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A revista Time nomeou Greta Thunberg como pessoa do ano. 
Ela veio do nada para despertar questões que muitas vezes 
são faladas, mas não abraçadas com a seriedade que mere-
cem. Embora concorde com a escolha, que destacou o esta-
do da deterioração ambiental, há a preocupação de que ela 
estará a ser usada por forças mais elevadas e que as men-
sagens não sejam suas. Ainda assim, é importante lembrar 
que a mensagem geral deve ser adotada se o mundo quiser 
normalizar a longo prazo. 

O presidente Donald Trump continuou a liderar o ciclo de no-
tícias em todo o mundo. As suas mensagens desequilibradas 
têm sido controversas, causando confusão e constrangi-

mento para os Estados Unidos. O resultado de três anos de ser um 
“não presidente” foi enfrentar um processo de impeachment, que 
será a humilhação final. A sua resiliência e capacidade de manter o 
apoio de uma grande percentagem do povo é, no entanto, motivo 
de admiração e faz-nos perguntar em que estado se encontra a po-

lítica em todo o mundo. Não há mais honra na política. 
Em Toronto tem sido o ano da arma. Enquanto o número de 

mortes baixou, os tiroteios atingiram um nível recorde, sem 
quaisquer sinais de que vão diminuir, e as autoridades parecem 
não ter respostas. 

A política no Canadá, na Inglaterra e noutros países está num 
estado líquido. No Canadá, a última eleição federal mostrou a 
incapacidade dos líderes para se conectarem com os eleitores, 
resultando num governo minoritário liderado por um primeiro-
-ministro fraco que vai fazer o seu caminho num murmúrio até à 
próxima eleição. 

Na Inglaterra, Boris Johnson ganhou uma maioria e o Brexit vai 
prosseguir, o que causará instabilidade em todo o continente europeu. 

Guerras económicas e tarifárias entre países, juntamente com 
acusações de interferências eleitorais, estão a causar incerteza em 
populações de todo o mundo. 

Refugiados, guerras, tratamento genocida de populações, se-
cas, etc. são a vanguarda da instabilidade de muitas áreas e podem 
causar o colapso da sociedade como a conhecemos.

Estas são algumas das coisas que dominaram 2019, na minha 
opinião. A esperança é que a sociedade abrace a cura necessária, 
identificando as causas e prescrevendo os devidos remédios.
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FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type 
One. SMA is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the motor 
nerve cells in the spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is 
the most severe, diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, 
and we are ready to do whatever it takes to ensure she receives the best medical care available. 

PLEASE HELP US! We are looking for 
donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We 
are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any 
donation makes a di�erence and will 
get our daughter Eva that much closer 
to this life-saving medication. 
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Esta é a última edição do jornal Milénio 
Stadium deste ano. 2019 está a chegar 
ao fim e enquadrando-me no espírito 
habitual por esta altura, resolvi fazer um 
balanço do trabalho que desenvolvemos 
para si ao longo deste ano. E confesso 
que esta viagem no tempo me deixou 
entre o orgulho e a satisfação. É que 
quando olhei para trás e fui recordar, 
edição a edição, o trabalho que desen-
volvemos, fui literalmente invadida pelo 
sentimento de grande orgulho. Perdoem 
a imodéstia, mas… que extraordinário 
ano para o Milénio Stadium. 

Procurámos trazer, semana a semana, 
temas de capa plenos de interesse e 
atualidade. Não descurámos nunca 

nos níveis de exigência que autoimpomos. 
Garantimos a seriedade e rigor jornalísti-
co. Procurámos as respostas para as per-
guntas levantadas na abordagem do tema 
da semana através de entrevistas e artigos 
de opinião fundamentada recorrendo a 
participações/colaboradores de alto nível 
e conhecedores dos assuntos em causa. O 
nosso jornal, sendo semanal, proporciona 
assim uma leitura distendida e calma para 
se promover a reflexão e a análise crítica.

Mantivemos o envolvimento com a co-
munidade cobrindo os principais eventos 
que mobilizam os luso-canadianos e dan-
do destaque ao tão meritório trabalho das 
associações e clubes comunitários que tan-
to se empenham na preservação da nossa 
cultura. Não esquecemos a componente da 
educação abrindo, com frequência, janelas 
para este trabalho tão importante, dando 
assim o nosso contributo para que a língua 
portuguesa seja mantida como uma parte 
fulcral da formação dos mais novos. Refor-
çámos a nossa parceria com o JN – jornal 

de grande prestígio em Portugal – para ter-
mos a melhor informação sobre Portugal e 
o resto do mundo. Por outro lado, assegu-
rámos a abertura ao mundo lusófono, com 
as páginas Brasil e África. Deste modo, não 
passamos ao lado de toda a atualidade de 
países que tanto nos dizem. 

O Stadium continua a ser o melhor su-
plemento desportivo da comunidade por-
tuguesa no Canadá e, ao longo do ano, de-
senvolveu uma linha editorial que o levou a 
abrir-se cada vez mais a todas as modalida-
des desportivas, sem descurar a atualidade 
desportiva canadiana. 

Passámos a contar com a presença se-
manal de crónicas de viagens assinada por 
Manuela Marujo e de proteção do ambien-
te, com a colaboração de Paulo Gil Car-
doso. Depois ainda tenho que destacar os 
sempre eloquentes cartoons da Stella, as 
extraordinárias capas assinadas por David 
Ganhão e tanto mais. 

Por fim, neste ano que agora está a ter-
minar, o Milénio Stadium afirmou ainda 

mais a sua componente de informação on-
line – mudámos o nosso website, passámos 
a ter informação diária, em cima da hora; 
artigos de opinião, etc. . E foi em 2019 que 
lançámos nas redes sociais e também no 
website o nosso Minuto Milénio, dando a 
todos os nossos seguidores a possibilidade 
de, em apenas um minuto (duas vezes por 
dia – manhã e noite), ficarem com uma 
ideia muito aproximada dos temas que do-
minam a atualidade, em cada dia.

Hoje, este é um jornal pensado e trabalha-
do com a colaboração de todos os colegas e 
colaboradores do grupo MDC e só esse esfor-
ço conjunto permitiu que, semana a semana, 
o Milénio Stadium chegasse às suas mãos 
com a qualidade editorial que tanto nos or-
gulha. Por isso, nesta edição que encerra o 
ano, enchemos a nossa capa. Sim somos nós, 
os que fazem o Milénio Stadium, a desejar aos 
nossos leitores um excelente 2020.

(acompanhe a nossa viagem no tempo a partir da 
página 26)

Madalena Balça
Opinião

Viagem
no tempo
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It would seem that you wake up one day 
and guess what? You are 55 years young …

Many of the past 55 years have been 
wonderful, fulfilling , full of gratitu-
de and accomplishment.

2019 honestly, has sucked… Thank 
God it is coming to an end…

From it’s early days it has been heavy, 
dark and constantly throwing you curve 
balls. It never felt like I could get ahead 
of the chase. Could never have enough 
time for the most simple things, like time 

with friends, keeping healthy by hitting 
the gym regularly, eating properly and 
hitting a place of the most simple accom-
plishments...
What is my review of 2019…
• Highlight Raptors winning the NBA 

Championship
• Low points: too many to list
• Honestly, the Liberals were given ano-

ther mandate, but why?
• The simplest city services are rare
• Traffic congestion
• Weather most of the time horrendous
• Sports athletes like most politicians , 

selfish greedy and over paid
• Too many good people have left us in 

2019 leaving our community weaker
My prognosis next week for 2020 will 

be full of hope and aspiration. 

Am I ever glad to see 
2019 behind me…

José M. Eustáquio
Opinião
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O meu 
triângulo 

no mundo

“Não deixes para amanhã o que podes fa-
zer hoje”, diz o velho ditado, e tento apli-
car a mesma filosofia ao meu gosto pelas 
viagens. Desde muito cedo, acostumei-
-me a ouvir as minhas colegas, irmãos e 
amigos dizer: “Eu irei viajar quando tiver 
dinheiro, quando tiver mais tempo, quan-
do um dia me aposentar...”. 

Comecei a amealhar quando era estudan-
te para poder ir viajar, e tive a sorte de, 
na carreira que escolhi como professo-

ra, ter dois períodos anuais de férias e poder 
juntar o suficiente que me permitisse sair do 
meu cantinho e ir conhecer outros mundos. 

Ao refletir sobre este ano que passou, 
posso dizer que dividi o meu tempo entre 
três continentes – a América Latina, a Eu-
ropa e a América do Norte – o meu triân-
gulo no mundo. 

Sentarmo-nos num avião dez horas 
para se chegar de Toronto à cidade de São 
Paulo, a maior cidade da América do Sul, é 
no mínimo cansativo. No aeroporto inter-
nacional de Guarulhos, percorrer longos 
corredores à procura de um segundo voo 
de ligação é desgastante. Muitas vezes per-
gunto a mim mesma: quanto tempo mais 
vou ter energia para fazer essa viagem que 
ocupa um dia inteiro da minha vida? No 
entanto, continuo a achar que vale a pena 
passar um ou dois meses no sul do Brasil. 
A experiência de vivências num outro am-
biente, com uma outra cultura e convívio 
com pessoas de mentalidades diferentes 
da minha merece a longa travessia. 

O ano passado tive a oportunidade de 
passar tempo no Brasil e ir conhecer o 
Peru. A ida às ruínas de Machu Pichu foi 
memorável; mas bem marcante também 
foi o despertar de uma enorme admiração 
pelas civilizações milenárias do Peru de que 
pouco sabia. Na América do Norte, há uma 
impressão generalizada de que a América 
do Sul sempre foi mais “atrasada” do que 
nós. A verdade é que as civilizações têm 
períodos áureos e de decadência, e é sinal 

de ignorância fazer afirmações antes de co-
nhecer a sua história.

Passei de novo mais de dois meses em 
Portugal, país que me continua a deslum-
brar com tanto que tem para se ver. Des-
cobri a ilha Graciosa, nos Açores, e com-
preendi porque lhe puseram esse nome. 
Para além disso, estive novamente em 
Paris, o grande “centro da cultura”. Quem 
visita a capital da França, apercebe-se das 
razões pelas quais a cidade atrai artistas e 
turistas do mundo inteiro. A oferta cultu-
ral é de tal maneira aliciante que quando 
saímos, prometemos a nós mesmos re-
gressar mais vezes. Paris, todavia, sofre 
o impacto dos tempos em que vivemos – 
guardas armados no aeroporto, nas ruas 
principais e nos lugares mais visitados – 
que mundo é este de insegurança e medo, 
até no centro da pacífica Europa?

No Canadá, o segundo país mais extenso 
do mundo, que atrai pela beleza das pai-
sagens naturais, sinto sempre que nunca 
conhecerei o suficiente, sendo inúmeros 
os lagos e as ilhas, as pequenas vilas, flo-
restas, montanhas, planícies e vales. De-
diquei este verão algumas semanas a co-

nhecer melhor o sul do Ontário. Que sorte 
poder dar passeios de barco a explorar os 
vários recantos com lagos pequenos e ou-
tros enormes que mais parecem o mar; 
passar tempo numa praia de água quente e 
mansa e nadar em águas sem ondas. 

A pureza dos bosques e florestas, em que 
encontramos vida selvagem, é uma ex-
periência rara e digna de valorizar – até 
quando vamos poder beneficiar desse pri-
vilégio? É comovente observar veados a 
beber no riacho ou a caminharem devagar 
de ouvido atento à presença humana; as lá-
grimas surgem contra vontade.

