Sentir-se-á
pesado/a. Não se esforce demasiado, poderá piorar as coisas do que melhorá-las.
Paciência!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Vénus no seu signo, mas também muitos
outros astros incendiarão as suas relações.
A sua vida amorosa será saciada este fim de
semana.
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PEIXES 20/02 A 20/03
Terá dificuldade em regular a sua
energia. Tente organizar as suas tarefas e as suas viagens, não se disperse e à
noite desconecte-se de tudo para um bom
descanso!
Com Mercúrio retrógrado, Júpiter e Vénus
em Aquário, mostrar-se-á de má fé. Não
seja orgulhoso/a e admita os seus erros.

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.

leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 08h00 às 09h30

domingo das 09h30 às 10h30

sexta das 18h00 às 19h00

domingo das 11h00 às 12h00

domingo
quinta das
das19h00
09h30àsàs21h00
10h30

domingo das 12h00 às 13h00

domingo das 17h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda
segunda aa sexta
sexta
das
21h00
à
01h00
das 21h00 às 5h00

sábado das 19h00 às 20h00

sábado das 20h00 às 21h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

terça das 17h00 às 18h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

sábado e domingo
das 13h00 às 17h00

A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

5 a 11 de fevereiro de 2021

mileniostadium.com

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.

MILÉNIO | INFORMAÇÃO

57

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão
Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com
Construção
Precisa-se Brickayer / Labourer (ajudante).
Contact: 416 898 3719 / 416 455 9515
Construção

Ajude-nos a ajudar!

Looking to hire experienced tile setter/
installer with tile tools and a car, must be
reliable, have strong attitude and be able to
work independently.
Please call Bill at 416-708-4089
New Jack’s Bakery
352 oakwood avenue, toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na
caixa e ajuda de serviços.
We are looking to fill various full time
positions for both cashier and customer
service.
Contact: Jason Carvalho 416-651-1780
Leão D’Ouro
920A Dundas Street West in Mississauga
Restaurante português procura empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is looking for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326
Empresa de jardinagem precisa de pessoas,
com e sem experiência, para instalação de
pedra natural e interlock.
Contacte Carlos: 416-821-2698
Cuidadora
Procura-se uma senhora para cuidar de
uma senhora idosa aos domingos. Preparar
comida e assistir no cuidado pessoal. É necessário falar português.
Contacto: 416.939.8199

Aluga-se quarto com renda reduzida a pessoa que tenha tempo para fazer companhia
a um senhor idoso.
Contacte: 416-704-2843
Tavora Foods
1625 St Clair Ave, Toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar no
talho, na caixa, condutores, ajuda no serviço regular do supermercado e de expedição
de produtos
We are looking to fill various full-time positions. We require butchers, cashiers, drivers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 / stclair@tavora.ca

AMI GU DI M AC AU C LU B
(T ORO N T O)

Full-time Job

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

Precisa-se de empregada, ajudante de cozinha e balcão, full-time para a Churrasqueira do Sardinha, 707 College St.
Contato Augusto Sardinha: 416.531.1120

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

SILVERADO LEASE: Offer available to qualified retail customers in Ontario for vehicles leased and delivered between February 2, 2021 to March 1, 2021. Lease based on suggested retail price of $47,563, towards the lease of an eligible 2021 Silverado 1500 Crew Cab Custom Turbo model; includes $1,029 dealer
to consumer credit (tax exclusive). Bi-weekly payment is $178 for 24 months at 3.9% lease rate (3.9% APR) on approved credit to qualified retail customers by GM Financial. The $89 weekly payment is calculated by dividing the bi-weekly payments. Payments cannot be made on a weekly basis. Equivalent weekly
payments are for informational purposes only. Annual kilometer limit of 20,000 km, $0.16 per excess kilometer. $2,550 down payment required. Payment may vary depending on down payment trade. Cost of borrowing is $6,099, for a total obligation of $14,770. Taxes, license, insurance, registration and applicable
fees, levies, duties and, dealer fees (all of which may vary by dealer and region) are extra. Option to purchase at lease end is $36,893. Chargeable paint costs may vary depending on the vehicle/colour. See dealer for details. Credits vary by model. Dealer may sell for less. Factory order may be required. Limited time
offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of Canada Company may modify, extend or terminate offers in whole or in part at any time without notice. Conditions and limitations apply. Offers may not be redeemed for Cash and may not be combined with certain other consumer incentives.
*Costco Member Offer: To qualify for the $1,000 Costco Member-Only Bonus, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since January 4, 2021, or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number;
(2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 2021 Chevrolet: Colorado, Silverado 1500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD; delivered from January 5, 2021, to March 1, 2021. Bonus is deducted
after taxes are applied to the purchase price. The purchase or lease of a vehicle does not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% Reward. Offer may not be redeemed for cash. Conditions and limitations apply to this limited time offer. See participating dealer for details.
For full program details and for any applicable exclusions see a participating dealer or costcoauto.ca. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the $1,000 Costco Bonus. Offer is valid at participating authorized
GM Canada dealers. Offer not available in the U.S. or Mexico. Offer is subject to change without notice. Void where prohibited. Costco and its affiliates do not sell automobiles nor negotiate individual transactions. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

soldbyjpduarte@gmail.com
647-654-3808

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

Eglinton & Dufferin

Keele & Maple Leaf

Casa em Woodbridge

Coming Soon!

soldbygil.com
416-427-7645

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

JP Duarte
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fernandoferreira.ca
416-528-4724

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½
casas de banho. Cave acabada. Muito
bom estado. Pedem $899 000.
Propriedade de investimento

Contact me for more information!
Bolton bungalow

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

DAYking
1
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Asking
$57$788,000. 20 Snowood Court.

Nested on a quiet street. Great opportunity to live in and rent lower apartment!
House features 3 bedrooms on main
level with laminate thru-out spacious
living / dining with pot lights, updated
kitchen with s/s appliances and granite
counters. Both levels have ensuite laundry. Lower level has separate entrance
with over-sized family room, high ceilings
and 2 bedroom with laminate throughout.
Extras: All existing electrical light fixtures,
window coverings, 2 fridges, 2 stoves,
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in
backyard, home inspection, report available upon request, furnace, air conditioner and water tank owned.
311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin
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$6location
Great

4 Quartos. 4 1/2 casas de banho. Casa
Detached bungalow on a 25 foot lot, nova moderna. Lote 60” X146”.
great for investment or to renovate.
Two bedrooms on a premium lot.
Venda exclusiva
Please call me for more info or to schedule
Dufferin & Eglinton
a private viewing.

Scarlett & Eglinton

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

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.
Pedem $2100

Mississauga

Casa em Mississauga

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
Propriedade de Investimento
that is fully renovated from top to bottom.
perfect starter home lot Three bedrooms with a basement apart- Bungalow com três quartos + aparfrontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat ment and a detached double car garage. tamento separado na cave com dois
in kitchen with walk out to yard. Lower levquartos.
4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de
el has over-sized rec area with pot lights, Please call me for more info or to schedule
banho. Moderna. Bom lote
a
private
viewing.
Para visitação chamar o JP Duarte.
open concept.
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