Viajar tem sido muito importante para 
mim, desde jovem. Enquanto puder, irei 
tentar descobrir, nesse meu triângulo 
geográfico favorito, outros lugares, outras 
pessoas, outros modos de ver o mundo. 
Conhecer outras regiões está ao alcance de 
muita gente, ainda que fazendo alguns sa-
crifícios e correndo alguns riscos. Por isso, 
possuir espírito de aventura é, absoluta-
mente, indispensável. 

Neste final de 2019, votos de boas via-
gens a todos os leitores.

Manuela Marujo
Opinião
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Ao final do ano de 2019, vamos concen-
trar-nos em alguns dos eventos impor-
tantes da política canadiana ao nível fe-
deral e provincial, na minha perspetiva. 

Escusado será dizer que, neste mo-
mento, não há ninguém que não sai-
ba que os liberais venceram as elei-

ções federais de outubro passado. Apesar 
disso, nosso sistema eleitoral lhes deu re-
presentantes suficientes em Ottawa para 
formar um governo minoritário. 

Nenhum dos partidos políticos fede-
rais atingiu o limiar de 170 assentos para 
formar um governo com maioria. O Par-
tido Liberal obteve uma maioria quando 
chegou ao poder em 2015 mas os liberais 
perderam 27 deputados ou lugares no 
parlamento na noite de 21 de Outubro em 
comparação com os resultados das elei-
ções de 2015. Os conservadores fizeram 
melhor do que em 2015, garantindo 121 
deputados, acima dos 99 que o partido ga-
nhou há quatro anos. 

Reduzido para apenas quatro deputados 
na onda laranja do NDP que varreu Quebec 
em 2011, o Bloco Quebecois se recuperou le-
vemente em 2015 com 10 deputados mas na 
noite das eleições, mais do que triplicou sua 
representação ao garantir 32 representantes. 

O NDP perdeu 20 deputados e caiu para 
o quarto lugar. O partido conquistou 44 
deputados nas últimas eleições de 2015 
mas agora mantém apenas 24. 

Os Verdes ganharam mais uma deputa-
do na Câmara dos Comuns com um avan-
ço histórico no Atlântico Canadá e agora 
ocupam três lugares no parlamento. 

A ex-ministra liberal e procuradora-
-geral Jody Wilson-Raybould foi vitoriosa 
como candidata independente eleita por 
Colúmbia Britânica.

Finalmente, embora o novo Partido Po-
pular do Canadá teve candidatos em todos 
os distritos eleitorais, o partido não conse-
guiu eleger um único deputado.

Justin Trudeau agora terá que trabalhar 
com um governo minoritário no qual os 
conservadores ganharam terreno em Al-
berta e o Bloco voltou em Quebec. Justin 
Trudeau continua sendo o primeiro-mi-
nistro, mas os liberais precisarão do apoio 
de pelo menos um partido para governar 
um país que ficou politicamente dividido.

Dois meses após a eleição, a 12 de de-
zembro, o líder do Partido Conservador 
Andrew Scheer decidiu renunciar a sua 
posição de líder após muita pressão de 
dentro do partido, mas permanecerá como 
líder até que seu substituto seja escolhido e 
continuará a servir como deputado. Além 
disso, alega-se que ele estava usando o di-
nheiro do Partido Conservador para pagar 
a escola particular dos seus quatro filhos. 
Não é aparente no momento da redação 
deste artigo se a decisão de Scheer de per-
manecer como líder até que seu substituto 
seja escolhido satisfará aqueles que esta-
vam pedindo sua remoção após um resul-
tado decepcionante na eleição. 

Doug Ford, eleito primeiro-ministro de 
Ontário há dezoito meses, teve um ano 
cheio de controvérsias ao seguir em fren-
te com seu plano de cortar as despesas do 
governo. Tendo conquistado um governo 

maioritário com 40,5% dos votos. As pes-
quisas mais recentes mostram que o seu 
suporte entrou em colapso. Ele cancelou 
o aumento do salário mínimo de $14 para 
$15, e mantê-lo congelado por dois anos, 
que significa com inflação, equivale a um 
corte real no salário mínimo.

 Apesar de prometer repetidamente que 
seu governo seria “responsável”, o go-
verno de Ford cortou profundamente o 
financiamento para estudantes universi-
tários, crianças com deficiência, famílias 
de baixa renda, refugiados e muito mais. 
Sua decisão de mudar o sistema de apoio 
a crianças com autismo criou uma reação 
dos mais necessitados.

 Nas negociações em progresso com o 
sindicato dos professores o seu governo 
está atualmente pressionando os profes-
sores a aceitar um plano para eliminar 
6.000 posições e aumentar significativa-
mente as turmas acima da 4ª classe e recu-
sa-se a garantir que a qualidade do jardim 
de infância esteja fora dos cortes.

Enquanto os professores realizam outra 
greve de um dia, o ministro da Educação 
repetiu que seu governo fez tudo “ao lon-
go do caminho” para “ser razoável”. Mas 
o ministro também parece incapaz de citar 
um único corte que seu governo retrocedeu 
totalmente. Pior ainda, fontes próximas às 
consultas de pais dizem que a clara maioria 
dos pais se opõe às mudanças na educação 
que o governo está tentando implementar. 
Na realidade baseado em dados oficiais o 
governo está investindo $54 a menos por 
aluno em educação do que o governo de 
Ontário fez em 2018-19. Espere mais pro-
blemas nas próximas semanas.

Para tornar as coisas mais desafiadoras, 
o setor de energia em Alberta continua sob 

pressão, já que o preço mundial do petróleo 
continua a cair e a incapacidade de colocar 
mais petróleo no mercado está pressionan-
do as relações politicas entre as províncias 
e o governo federal. O setor de energia do 
Canadá está sofrendo com a saída de gran-
des quantidades de capital, $30 bilhões nos 
últimos três anos. Mesmo com a previsão 
do aumento da procura global de petróleo a 
Agência Internacional de Energia disse re-
centemente que a procura global aumenta-
rá cerca de um milhão de barris por dia nos 
próximos cinco anos, mas atingirá o nível 
máximo até 2030, com o uso de veículos e 
carros elétricos mais eficientes.

O resgate de $1,6 bilhão pelo governo do 
Canadá para a agredida indústria de pe-
tróleo de Alberta está bem encaminhado, 
mas com pouca transparência sobre quem 
está recebendo o dinheiro e para quê. Per-
to de $1 bilhão do pacote de empréstimos, 
garantias e subsídios do governo anuncia-
do em dezembro passado está nas mãos de 
empresas, mas os detalhes estão disponí-
veis para apenas uma pequena fração dos 
gastos, e o setor diz que não ajudou muito.

O pacote está sendo lançado à medida 
que a pressão aumenta no Canadá para 
cumprir sua promessa de acabar com to-
dos os subsídios aos produtores de com-
bustíveis fósseis e à medida que os bancos 
europeus fogem do setor. 

Não são todas más notícias, é claro, mas o 
ano passado foi uma montanha-russa poli-
ticamente falando. No mundo do desporto, 
tivemos nosso momento de glória quando 
o Toronto Raptors venceu o campeonato da 
NBA. Sempre há esperança de que conti-
nuaremos sendo classificados como o me-
lhor país para se viver. 

Até o próximo ano.

Peter Ferreira
Opinião



Mais 365 dias que nasceram e caíram por 
mais 365 noites. Em cada um desses dias, 
viveram-se no mundo diferentes expe-
riências. Muitos dias foram fáceis, leves 
e felizes, já outros foram pesados, com-
plicados e até tristes. Os dias passam a 
voar e, quando percebemos, não sobra 
tempo para realizar os sonhos e desejos 
programados para o ano. No entanto, o 
mundo gira e não pára.  Este é um peque-
no balanço de alguns acontecimentos 
que me marcaram no ano de 2019.

Acontecimentos que considero terem 
sido mais relevantes no ano que está 
a terminar.

• China realiza primeira viagem ao lado ocul-
to da lua, tornando-se a primeira nação do 
mundo a pousar com segurança e sucesso 
uma espaçonave no outro lado da Lua.

• Uma barragem no Córrego do Feijão, na 
cidade de Brumadinho, Brasil, libertou 
um enorme fluxo de lama destruindo 
casas, estradas e fazendas. A polícia civil 
de Minas Gerais registou uma contagem 
final de 237 mortos e 33 desaparecidos;

•  O icónico estilista, diretor da Chanel, 
Karl Lagerfeld, creditado por ter rein-
ventado as marcas Chanel e Fendi, morre 
aos 85 anos em Paris, França.

• Ciclone Idai chega a Moçambique. Mais de 
1.000 pessoas perderam a vida depois do 
ciclone de categoria 3 atingir a terra em 
Moçambique, causando estragos no país e 
também nos vizinhos Zimbábue e Malawi.

• A primeira imagem de um buraco negro é 
capturada pelo Event Horizon Telescope. 
Localizado na galáxia Messier 87, o buraco 
negro fica a 500 milhões de trilhões de qui-
lómetros da Terra e tem quase três milhões 
de vezes o tamanho do nosso planeta;

• Incêndio na Catedral de Notre Dame, 
com 850 anos de idade, em Paris, Fran-
ça, causando grandes danos à estrutura 
icónica. Uma grande parte do telhado e 
a torre foram destruídas pelo incêndio;

• O tricampeão mundial de Fórmula 1 da Áus-
tria, Niki Lauda, morre aos 70 anos, após um 
transplante de pulmão. Lauda ganhou o títu-

lo da F1 em 1975, 1977 e 1984;
• Greta Thunberg eleita como personali-

dade do ano pela revista Time. Fotografia 
tirada numa pequena praia nos arredores 
de Lisboa; 

• Portugal vence a Liga das Nações- a sele-
ção portuguesa de futebol conquistou em 
2019 o segundo título da sua história, ao 
vencer a Liga das Nações, num ano em que 
Cristiano Ronaldo voltou a bater recordes;

• Incêndios na Amazónia- A floresta da 
Amazónia foi fortemente fustigada por 
incêndios provocados por queimadas.

• Jorge Jesus vence a Taça Libertadores- 
Flamengo vence argentinos do River 
Plate por 2-1. Português de 65 anos tor-
na-se o segundo treinador europeu a 
erguer a equivalenteLiga dos Campeões 
sul-americana .

ANTIPASTO BUFFET, SIT DOWN DINNER, OPEN BAR, SWEET TABLE
LIVE MUSIC, DJ, CHAMPAGNE AND BALLOON DROP AT MIDNIGHT

INFORMATION / TICKETS: (905) 891-7777
1036 LAKESHORE ROAD EAST, MISSISSAUGA  |  OASISCONVENTION.COM

WITH

Paulo Perdiz
Opinião
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New & Used 
ebikes

mobility scooters

363 Barton street east, Hamilton
(289) 389-4000

Terça - sexta: 11 - 6  |  sábado: 11-5

Balanço do Ano
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Global climate strike, cidadãos unidos pelo clima

No ano de 2019, o “GLOBAL CLIMATE 
STRIKE” realizado no dia 29 de novem-
bro, foi o momento de maior impacto no 
mundo na minha opinião, liderado pela 
ambientalista Greta Thunberg. Manifes-
tantes em mais de 150 países saíram às 
ruas em defesa do meio ambiente. Um 
protesto que mobilizou milhões de crian-
ças, jovens e adultos, numa tentativa de 
chamar à atenção dos políticos, institui-
ções e grandes empresas a tratarem o 
assunto com mais seriedade e medidas 
drásticas.

Ela ganhou fama e inspirou movimen-
tos estudantis na luta contra o aqueci-
mento global e em defesa da natureza 

com ações e frases como “Nós, os jovens, 
não vamos deixar que vocês saiam impunes 
disto. Aqui, hoje e agora, nós estabelecemos 
o nosso limite. O mundo está a despertar e a 
mudança está a chegar, quer vocês queiram 
quer não”. A estudante é a mais jovem a ser 
indicada individualmente ao título de ‘per-
sonalidade do ano’ pela revista Time.

Em 2018, Greta deixou de ir às aulas to-
das as sextas-feiras em Estocolmo, Suécia, 
para protestar contra o aquecimento glo-
bal. O ato solitário ganhou apoio nas redes 
sociais e tornou-se uma campanha mun-
dial conhecida como “Fridays For Future” 
(“Sexta-feiras pelo Futuro”).

Eu tive a minha experiência pessoal com 
a oportunidade de participar no evento 
que decorreu em Toronto, fazendo parte 
da equipa de reportagem da Camoes TV / 
jornal Milénio Stadium. Foi um espanto 
ver milhares de crianças, jovens e adultos 
caminhando juntos pela mesma causa. A 
vontade e resiliência dos jovens presen-

tes no evento foi o que mais me chamou à 
atenção. Pela primeira vez, o mundo co-
meçou a encarar os problemas ambientais 
de uma forma mais séria e como parte im-
portante do panorama da política mundial. 
Greta prometeu continuar a luta com ações 
mais concretas para que possamos evitar as 
alterações que ameaçam o planeta.

Segundo os cientistas, se não pararmos 
desde já e de forma significativa as altera-
ções climáticas, os resultados poderão ser 
devastadores. Caso o planeta continue a 
aquecer, poderão verificar-se algumas das 
seguintes mudanças:
• O nível do mar irá subir devido ao fac-

to de a água expandir com o aumento da 
temperatura e de os oceanos absorverem 
mais calor do que a terra. O mesmo suce-
derá devido ao derretimento dos glacia-
res e das banquisas (gelo marinho).

• Algumas cidades costeiras poderão ficar 
inundadas.

• Algumas zonas com chuva e queda de 
neve abundantes poderão tornar-se mais 
quentes e secas.

• Os leitos de alguns rios e lagos poderão 
secar.

• O número de situações de seca poderá 
aumentar, prejudicando as colheitas.

• As reservas de água potável para consu-
mo, higiene, agricultura e produção de 
alimentos poderão diminuir.

• Poderá ocorrer a extinção de muitas es-
pécies animais e vegetais.

• Fenómenos climáticos extremos como 
furacões, tornados e outras tempestades 
que,sejam causadas por alterações na tem-
peratura e no mecanismo de evaporação da 
água poderão tornar-se mais frequentes.

“Vocês estão a falhar connosco. Mas os jo-
vens já começaram a entender essa traição”.

Francisco Pegado
Opinião

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca
www.CandidoFaria.ca

WISHING YOU AND YOUR FAMILY

Happy 
Holidays
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David Montaigne: com todo o 
respeito, dedique-se à pesca

Mais um ano que, a passos largos, se 
aproxima do fim! Parece mentira, não é? 
Tão mentira quanto a “teoria” de David 
Montaigne que, para quem não sabe, é 
um historiador norte-americano e é tam-
bém autor de vários livros de profecias.

Segundo ele, o mundo acabará este 
mês, mais precisamente no dia 28.

E porquê? Porque a Terra vai mudar 
de posição, levando a uma série de desas-
tres naturais tais como terramotos, ma-
remotos e erupções vulcânicas, e, conse-
quentemente, à erradicação da população 
da superfície terrestre. De facto, este fenó-
meno já aconteceu centenas de vezes nos 
últimos três mil milhões de anos e, segundo 
cientistas, não existem razões para se acre-
ditar que essa movimentação seja capaz de 
originar uma catástrofe climática global.

Segundo este “profeta” esta seria já a 
quarta vez que o mundo iria deixar de exis-
tir. Só por aqui já é muito convincente, não?

Mas não nos ficamos por aqui! Montaigne já 
havia dito que o anticristo viria à Terra a 6 de 
junho de 2016 e que Barack Obama, o antigo 
presidente dos Estados Unidos da América, 
era, na verdade, Lúcifer. Não é maravilhoso?

Mas deixemos então as suposições de 
lado e avancemos para os factos. Afinal, 
quais foram os acontecimentos que mar-
caram 2019? Bem, é certo que vai tudo da 
opinião de cada um mas, de facto, houve 
um pouco de tudo e para todos os gostos.

No que à política diz respeito, Juan Guaidó 
declarou-se presidente interino da Venezue-
la e Trump fez história ao ser primeiro presi-
dente dos EUA a entrar na Coreia do Norte.  

No Canadá, Justin Trudeau venceu as 
eleições, mas perdeu a maioria absoluta.

O Partido Socialista venceu tanto as 
eleições europeias como as legislativas em 
Portugal, sendo que nestas últimas a gran-
de protagonista foi, sem dúvida, a absten-
ção, que atingiu um valor recorde no nosso 
país: 68,59% dos eleitores - o que se traduz 
em mais de 7,2 milhões de pessoas.

2019 ficou também marcado pelas suces-
sivas greves em Portugal - a dos enfermei-
ros e a dos condutores de matérias perigo-
sas foram as que mais impacto tiveram. 

Pelo mundo, centenas de milhares de 
pessoas de todo o mundo saíram à rua para 
lutar pelo clima, num movimento denomi-
nado Fridays for Future.

E como não referir Joe Berardo? “Pes-
soalmente não tenho dívidas”. Entre gar-
galhadas e declarações de deixar qualquer 
um de queixo caído, chocou e indignou o 
país no Parlamento português. O valor em 
dívida à CGD, ao BCP e ao Novo Banco to-
taliza 962 milhões de euros.

Bom ano, no geral, para o Sporting: sa-

grou-se, pela primeira vez, campeão euro-
peu de futsal, campeão europeu de hóquei 
em patins e conquistou, pela 17ª vez, a Taça 
de Portugal. 

O Benfica alcançou o  seu 37º título na-
cional, venceu a International Champions 
Cup e a Supertaça.

João Félix foi, durante vários dias, notícia 
por causa da sua transferência milionária para 
o Atlético de Madrid (126 milhões de euros).

Portugal conquistou a Liga das Nações, 
carimbou o passe para a fase final do Euro 
2020 e, nos Jogos Europeus de Minsk, arre-
cadou 15 pódios em diversas modalidades. 
No hóquei em patins, o nosso país sagrou-
-se pela 16.ª vez campeão mundial e no fu-
tebol de praia foi a primeira seleção a con-
quistar por seis vezes a Liga europeia. 

Os Toronto Raptors sagraram-se cam-
peões da NBA pela primeira vez, após bate-
rem os Golden State Warriors  por 114-110, 
no sexto jogo da final e John Tavares foi 
nomeado capitão do Maple Leafs. O Toron-
to FC perdeu na final da MLS Cup, frente 
ao Seattle Sounders, por 3-1 e Bianca An-
dreescu bateu Serena Williams e sagrou-se 
campeã do US Open.

O Brasil venceu a Argentina e tornou-se 
campeão da Copa América e Jorge Jesus 
conduziu o Flamengo à conquista da Liber-
tadores e do Brasileirão. 

Cristiano Ronaldo teve o que podemos 
chamar um ano agitado: a Procuradoria 
deixou cair as acusações contra si no caso 
Mayorga, perdeu o prémio de jogador do 

ano para Virgil Van Dijk, o prémio FIFA The 
Best, a Bola e a Bota de Ouro para Messi, ul-
trapassou a marca dos 700 golos marcados 
e foi eleito o futebolista de 2018 pelo Globe 
Soccer Awards.

Entre as notícias que preferíamos não 
ouvir estão, por exemplo, o triste desapa-
recimento de Emiliano Sala, o massacre de 
Suzano,  o incêndio na Catedral de Notre 
Dame, em Paris, os destruidores incêndios 
na Amazónia e em Portugal, o furacão Lo-
renzo que atingiu os Açores e os números 
alarmantes de violência doméstica em Por-
tugal: 28 mortes, 27 tentativas de femicídio 
e 45 órfãos, segundo a UMAR.

Destaque também para as detenções de 
Julian Assange, fundador da WikiLeaks e de 
Michel Temer, ex-presidente do Brasil.  “El 
Chapo”, um dos maiores narcotraficantes 
da história, foi condenado a prisão perpétua 
e Lula da Silva, depois de 19 meses na prisão, 
saiu em liberdade, tendo, entretanto, visto 
a sua pena ser aumentada de 12 para 17 anos 
pelo Tribunal de segunda instância.

Se foi um ano bom ou mau? Prefiro dei-
xar à vossa consideração...

Quanto ao novo ano que se aproxima, 
vai-se a ver e o melhor mesmo é não fazer 
muitos planos, não vão eles sair furados… A 
única coisa que vos posso garantir com toda 
a certeza é que o MDC Media Group vai ca-
minhar, lado a lado consigo, para sempre! 

Quem vier atrás que feche a porta! Ve-
mo-nos em 2020!
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Inês Barbosa
Opinião

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

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
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António Azevedo, os advogados e toda a equipa 

de Azevedo & Nelson, desejam aos nossos clientes 

e à comunidade Festas Felizes

Primeira consulta grátis!

416.533.7133   1-833-Azevedo (1-833-293-8336)
892 College Street, Toronto   azevedonelson.com

416-748-0330  hallmarkhousekeeping.com
Toronto | Ottawa | Edmonton | Calgary | Vancouver

Innovative Sustainable Solutions
Janitorial Services | Floor & Carpet Care

We wish you Happy Holidays

Interested in becoming a part of our 
growing team? send us an email, 
we’d love to hear from you.
careers@hallmarkhousekeeping.com

We’re hiring!
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Warmest wishes 
to you and yours
this holiday season

Constituency Office: 918 Dundas Street East, Suite 303, Mississauga 
905.566.0009  |  pfonseca.liberal.ca

2019, o ano de Greta Thunberg

A mensagem de Greta Thunberg é clara 
– os governos mundiais não estão a fa-
zer o suficiente para combater as altera-
ções climáticas. O nome da sueca de 16 
anos que anda na boca de todo o mundo 
tornou-se viral em 2019. Thunberg falta 
todas as sextas-feiras às aulas para pro-
testar e a ação, cujo nome é “Fridays For 
Future,” é seguida por milhares de pes-
soas nas redes sociais.

Greta disse em setembro, em Nova Ior-
que, no início da Cimeira da Ação Cli-
mática, convocada pelo secretário-ge-

ral da ONU, o português António Guterres, 
“que lhe roubaram os sonhos e a infância” e 
“que há gente que sofre e que está a morrer, 
que há ecossistemas inteiros a desaparecer, e 
que no planeta se está no início de uma extin-
ção em massa, tudo ao mesmo tempo que os 
líderes mundiais apenas falam de dinheiro e 
dos contos de fadas do crescimento económi-
co eterno”. 

Greta já visitou vários países, inclusive o 
Canadá e Portugal. A ativista que sofre de 
Asperger, um tipo de autismo, ouviu falar 
pela primeira vez sobre aquecimento glo-
bal quando tinha oito anos. A jovem, natu-
ral de Estocolmo, a capital da Suécia, é fi-
lha de Malena Ernman, uma das principais 
cantoras de ópera do país e do ator Svante 
Thunberg.

Na semana passada Thunberg discursou 
em Madrid, no final da Marcha pelo Clima, 
um encontro que juntou milhares de pessoas 
na capital espanhola e deixou o aviso: “Esta-
mos aqui porque os líderes mundiais vieram 

negociar o nosso futuro. O mundo não está 
na Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas de 2019, que decorre 
até 13 de dezembro em Madrid, o mundo 
está aqui convosco para combater as altera-
ções climáticas. Vocês são a esperança, não 
os políticos. A mudança de que precisamos 
não virá dos poderosos, virá das massas. E 
a mudança está a chegar, quer queiram ou 
não, porque não temos outra hipótese”, in-
formou. De acordo com o movimento “Fri-
days For Future”, participaram na manifes-
tação em Madrid cerca de 500 mil pessoas. A 
24 de maio mais de um milhão de jovens, de 
mais de 100 países, faltou às aulas para exigir 
medidas dos governos no combate às altera-
ções climáticas. 

Greta foi capa da revista Time em maio 
deste ano e já recebeu vários prémios, no-
meadamente o prémio de Embaixadora da 
Consciência pela Amnistia Internacional 
em 2019. Este galardão já foi entregue a 
pessoas como Nelson Mandela, antigo pre-
sidente da África do Sul, Malala Yousafzai, 
ativista paquistanesa e até ao movimento 
dos direitos indígenas do Canadá.  

A ativista ambiental tem 14 milhões de 
seguidores nas redes sociais, a maioria no 
Instagram e no Twitter. O Facebook é a rede 
social onde a sueca tem menos seguidores. 

No Instagram, Greta conta com 8 400 
000 seguidores, no Twitter 3 024 773 segui-
dores e no Facebook 2 561 822 seguidores. 

Kim Kardashian, uma das maiores 
influenciadoras digitais do mundo, que 
conta com 153 milhões de seguidores no 
Instagram, disponibilizou-se para ajudar 
a gerir as suas redes sociais. Nos últimos 
meses têm surgido várias contas falsas 
com o nome de Greta, o que tem gerado 
a preocupação da ativista.  

Greta tornou-se vegetariana e já não 
viaja de avião para não contribuir para a 
emissão de gases.

Em novembro, Greta desembarcou num 
porto de Nova Iorque para participar na 
Conferência do Clima da ONU. Ela cru-
zou o Atlântico num veleiro oferecido por 
Pierre Casiraghi, filho da princesa Caroline 
de Mónaco, que colocou à sua disposição o 
“Malizia II”, uma embarcação com “zero 
emissão de carbono”.

Para se deslocar de Lisboa a Madrid para 
estar presente na Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 
2019 Greta recebeu várias ofertas, mas aca-
bou por se deslocar de comboio. 

Greta escreve os seus próprios discursos, 
mas admite que consulta especialistas em 
clima e ouve a opinião de outras pessoas 
antes de os apresentar em público. 

A expressão “emergência climática” foi 
considerada a palavra do ano pelo Dicio-
nário de Oxford, que define o termo como 

“uma situação em que são necessárias 
ações urgentes para reduzir ou atenuar as 
alterações climáticas e evitar danos am-
bientais potencialmente irreversíveis re-
sultantes delas”. Ao fim dos primeiros nove 
meses do ano, o termo já tinha sido usado 
100 vezes mais do que em 2018.

Esta semana o presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, chamou pirralha a Greta 
Thunberg. “A Greta já disse que os índios 
morreram porque estavam a defender a 
Amazónia. É impressionante a imprensa 
dar espaço para uma pirralha dessa aí. 
Pirralha”, disse Bolsonaro. Greta reagiu 
com humor e adicionou o termo à sua 
biografia no Twitter.

Em dezembro a Time elegeu Greta como 
a personalidade do ano - é a pessoa mais 
jovem de sempre a receber esta distinção. 
A fotografia da capa foi tirada em Portugal. 

Joana Leal
Opinião
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Boas Festas

O meu país é pequeno em área, mas de 
uma enorme variedade paisagística, seja 
ela de matriz natural ou humana. Por mui-
to que se passeie, há sempre um recanto 
escondido à espera de ser descoberto. 
O mês passado, a convite de casais ami-
gos, juntei-me a eles durante um fim-de-
-semana. Aproveitaram para me mostrar 
lugares nas proximidades da zona onde 
vivem. Apesar de pertencerem ao meu 
distrito de nascimento - Viseu - a verdade 
é que ainda não tinha tido oportunidade 
de os visitar. Um deles, Ucanha, de cuja 
torre e ponte fortificadas ouvira há muito 
falar, e visto em fotos de postal.

Quando lá chegámos, o nosso relógio 
biológico segredava-nos que eram 

horas de comer. O som da água do rio Va-
rosa acompanhou-nos na travessia da pon-
te até à Tasquinha do Matias, onde havía-
mos planeado almoçar. Escusado será dizer 
que mandava o bom senso que tivéssemos 
feito reserva de mesa. Esperançados de que 
num domingo de chuva e invernia, poucos 
quisessem sair do conforto das casas e do 
calor da lareira, arriscámos.

Assim que entrámos, logo percebemos 
o quão errado estava o nosso raciocínio. 
Mesas corridas e já postas denunciavam a 
chegada breve de grupos, o mesmo acon-
tecendo com outras individuais, em que a 
placa Reservado lhes ditava ocupação. Os 
pratos com lascas de presunto, fatias de 
queijo e rodelas de enchidos aguçavam-
-nos o apetite que já antes se fizera sentir. 

Estava demasiado claro que não havia lugar 
para nós, mas como a esperança é a última 
a morrer, já diz a máxima, por ali nos que-
damos a namorar o balcão de atendimento.

Às atarefadas empregadas, ainda ousá-
mos perguntar se havia alguma possibilida-
de. Com ar de pesar responderam que não, 
impossível, estava tudo cheio, e os grupos a 
chegar, não tardariam. A porta de entrada 
encarregou-se de o confirmar, quando por 
ela começou a entrar gente em carreirinha.

Lamentamos não ter feito reserva, que 
tínhamos vindo de longe, que ouvíramos 
gabar muito os milhos, que havia no grupo 
quem nunca os tivesse provado, argumen-
támos numa lamúria de carpideiras. E era 
tudo verdade, ao ponto de eu achar que a 
nossa sinceridade fez soar as campainhas 
da comiseração de D. Filomena, proprie-
tária do restaurante. Aproximou-se de nós 

e admitiu que se não estivesse a chover até 
nos arranjava um lugar na esplanada ou no 
jardim, mas com aquela chuva... 

Nem o tempo nos ajudava, confidenciá-
mos sem arredar pé, mantendo marcação 
cerrada ao balcão. Foi o tempo de ouvirmos 
D. Filomena, dizer: “Vou arranjar-vos ali 
uma salinha... venham, mas está fria.”

 Da forma como falou, pensámos numa 
arrecadação, num espaço de arrumos, 
quando, ao segui-la, nos demos conta de 
que estávamos a atravessar a rua. Abriu-
-nos a sua Enoteca, loja de exposição, 
venda e prova de vinhos, bem como de 
outros produtos regionais.

Num ápice, retirou da mesa redonda 
onde estavam os copos e as garrafas para 
uma das sessões, e começou logo a pôr a 
mesa. Para combater o frio do ambiente 
foi buscar um aquecedor a óleo e deu ins-

truções para que nos servissem naquele 
espaço. Como as paredes são rasgadas por 
janelas e portas de vidro, sentimo-nos fi-
gurantes de uma montra. De vez em quan-
do, um ou outro mirone encostava a cabeça 
ao vidro para anular o reflexo, e tentava ver 
melhor o que se passava lá dentro. Trocá-
vamos sorrisos cúmplices na certeza, como 
nos confidenciou D. Filomena, de que era 
a primeira vez que ali se serviam refeições. 
E os típicos e saborosos milhos chegaram 
numa panela de ferro de três pés, a que mi-
nha mãe sempre chamou pote.

Quando me pedem que faça o balanço do 
ano que agora finda, não me inclino para as 
grandes figuras, nem causas ou desastres 
naturais, porque são gestos como este de D. 
Filomena, anónimos e de boa vontade, que 
marcam o nosso quotidiano. 

Aida Batista
Opinião
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Olhando para trás, penso que 2019 se 
resume ao ano da contestação. Nos úl-
timos anos, a minha fé na humanidade 
tem-se desvanecido, mas é reconfor-
tante ver que ainda há quem lute pelos 
seus direitos. E 2019 foi isso mesmo, 
progresso. Progresso de um estado ve-
getativo em que aceitamos tudo o que 
nos é impingido e exigimos aquilo a que 
temos direito. 

Janeiro foi preenchido com os protestos 
na Venezuela na sequência de uma cri-
se presidencial e no Haiti com protestos 

anti-governo. Desde junho, Hong Kong 
tem lutado pela sua liberdade e direito à 
democracia. É importante relembrarmo-
-nos que além de sermos governados, aci-
ma de tudo somos nós que governamos. 

Além do descontentamento da população 
geral, vimos ainda a insatisfação da mulher. 
Em janeiro, milhões de mulheres criaram, e 
com sucesso, um Womens Wall ao longo do 
Estado Kerala, na India, para reivindicarem 
o acesso ao templo Sabarimala. E a proble-
mática dos direitos das mulheres não se põe 
em causa apenas em países em desenvol-
vimento. Cinco meses depois, na Suíça, as 
mulheres fizeram uma greve nacional por 
considerarem que o caminho para a igual-

dade tem sido feito lentamente. Ainda em 
junho, o Canadá reconheceu a gravidade do 
desaparecimento sem explicação de 1000 
mulheres indígenas. 

Foi também em junho que vimos mais 
uma vez o progresso no Japão, onde saiu 
vitorioso um movimento contra o uso obri-
gatório de salto alto no local de trabalho. E,  
em setembro, o aborto foi descriminaliza-
do em New South Wales, Austrália. Final-
mente estão a acabar as ideias perpetuadas 
de que o valor da mulher se revê na sua 
aparência ou na sua capacidade de se re-
produzir. O nosso valor vai muito além de 
características físicas e o nosso papel não é 
em segundo plano. Contudo, em Portugal, 
2019 foi também o ano com mais mortes de 
mulheres por violência doméstica, onde 
ainda vemos os agressores sair impunes ou 

com poucas mazelas. O progresso já feito 
não se esquece, mas ainda há um longo ca-
minho a percorrer. 

Um bom resumo de 2019 seria a famosa 
frase “não há mal que nunca acabe, nem 
bem que dure para sempre”. Se por um 
lado, o mundo assistiu desolado aos in-
cêndios na floresta tropical da Amazónia, 
por outro, essa mesma chama despertou 
a consciência ambiental a nível mundial. 
2019, provavelmente o ano com mais pro-
testos motivados pelo aquecimento global, 
desde as Fridays for Future à marcha, em 
Montreal, com mais de 500,000 pessoas, 
liderada por Trudeau e Greta Thunberg. No 
mundo, a greve contou com mais de qua-
tro milhões de participantes. E segue mais 
um ano, em que no meio de tanta desgraça 
assistimos ao progresso, lento, mas firme. 

Em passo lento, mas em frente
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Inês Carpinteiro
Opinião

CAMOESTV.com

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

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

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

DOMINGO AS 17H`

Diogo Morgado através da televisão deu os primeiros 
passos na representação, tendo integrado o elenco de 
telenovelas e séries.

Atualmente anda em tour por Portugal a apresentar 
a produção do musical Grease. Esta semana está no 
It’s showtime como convidado de Cristina da Costa.
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2019
Deu muitas voltas e mexeu com muito cidadão
Houve coisas positivas e negativas

Como todo o cidadão tem a sua opinião e 
somos livres de opinar, porque é sinal que 
estamos atentos, uma das coisas que a 
mim me surpreendeu muito pela negati-
va foi conhecer pessoas que conseguem 
ler o que não está escrito e ouvir o que 
não foi dito - isto vê-se na capacidade 
de algumas pessoas que nos rodeiam e 
muitas vezes ofendem outros pela falta 
de compreensão. Este foi o aspeto mais 
negativo do ano 2019 para a minha pes-
soa - conhecer pessoas que nada se tira 
das mesmas a não ser problemas, com a 
gravidade de prejudicarem terceiros pelo 
facto de conseguirem ler o que não está 
escrito e ouvir o que não foi dito. 

Mas houve coisas com meio termo. O 
ano começou em grande, aprecia-
do por muitos e nem tanto por ou-

tros, mas o objetivo foi alcançado: conse-
guir audiências, e a SIC aí trabalhou bem. 
Em Janeiro estreia o programa da Cristina 
na SIC, e o primeiro episódio consegue 
uma média de 650 mil espectadores que 
correspondeu a uma percentagem eleva-
da e a apresentadora Cristina Ferreira é 
surpreendida com uma chamada em di-
reto do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, felicitando-a pelo exce-
lente programa. O presidente esteve mal. 
Era o primeiro programa e ainda não se 
sabia se ia ser excelente. Valentes foram 

um grupo de motoristas de matérias pe-
rigosas, ao fazerem greve. Quase paralisa 
o país ao iniciarem uma greve por tempo 
indeterminado para reivindicar um au-
mento dos salários e melhores condições 
de trabalho - alguns aeroportos foram 
obrigados a recorrer às reservas de emer-
gência, faltou combustível em centenas de 
bombas de gasolina do país. Como se veri-
ficou, não faz falta muita gente para colo-
car os governantes em sentido. Triste foi 
um autocarro de turismo despistar-se na 
Madeira, caindo sobre uma habitação, que 
provocou 29 vítimas mortais, todas de na-
cionalidade alemã. Ficou marcado um dia 
que para as famílias nunca será esquecido 
depois de se terem despedido dos mesmos 

para umas curtas férias das quais não re-
gressaram. Nada surpreendente foi nas 
eleições europeias atingir-se um nível re-
corde de abstenção eleitoral (69,3%), mas 
surpresa foi o PAN conseguir eleger pela 
primeira vez um eurodeputado: na altura 
foi tipo um efeito-surpresa ao xadrez polí-
tico. A direita (PSD e CDS) como a esquer-
da (CDU) sofrem derrotas, o PS ganhou 
mais um assento parlamentar, para mim 
uma surpresa depois de no final do man-
dato nada ter feito e os próprios deputados 
aparecerem com notas negativas em rela-
ção à sua dedicação. Mais surpreendente 
ainda foi a a vitória do Partido Socialista 
nas eleições legislativas de 6 de outubro. 
Depoisdo trabalho da geringonça, pes-

soalmente não esperava, como nunca 
acreditei em sondagens para mim foi uma 
surpresa. Se o Partido Social Democra-
ta tivesse dado início aos trabalhos mais 
cedo e com a adrenalina que teve durante 
a campanha, tinha ganho as eleições, mas 
fiquei surpreendido com a estreia no Par-
lamento de três novos partidos: a Iniciati-
va Liberal, o CHEGA e o LIVRE, cada um 
elegendo um deputado. O CHEGA já joga 
cartas e sempre com um trunfo na mão, 
aos poucos coloca o primeiro-ministro em 
sentido. 2019 também tocou com tristeza 
na cultura portuguesa: perderam-se ci-
dadãos de excelência como Maria Alberta 
Menéres, jornalista e escritora portugue-
sa, Augustina Bessa-Luís, Fernando Grade 
entre outros, que colocaram o país de luto 
com o seu falecimento. 

Outras me surpreenderam, mas o papel 
no jornal é pouco e não posso deixar passar 
um acontecimento fora do nosso Portugal 
que me chamou à atenção, na Finlândia, a 
nova primeira-ministra com apenas 34 anos 
lidera uma coligação de centro-esquerda de 
cinco partidos, todos chefiados por mulhe-
res. Duas delas são ainda mais jovens que a 
primeira ministra. Ela, Sanna Marin, lidera 
os  sociais democratas. Ainda integram a 
aliança governamental o Partido do Centro 
liderado por Katri Kulmuni, 32 anos; os Ver-
des de Maria Ohisalo, 34 anos; a Aliança de 
Esquerda de Li Anderson, 32 anos; e o Parti-
do Popular Sueco da Finlândia de Anna-Ma-
ja Henriksson, 55 anos.

Será que o mundo se vai tornar femi-
nista? Se conseguem ser mais líderes e 
responsáveis que os masculinos, força e 
parabéns para elas.

Augusto Bandeira
Opinião
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On behalf of the Executive and Staff of Carpenters Local 27, we 
would like to wish our members and their families a safe and 

Happy Holidays!
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No contexto do fim de mais um ano de 
calendário, se me é dado refletir sobre 
o que mais me impressionou durante o 
presente ano de 2019, não posso deixar 
de pensar nas grandes mudanças cau-
sadas pela demonstração da força e im-
pacto da natureza, causando relevantes 
catástrofes, com mórbidas consequên-
cias em vidas humanas e hipotecando a 
vida dos sobreviventes.

Tufões arrasadores, terramotos, inun-
dações gigantescas, incêndios devasta-
dores, desertificação de vastas áreas do 

planeta, degelo das calotas polares, entre ou-
tros fenómenos naturais assustadores, parcial 
e cientificamente vinculadas ao aquecimento 
global do planeta e que têm sido, ao longo de 
décadas, provocados pela inércia e arrogância 
dos seres humanos e seus sistemas de desen-
volvimento económico fizeram, deste ano que 
agora termina, mais uma página deste histó-
rico processo degenerativo do nosso planeta.

E se pensarmos que se trata apenas de um 
efeito ocasional do passado, em vias de re-
solução repentina, habituados que estamos 
a que se encontrem soluções quase imedia-
tas para tudo o que afeta a vida humana e 

das outras espécies, convém lembrar que, 
segundo dados da Organização Meteoro-
lógica Mundial, as emissões de CO2 para a 
atmosfera só nos últimos dois anos subiram 
2% anuais e entre 2015 e 2018 aumentaram 
20% em comparação com os cinco anos an-
teriores, atingindo valores de há três a cinco 
milhões de anos atrás, quando as tempera-
turas médias eram superiores e o nível mé-
dio do mar 10 a 20 metros acima do atual.

Em nome daquilo que deveria ser ób-
vio, para quem não negue o conhecimen-
to científico e a sua própria constatação 
empírica, as alterações climáticas estão a 
conduzir-nos rapidamente para o “fim da 
linha” da nossa forma de viver. Se a tem-
peratura média do planeta continuar a au-
mentar desta maneira (nos últimos cinco 
anos a temperatura média do planeta foi a 
mais elevada desde 1880) e atingir 2 C° aci-
ma dos níveis da pré-industrialização, não 
haverá hipótese de retrocesso.

Perante esta emergência global, desacre-
ditada por alguns nacionalismos e sistemas 
de produção que estimulam o princípio do 
“lucro e crescimento económico e depois o 
resto”, alguns países começam agora e tar-
diamente a consciencializar-se da necessida-
de de se tomarem medidas rápidas e eficazes 
para atenuar os efeitos do aquecimento glo-
bal, ou seja, salvaguardar a vida humana.

A recente 25° Conferência das Partes 
(COP) da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas, que 
se desenrolou recentemente em Madrid e 
reúne 195 países, foi um sinal claro de que 
o mundo em geral está a reconhecer a si-
tuação exposta pela comunidade científica 
e do que tem de ser feito para melhorar o 
planeta. No entanto, com base na indife-
rença e negligência com que foram tratadas 
resoluções de conferências anteriores, te-
nho dúvidas que, desta vez, se cumpram as 
metas estabelecidas. E mesmo que a União 
Europeia declare agora um Pacto Ecológico 
entre os seus países, destinado a criar um 
impacto neutro no clima, até 2050, não 
posso esquecer que também já declararam 

que dificilmente cumprirão as metas de re-
dução dos gases de estufa até 2030, confor-
me havia sido acordado.

Resolver, ou pelo menos amenizar, o 
problema das alterações climáticas, en-
quanto problema real e global necessitando 
de medidas urgentes, reconheço que não 
é fácil, nem isento de tempo e de muitas 
contrariedades. Sensibilizar a opinião pú-
blica mundial para a mudança de estilos 
de vida e de muito o que nos impuseram 
como bem-estar, impor severas restri-
ções e mudanças do aparelho produtivo às 
grandes indústrias poluidora, convencer os 
dirigentes mundiais a estes compromissos 
e recusar o mesmo tipo do nosso desenvol-
vimento ocidental aos países com graves 
carências socioeconómicas e que aspiram 
ao nosso privilegiado estilo de vida, pare-
ce-me uma tarefa gigantesca. 

Mas temos de começar por algum lado!
Se em vez de fazerem orelhas moucas 

às palavras do secretário-geral das Nações 
Unidas quando declarou que a humani-
dade “está em guerra com o planeta”, ou 
deixarmos de dar ouvidos e atenção aos 
detratores da imagem de Greta Thunberg, 
a jovem sueca ativista ecológica, para re-
fletirmos sobre as causas que defende e se 
a opinião pública tomasse consciência da 
grave situação em que nos encontramos, 
insurgindo-nos contra aqueles que se es-
cusam com o desenvolvimento homicida 
do nosso atual bem-estar, para protelar as 
ações necessárias ao nosso futuro geracio-
nal, o mundo poderia caminhar no sentido 
da vida e da sua preservação.

Caso contrário, se esperamos pela heca-
tombe climática e pelo ribombar dos grandes 
desastres tidos como naturais e cada vez mais 
fratricidas, escondendo-nos no individualis-
mo do nosso “buraco” seguro e culpando os 
“outros”, para aliviar a consciência de nada 
termos feito em prol do nosso planeta e das 
suas gerações futuras, passaremos à história 
(se houver história…) de termos sido os co-
veiros conscientes do futuro da Terra!

Luis Barreira
Opinião

O Clima.

Estamos “em 
guerra com o 
planeta”!
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Há sempre alguém que se 
destaca – pelo seu carisma, 
pelo seu empenho em ajudar a 
preservar a nossa cultura. Na 
comunidade luso-canadiana 
são muitos os que pelo seu 
mérito poderão ser destacados, 
mas queremos saber: 

na sua opinião quem é 
a Personalidade do Ano 2019? 

Visite mileniostadium.com 
para votar.
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2010-2019
Alterações Climáticas – a década das evidências

Ao longo desta década que termina fo-
ram muitos os fenómenos climáticos 
extremos que atingiram o nosso planeta, 
alguns foram dos mais intensos já regis-
tados. Seguem alguns exemplos.

Ciclones Tropicais: 

18 de outubro de 2010, Tufão Megi atin-
ge as Filipinas, 69 mortos e 709milhões de 
dólares de danos; 16 de dezembro de 2011, 
Tempestade Tropical Washi atinge Min-
danao, mais de 1000 mortos e milhares de 
feridos e desaparecidos; 25 de outubro de 
2012, Furacão Sandy atinge Cuba, Jamai-
ca, Porto Rico e E.U.A., pelo menos 233 
mortos, é considerada a maior tempestade 
tropical atlântica; 2 de dezembro de 2012, 
Tufão Bopha atinge as Filipinas, 650 mortos 
e milhões de desalojados; 7 de novembro de 

2013, Tufão Haiyan atinge as Filipinas, pelo 
menos 6.000 mortos e mais de 1.000 de-
saparecidos, sendo o mais mortífero Tufão 
de sempre nas Filipinas; 13 de dezembro 
de 2015, Tufão Melor, atinge as Filipinas, 
42 mortos e 136 milhões de danos; 20 de 
fevereiro de 2016, Furacão Winston atin-
ge as Ilhas Fiji, 44 mortos e 1.400 milhões 
de dólares de danos sendo o tufão que mais 
prejuízos financeiros provocou na histó-
ria do Pacífico Sul; 28 de setembro a 7 de 
outubro de 2015, Furacão Joaquim devas-
tou as Bahamas, Antilhas e Bermuda; 28 
de setembro a 9 de outubro de 2016, atin-
ge o Haiti, E.UA., Antilhas e Bahamas, 603 
mortos e uma enorme devastação; 23 de 
agosto de 2017, Furacão Harvey atinge o 
Texas provocando cerca de 198 mil de mi-
lhões de dólares de prejuízos; 30 de agos-
to a 16 de setembro de 2017, atinge Cuba, 
Antígua e Barbuda e E.U.A., provocando 
enorme destruição e prejuízos; 16 de se-
tembro de 2017 a 3 de outubro de outubro 
de 2017, Furacão maria atinge a Rép. Domi-
nicana e Porto Rico, provocando destrui-
ção e uma enorme crise humanitária; 15 de 
setembro de 2018, Tufão Mangkhut atinge 

as Filipinas, 95 mortos; 7 de outubro a 16 de 
outubro de 2018, Furacão Michael atinge a 
Florida e Cuba, 74 mortos; 15 de março de 
2019, Ciclone Tropical Idai, atinge Moçam-
bique, África do Sul, Malawi e Zimbabué, 
mais de 1.000 mortos e 7 milhões de dólares 
de prejuízos; 14 de julho de 2019, Furacão 
Barry atinge o Louisiana no E.U.A. provo-
cando cheias com enormes prejuízos; 1 de 
setembro de 2019, Furacão Dorian atinge 
Bahamas, Barbados, Porto Rico E.U.A. e 
Canadá, 25 mortos e imensos prejuízos; 27 
de setembro a 2 de outubro de 2019, Fu-
racão Lorenzo atinge os Açores, Irlanda e 
Reino Unido, 12 mortos.

Inundações:

Julho de 2010, Paquistão, chuvas das 
monções provocam mais de 1.600 mortos, 
milhares de desalojados, afetando mais de 
13 milhões de pessoas; 11 de janeiro de 2011, 
Rio de Janeiro-Brasil, chuvas torrenciais 
provocam inundações e deslizamentos de 
terras, 903 mortos; 19 de junho de 2013, 
Alberta- Canadá, as maiores inundações 
em décadas provocam enormes prejuízos; 

Ondas de Calor e Incêndios:

24 de maio de 2015, Índia, onda de calor 
provoca a morte de mais de 2.500 pessoas; 
20 de junho de 2015, Paquistão,  onda de 
calor provoca mais de 2.000 mortos; 1 de 
maio de 2016, Incêndio Florestal de Fort 
McMurray, destrói mais de 2.400 casas e 
edifícios obrigando à maior evacuação na 
história de Alberta no Canadá; 17 de julho e 
15 de outubro de 2017, Incêndios Florestais 
em Portugal e na Galiza, 120 mortos e 32 fe-
ridos; 8 a 25 de novembro de 2018, Incêndio 
Florestal na Califórnia, 85 mortos; janeiro 
de 2019 e meses seguintes, Amazónia-Bra-
sil, Bolívia, Perú e Paraguai, Fogos Flores-
tais incontroláveis e gigantescos; agosto de 
2019 e meses seguintes, Fogos Florestais na 
Austrália incontroláveis.

Durante estes últimos 10 anos foram pu-
blicados o maior número de estudos e rela-
tórios de sempre. Foram realizados fóruns e 
cimeiras mundiais com a problemática do 
clima, aquecimento global e alterações cli-
máticas, como nunca aconteceram antes. 
Que as evidências despertem e convençam 
aqueles que ainda não respeitam a natureza.

Paulo Gil
Opinião
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INSTALAÇÕES
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3 PRATOS DIFERENTES TODOS OS DIAS

Feliz Natal & Próspero Ano Novo

For more information, contact our office at
1751 Keele St., York, ON, Canada l 647-347-4545 l bsstoronto@slbenfica.pt



This past year I realized that art is how 
we see things.  For some people art 
needs to be beautifully done with ex-
treme detail to portray realism, for others 
art qualifies as the notion of being differ-
ent.  In my opinion, art is everywhere and 
it’s all about our own individual percep-
tion and the need for discovery to enrich 
our souls.

This thought brought me to develop my 
own artistic talents.  As I found out, I 
only knew of a few that satisfied me such 

as music, design, illustration, dance, photog-
raphy and videography.  Since I was young, 
my parents were the foundation of a lively 
artistic life.  From stage to media appearances 
and recording music studios, I seemed to be 
impervious to what that meant to my future. 
At the time, that wasn’t exactly what I had in 
mind.

Life always brings us surprises: in July 
my life changed, from working for my 
own business as a Creative Director for 20 
years to joining a highly talented team at 
the MDC Media Group as their Artistic Dir-
ector.  That was the start of many exciting 

new projects, one of the fun ones includes 
cartooning for the Milénio Stadium!  I was 
always interested in pen art and I felt the 
most comfortable with it.  With experience 
in urban sketching and a bit of humour, 
cartoons were born naturally.  Besides 
painting collections for solo and collect-
ive exhibitions, illustrating and cartooning 
brought my artistic creativity to a new 
level and it felt right. 

With the launch of Camões TV 24/7 in 
September, new graphics and screen de-
signs were created, which I loved doing 
because it was out of the regular graphic 
design print media I was used to.  I must 
say that the most interesting project that 
I was given the opportunity to work on is 

to produce my own weekly TV show called 
“Stella’s Studio”.  Now on its 16th episode, 
this half-hour show is all about art and that 
includes music too! I interview guests in 
all artistic disciplines and learn about their 
projects.  The show is an artistic produc-
tion on its own with a creative flair where I 
can apply all my talent now for TV.

I finally found a place where I can un-
leash my artistic knowledge. I am grateful 
for this opportunity to share and promote 
the arts and culture. My wish for 2020 is 
to inspire you to reach inside and discover 
yourself.  Doing something that you love 
will bring you happiness and wellbeing! 
This is how I see art.

Stella Jurgen
Opinião

Prazer e paladar nesta época festiva,
num sítio criado a pensar em si!

325 Central Parkway West, Unit 12, Mississauga - (905) 896 1040 
www.lazarbakery.ca - mail@lazarbakery.ca

Feliz Natal & Próspero Ano Novo
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Art is Discovery
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Se por um lado não deixa saudades, por 
outro 2019 foi um ano marcante em vários 
aspetos, quer a nível internacional, quer a 
nível nacional (leia-se Portugal e Canadá), 
bem como a nível local e comunitário.

Como aspetos marcantes do ano que fe-
cha a década ficarão para sempre nas 
nossas memórias, a nível internacional, 

as manifestações na Venezuela contra o regi-
me de Nicolas Maduro, a pacificação entre a 
Coreia do Norte nos EUA, com consequente 
abertura ao diálogo entre as duas Coreias, a 
continuação da mediocridade de Trump nos 
EUA e a construção do muro que separa aque-
le país dos vizinhos mexicanos e o apareci-
mento da jovem Greta Thunberg a influenciar 
de modo definitivo a discussão à volta das al-
terações climáticas.

No Canadá, os casos com Trudeau e a sua 
improvável reeleição para formar um gover-
no minoritário no Canadá, a maioria de Ford 
e a sua manifesta incompetência para liderar 
a província do Ontário, a guerra comercial 
entre China e o Canadá e a vitória dos Raptors 
na NBA foram os destaques de 2019.

António Costa não garantiu a maioria e, 
desta vez, sem gerigonça, vamos ter quatro 
anos de “navegação à vista” em Portugal. 
O ano terminou com cheias resultantes do 
mau tempo, apesar de ter “chovido mui-
to no molhado” um pouco durante todo o 
ano naquele cantinho à beira mar plantado. 
Destaco a incompreensível atitude do Pe-
sidente da Assembleia da República, Ferro 
Rodrigues relativamente às contantes uti-
lizações da palavra “vergonha” por parte 

do deputado André Ventura. A repreensão 
aconteceu na “casa da democracia”. 

Importante, também, é a demissão da 
magistratura judicial do juiz Rui Rangel, 
num caso que acho que ainda vai dar muito 
que falar e que envolve figuras tão conhe-
cidas da sociedade portuguesa, como são os 
casos de José Veiga, João Rodrigues e Luís 
Filipe Vieira, entre outros.

A nível local, Ana Bailão consolidou a sua 
posição como vice-presidente da Câmara 
de Toronto, destacando-se o trabalho no-
tável desenvolvido no âmbito da habitação 
social e no garante de habitação sustentá-
vel na cidade. Como ponto negativo fica a 
continuação na escalada de preços das ha-
bitações no GTA, sem fim à vista.

Os maiores destaques do ano vêm da 
comunidade luso-canadiana, que parece 
querer dar passos definitivos em direção a 
um futuro mais risonho. O aparecimento 
do Magellan Community Care e da trans-
missão 24 horas/7 dias da semana da Ca-
mões TV são passos definitivos a caminho 
do futuro. No caso do primeiro, para garan-
tir que a franja mais desprotegida da nossa 
comunidade vai ter o cuidado continuado 
que necessita na velhice e o segundo que 
aponta um caminho inovador e moderno 
nos meios de comunicação ligadas à comu-
nidade, sem esquecer a divulgação do que a 
lusofonia tem de melhor. 

Pela negativa, a nível comunitário, des-
taca-se o impasse que se continua a viver 
na ACAPO. Os que querem sair, mas que 
nunca saem e os que querem assumir as ré-
deas da Aliança, mas que nunca avançam. 
Entretanto temos uma “direção” que não é 
direção e clubes e associações que apesar de 
terem o destino nas mãos, fazem de conta 
que não é nada com eles e coçam a cabeça. 

Que 2020 traga um pouco mais de bom 
senso, honestidade e frontalidade a quem 
de direito.

Carlos Monteiro
Opinião

Não vai deixar saudades
Mas fica na memória
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Este ano de 2019 é muito sinónimo de Ca-
mões TV, de novas janelas de oportunida-
des e, por consequência, novos projetos. 
O Timeline é o programa de televisão que 
abracei ao lado da minha querida Adriana 
Marques, que pensou e desenhou este 
formato. Por isso, com mais um final de 
ano a chegar, achei por bem entrar em 
modo Timeline e falar-vos do que mais se 
destacou este ano nas redes sociais.

E podemos começar com as nossas re-
trospetivas musicais. O Spotify infor-
mou-nos, a todos mesmo, sobre quais as 

músicas mais ouvidas por nós – utilizadores - 
desde janeiro, além de também nos indicar o 
nosso artista da década! 

A plataforma vai mais além e gera auto-
maticamente uma playlist com as nossas 
músicas mais tocadas! Diferente do ano pas-
sado, o “Wrapped” agora pode ser feito tan-
to pelo telemóvel, quanto pelo computador. 
E o mais giro, é que os resultados podem ser 
partilhados mais tarde no Facebook, Twit-

ter ou no Stories e feed do Instagram.
O YouTube também fez questão de mar-

car presença nesta festa de final do ano e 
apareceu com o “YouTube Rewind 2019”, 
com todos os vídeos e os assuntos que mais 
se destacaram na plataforma este ano.

Janeiro começou com dois vídeos que 
ocuparam os primeiros lugares nas listas 
brasileiras e portuguesas: a música do “Ti-
colé”, que se tornou o maior sucesso nos 
dois países e depois há o vídeo que nos toca 
bem no coração – o “Vovô do Slime”, que 
conquistou tudo e todos, sendo o segundo 
mais gostado do Brasil e a nível mundial 
ocupa a quinta posição! Em Portugal, vale 
falar da paródia “Rainha da Net” de Mafal-
da Creative que foi o que teve mais desta-
que no YouTube em 2019.

E de política e de futebol também vive o 
YouTube no meu país – Portugal -, e a pro-
va disso é a entrevista de Ricardo Araújo 
Pereira à deputada do Livre, Joacine Katar 
Moreira e a paródia do YouTuber Miguel 
Paraíso relativa ao primeiro lugar do Ben-
fica no campeonato nacional. 

A nível musical, o nosso país irmão resol-
veu conquistar o número um em Portugal 
com o Terramoto da Anitta e do Kevinho 
no YouTube. 

Já no que diz respeito aos Estados Unidos, 
por exemplo, “Old Town Road” de Lil Nas X 

com Billy Ray Cyrus roubou o primeiro lugar 
dos “Music Videos” do YouTube. Por outro 
lado, o vídeo mais visto nos Estados Unidos, 
não é de música - mas sim de James Charles, 
um influencer no mundo da maquilhagem. 
No vídeo, James Charles explica uma série 
de desentendimentos que aconteceram en-
tre ele e outra celebridade - basicamente, é 
uma panela cheia de gossip, do bom, para 
quem gosta de cuscar muito.

No campo dos jogos, o YouTube tem em 
primeiro lugar o Minecraft, depois Fortnite 
e em terceiro Grand Theft Auto.

Voando agora até à sétima arte, a Ameri-
can Film Institute (AFI) anunciou os vence-
dores dos prémios de 2019. A lista contempla 
produções feitas para TV e cinema que se-
jam “consideradas cultural e artisticamente 
representativas deste ano”. O AFI Awards 
também costuma ser um termómetro para 
os prémios do ano seguinte, incluindo os 
Globos de Ouro e os Óscares. Entre os 10 
filmes deste ano, dois tiveram mulheres na 
direção: “The Farewell”, de Lulu Wang, 
um drama sobre uma família chinesa que 
descobre que a matriarca está com cancro 
terminal, e “Adoráveis Mulheres”, de Greta 
Gerwig, que adapta o romance “Mulherzi-
nhas”, de Louisa May Alcott. 

Já entre as séries, “Game of Thrones”, 
que teve a sua temporada final em 2019, 

aparece ao lado das estreantes “Cherno-
byl” e “Watchmen”.

“When They See Us”, dirigida por Ava 
DuVernay, também foi escolhida. A série 
mostra a condenação de cinco adolescen-
tes negros, acusados de uma violação que 
não cometeram.

Um dos filmes entre os candidatos aos 
prémios de cinema é “1917”, e foi uma das 
sugestões no nosso programa Timeline - 
“1917” é um filme do realizador Sam Men-
des, que acompanha dois jovens soldados 
britânicos numa missão quase impossível 
no auge da Primeira Guerra Mundial.

Esta foi a retrospetiva, muito geral, do 
mundo da música, dos vídeos mais visua-
lizados online e do cinema, que podem to-
dos ver e ouvir no último Timeline do ano, 
na Camões TV. No entanto, a nível pessoal, 
sendo Catarina e não a Kika do gossip e dos 
entretenimentos – qual Fernando Pessoa, 
qual quê – este foi um ano especial e que 
me fez descobrir. Descobrir algo que não se 
sabia ser, descobrir algo que nos faz... ser. 
Escrevo-vos este texto de retrospetiva do 
ano, no dia em que, há 365 atrás, descobri 
estar grávida. Por isso, posso dizer que este 
foi um ano de descobertas e de escolhas – 
e a melhor que eu fiz, de qualquer ano que 
passou até aqui, chama-se Zion.

Catarina Balça
Opinião

O top dos mundos e do meu mundo.

960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca
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2019 chega ao fim e com ele culmina 
também uma década. No futuro, quando 
os nossos bisnetos estudarem esta dé-
cada nos livros de história, possivelmen-
te vão vê-la aparecer como o emancipar 
da globalização. Atingimos o patamar 
em que tudo é facilmente partilhável e de 
um modo quase sempre instantâneo. Vi-
vemos na era da abertura e do imediato. 
Descobrimos o nosso potencial enquan-
to atores sociais. Os social media ascen-
deram a mais do que meios de partilhar 
fotografias e pensamentos: eles torna-
ram-se numa voz que consegue ocasio-
nalmente sobrepôr-se à dos media, e jul-
go que este é o pontapé de saída para a 
próxima década.

O ano, em particular, trouxe-nos varie-
dade de ocorrências. Colocando tudo 
na balança, pesa mais o positivo do que 

o negativo. Uma das surpresas para mim foi o 
resultado das eleiçōes portuguesas. No final da 
década temos vindo a assistir à ascensão de 
alguns governos conservadores - resultado do 
clima de desconfiança política instalado nas 
naçōes. Por outro lado, Portugal contrariou 
a tendência e, ainda que com um certo des-
contentamento, renovou os seus votos com 
o Governo em vigor por mais quatro anos. 
Do outro lado temos o Brexit, que tem estado, 
como se diz em bom português, “em águas de 
bacalhau” - e dele parece que não veremos 
um desfecho tão cedo.

Navegamos agora num olhar cronológi-
co. Começamos o ano de forma dura para a 

lusofonia, com o rompimento da barragem 
de Brumadinho, no Brasil, em que dezenas 
de pessoas perderam a vida. Foi no dia 25 
de janeiro. Pouco depois, no início de mar-
ço, o ciclone Idai devastou a costa leste de 
Moçambique, dizimando milhares de vi-
das, habitaçōes e territórios. E agora um 
fast forward para 15 de abril, quando vimos 
a Catedral de Notre Dame em chamas. Ra-
pidamente os bolsos se abriram para socor-
rer o monumento das mais variadas formas 
- arrecadou-se rapidamente mais de 590 
milhōes de euros. Enquanto Moçambique 
continua ainda hoje a lamber as feridas e a 
tentar erguer-se com uma muleta de cerca 
de 20 milhōes de euros fornecidos por al-
guns países e organizações que se chegaram 
à frente. A ajuda deu para pouco, para o que 
foi considerado o evento mais mortífero 
de 2019. Mais tarde neste mês, a dia 27, a 
União Europeia deu um passo em frente no 
ambientalismo e aprovou a lei que proíbe o 
uso de plástico descartável numa tentativa 
de aliviar a crise climática. Copos, pratos, 
garfos e palhinhas de plástico serão proibi-
das na Europa, mas só a partir de 2021. A 
intenção foi boa, mas é precisa para ontem.

Vamos à ciência. A 10 de abril consegui-
mos fotografar um buraco negro. Foi uma 
conquista dos investigadores da National 
Science Foundation que anunciaram que 
o buraco negro tem uma massa 6.5 bilhões 
de vezes maior do que o nosso Sol. Sentem-
-se pequenos? Ainda neste mês, o funda-
dor do WikiLeaks foi detido no Equador, 
depois ver o exílio revogado pelo país. As-
sange está atualmente na prisão, em grave 
estado de saúde e sem assistência médica, 
enquanto os Estados Unidos tentam extra-
ditá-lo para o país. Sai caro desmantelar os 
podres do “American Dream”.

No dia 6 de maio vem ao mundo Archie 

Harrison Mountbatten-Windsor, o bebé 
fruto do controverso casamento real entre 
o príncipe Harry e Megan Markle. A 17 de 
maio as pessoas celebraram a legalização 
do casamento entre pessoas do mesmo sexo 
no Taiwan. No dia 25, a primeira-ministra 
britânica resignou à sua posição. Durante 
o seu discurso, Theresa May lamentou não 
ter conseguido entregar o Brexit.

Mas… e o Canadá? A 13 junho, Toronto 
virou palco de festejos acesos ao ver os To-
ronto Raptors conquistarem o seu primeiro 
título de campeões na NBA. Em setembro 
deflagrou a polémica com o primeiro-mi-
nistro Justin Trudeau, depois de ser di-
vulgada a famosa fotografia “brownface”, 
que reporta a 2001. Um escândalo que veio 
mesmo a calhar para a oposição em véspe-
ras de eleiçōes. Contra as probabilidades, o 
liberal venceu no dia 21 de outubro com um 
número de votos que permitiu a formação 
de um governo minoritário.

Um pouco antes nesse mês, a 6 de outu-
bro, também os portugueses foram às ur-
nas, num processo eleitoral que faria cho-
rar os Capitães de Abril: a taxa de abstenção 
bateu recordes. Cada vez mais portugueses 
se isentam da responsabilidade de escolher 
por quem querem ser governados.

Regressando a setembro, neste mês per-
demos duas grandes personalidades portu-
guesas: Eduardo Beauté e o artista Roberto 
Leal, que marcou gerações. Por outro lado, 
na nossa MDC, nasceu a Camões TV como 
canal 24/7, a 9 de setembro.

E quando pensávamos que íamos des-
lizar suavemente até ao final do ano, a 23 
de setembro rebenta a onda sueca Greta 
Thunberg, que veio a ser eleita Personali-
dade do Ano pela revista Time. “How dare 
you” são as palavras que cimentaram a glo-
balização do ativismo climático.

Entretanto, Donald Trump vê-se a bra-
ços com uma impugnação ao seu governo, 
caso que se arrasta desde outubro. A dia 11 
desse mês, a ciência volta a dar cartas. O 
rover Curiosity, da NASA, tirou uma série 
de 57 imagens a partir das quais criou a pri-
meira selfie em Marte.

O ano termina com a morte de Pete Fra-
tes, a 10 de dezembro. O criador do famoso 
Ice Bucket Challenge deixa-nos aos 34 anos 
tendo angariado mais de $115 milhões de 
dolares para a investigação da doenca ALS.

Depois de fazer contas à vida, apertamos 
os cintos para entrar em 2020.

Telma Pinguelo
Opinião
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O fim de uma década!
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Reflecting back on 2019 for me it has 
been a year of surprises, shock and me 
saying HMMM to myself on things that 
have happened in 2019.

Justin Trudeau

Justin Trudeau will be returning to the 
Prime Minister’s Office, but this time he 
will be leading a Liberal minority govern-
ment. The Bloc will enter the 43rd Par-
liament with a far stronger presence. The 
NDP surge some pollsters anticipated did 
not materialize but the party does have 
enough seats to hold the balance of power 
in a Liberal minority government. The 
Conservatives increased their share of the 
popular vote and their seat count and con-
tinue to be the official opposition. Mr. Tru-
deau is in a spot that has possibly humbled 
him and hopefully he will take this as a gift 
and straighten out his act.

He has an opportunity of a lifetime, 
please read my column next week on my 
prediction about Justin Trudeau and his 
immediate future.

Donald Trump

Trump was a real-estate developer and 
businessman who owned, managed, or li-
censed his name to several hotels, casinos, 
golf courses, resorts, and residential prop-
erties in New York City area and around 
the world. Trump marketed his name as 
a brand in numerous business ventures 
and even a TV show called The Apprentice 
which was a big success for many years.

That show in my opinion was the spark 

that pushed Mr. Trump into politics. 
When he threw his hat into the arena, l 
don’t believe he thought he was going to 
win. But he did…

He may be off the wall, but he has done 
some incredible things with the economy 
and he got the Free Trade deal through 
congress when Obama was not able to ful-
fill this task. He has also done some incred-
ible stupid things, but we have to admit 
that he has grabbed our attention.

Mitzie Hunter

She is the former Minister of Education 
in the Wynn Liberal government and is to-
day running to be the next Provincial Lib-
eral Leader to lead the liberals into the next 
provincial election.

Ms. Hunter is a leader with strong com-
munity roots that brings people together. 
She grew up in Scarborough, her family 
immigrated from Jamaica and built a life 
based on strong values and hard work. 
Mitzie also served as Government and 
Consumer Services and Tourism, culture 
and sport minister. 

I found her to be a fresh talent who is not 
afraid to speak her mind and she would 
make a great Premier of Ontario.

Greta Thunberg

Time Magazine has selected this young 
lady as person of the year.

She began a global movement by skipping 
school when she would camp out in front of 
the Swedish Parliament, holding a sign paint-
ed in black letters on a white background 
that read “School Strike for Climate”. In the 
16 months since, she has addressed heads of 
state at the U.N., met with the Pope, sparred 
with the President of the United States and 
inspired four million people to join the global 
climate strike on September 20, 2019, in 
what was the largest climate demonstration 

in human history.

John Tavares

The new captain of the Toronto Maple 
Leaf’s has shown a ton of class since he 
signed with the Leaf’s last year. Naming him 
the captain was the right choice, but he has 
carried off with class and dignity and his 
humbleness comes through and makes him 
a one of a kind in the Toronto sport scene.

His impact on this team was there from 
day one and his soft-spoken tone and 
strong commitment is what will carry this 
team far into the playoff and possible a 
Stanley cup appearance.

Eva Batista

This young girl has captured the eye 
and hearts of many people in Toronto and 
abroad with her many health challenges. 
She has rallied the Portuguese commun-
ity here in Toronto where all sectors have 
come together to support her cause. But 
more than the health cause (and there have 
been many over the years), this little girl 
has captured the hearts of a sleeping com-
munity and will win her fight.

Follow and share her story at gofundme.com/f/
foreva-strong

Boris Johnson

Mr. Johnson has emerged as one of the 
most powerful people today in the world.

The Britain built by Tony Blair is gone, 
fatally undermined by David Cameron’s 
Brexit referendum and now swept away in 
a provincial tide of support for Boris John-
son’s Conservatives. 

To understand the scale of what hap-
pened, remember that less than four years 
ago, Johnson was still London’s mayor 
and undecided about whether to back 
leave or remain in the referendum. In the 

six months since Johnson took over from 
Theresa May, his impact has been revolu-
tionary. He has sheared off the Conserva-
tive Party’s most liberal wing, radicalized 
Britain’s divorce deal with the European 
Union and won a thumping mandate from 
the public to see it through.

Look out for Boris Johnson over the next 
decade as he is the new world order type.

Ana Bailão

As deputy mayor of Toronto and heading 
up the housing file in the big smoke, she 
has matured considerably, and her speak-
ing style has improved immensely.

Look for Ms. Bailao to be a serious mayor-
alty candidate whenever John Tory decides 
to give up his spot as mayor of Toronto.

Check out my column next week with 
my predictions for 2020.

Vince Nigro
Opinião

Who caught my attention in 2019…?
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O BPA Financial Group, todos representantes 
e funcionários saúdam a grande família sindical,
agradecendo a comunhão de sentimentos e 
fraternidade desejando aos sócios, suas famí-
lias e à comunidade em geral um Feliz Natal & 
Próspero Ano Novo!
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Time Magazine has named Greta Thun-
berg person of the year. She came out of 
nowhere to awaken issues that are often 
spoken about but not embraced with the 
seriousness it deserves. While I agree 
with the choice, which highlighted the 
stages of environmental deterioration, 
there is a concern that she is being used 
by higher forces and the messaging is 
not her own. Still, it is important to re-
member that the overall message is to 
be adopted if the world is to normalize in 
the long run.

President Donald Trump continued to 
lead the news cycle throughout the 
world. His unhinged messages have 

been controversial causing confusion and 
embarrassment to the United States. The 
result of three years of being unpresidential 
has been to face impeachment proceeding 
which will be the ultimate humiliation. His 
resiliency and ability to retain support of a 
large percentage of the people is to be ad-
mired and makes you wonder about the 
status of politics throughout the world. 
There is no longer any honour in politics.

ln Toronto it has been the year of the 
gun. While killings are down, shootings 
have reached a record level without any 
signs that they will diminish, and author-
ities appear to have no answers.

Politics in Canada, England and other 
countries are in a liquid state. ln Canada the 
last Federal Election showed the inability 
of leaders to connect with the voters re-
sulting in a Minority Government led by a 
weak Prime Minister who will mumble his 
way until the next election.

ln England, Boris Johnson has won a 
Majority and Brexit will proceed, which 
will cause instability throughout the 
European continent.

Economic and tariff wars between coun-

tries together with accusations of election 
interferences are causing uncertainty in 
populations all over the world.

Refugees, wars, genocidal treatment of 

populations, droughts, etc. are the forefront 
of instability of many areas and could cause 
the collapse of society as we know it.

These are some of the things that dom-

inated 2019 for me. The hope is that society 
embraces the healing necessary by identi-
fying the causes and implements remedies.

Manuel DaCosta
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VIAGEM  
NO TEMPO
Apertem os cintos, porque neste tempo de balanços vou 
propor-vos uma viagem no tempo através de alguns dos 
nossos temas de capa. 3, 2, 1… vamos lá!
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Começámos o ano com um tema violento, mas que preocupa muito to-
dos os Torontonianos – o aumento do número de mortes nas ruas da 
GTA. Na sua primeira entrevista, neste ano, ao jornal Milénio Stadium, 
Ana Bailão teve oportunidade de identificar aquelas que serão as cau-
sas desta realidade e apontou aqueles que poderão ser os caminhos 
para a sua resolução.

A recém-empossada vice-presidente da 
cidade de Toronto fala, em exclusivo ao 
Milénio Stadium, do futuro, das respon-
sabilidades acrescidas e dos grandes 
desafios que tem entre mãos. Combater 
o crime organizado e as mortes nas es-
tradas da cidade estão no topo das prio-
ridades. É preciso trabalhar a vida, com-
batendo as mortes inúteis e violentas.

Milénio Stadium: Ana Bailão, em primeiro 
lugar, e porque estamos mesmo no início 
de um ano novo e se costuma olhar para 
trás nestas alturas: 2018 foi um ano parti-
cularmente intenso para todos os políticos 
do Ontário e, enfim, do Canadá de uma 
forma geral, porque se juntaram duas elei-
ções muito importantes. Por um lado, as 
eleições provinciais e, logo de seguida, as 
autárquicas. Que balanço é que a Ana faz do 
ano 2018, sendo certo que teve aquela vi-
tória retumbante, mas em termos pessoais 
e políticos, o trabalho desenvolvido... Que 

balanço é que faz?
Ana Bailão: É um balanço obviamente po-
sitivo, visto os resultados finais terem sido 
bastante positivos. Mas, na verdade, não 
foram umas eleições normais. Foram umas 
eleições onde as regras mudaram a meio do 
“jogo”. Portanto, o tipo de eleição que es-
távamos a ter mudou já com a eleição em 
curso. Obviamente isso cria tensões, cria 
pressões e, portanto, foram umas eleições 
muito fora do normal, mas acho que o ba-
lanço ao fim do dia, obviamente, a nível 
pessoal foi positivo visto ter conseguido 
uma vitória, uma vitória bastante significa-
tiva, ter conseguido estar em contacto di-
reto com um grande número de moradores 
da área, conseguir o apoio deles...
MS: Até porque essa área aumentou expo-
nencialmente também com a mudança...
AB: Hoje em dia é o dobro. Eu representava 
perto de 50 mil habitantes e hoje represen-

to 107 mil habitantes, portanto é mais do 
dobro.
MS: Portanto, a responsabilidade acha que 
está acrescida ou é exatamente a mesma? 
AB: Não, a responsabilidade está acresci-
da! É assim, nós tínhamos 44 vereadores, 
hoje temos 25. Portanto, não só a nível lo-
cal representamos o dobro do eleitorado, a 
área geográfica é muito maior, e os assun-
tos camarários onde anteriormente havia 
44 pessoas a decidir hoje há 25 apenas. E 
nas pastas a nível da cidade e dos assuntos 
distribuídos também temos um impacto 
maior visto sermos só 25.
MS: Mas há quem defenda que o facto de 
serem 25 - era essa aliás a teoria de Doug 
Ford - torna a gestão mais eficaz. A Ana 
partilha dessa opinião?
AB: Eu acho que a mudança não vai ser 
suficiente, para ser sincera, para se notar 

tanto essa eficácia. Havia de haver outras 
medidas que seriam até talvez mais efi-
cazes para ter esse resultado final. Obvia-
mente que quando são 25 contra 44 ideias, 
pode haver a ideia que há menos hipótese 
de se perder tempo, mas é como lhe digo, 
não sei até que ponto é que se tornará assim 
tão mais eficaz. Eu acho que outras medi-
das seriam bastante mais necessárias para 
trazer essa eficácia.
MS: Entretanto John Tory renovou a con-
fiança na Ana Bailão dando-lhe um lugar 
da maior importância no conselho de ve-
readores. Não só pelo facto de ser, de novo, 
vice-presidente da Câmara de Toronto, 
mas porque lhe foi atribuída uma respon-
sabilidade muito grande numa das áreas 
cruciais - ou pelo menos muito falada na 
campanha como sendo crucial - para o de-
senvolvimento da própria cidade, um de-
senvolvimento sustentado, que é a área da 
habitação...

Ana Bailão
TORONTO - o futuro está já aí

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

Happy Holidays
1325 St Clair Ave W, Toronto  |  416-535-1924  |  flightstoportugal.ca

50024263

HAPPY HOLIDAYS

EDIÇÃO 1413 - 4 DE JANEIRO
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AB: Exato. Portanto, nós agora com esta 
nova forma de estruturar a cidade temos 
4 comissões de trabalho aqui na Câmara, 4 
pelouros. Um desses pelouros é o pelouro 
de todo o planeamento urbano e habita-
ção. Portanto, são duas pastas que ficaram 
juntas. Todo o planeamento da cidade, o 
planeamento dos transportes urbanos... 
Portanto, todo o nível de construção e de 
habitação e de tudo mais que é feito na ci-
dade e, depois, a questão da habitação que 
é de extrema importância. Como a maio-
ria das grandes cidades no mundo, é um 
assunto com que nos debatemos aqui, dia 
após dia, com o custo da habitação. E eu 
fiquei como presidente dessa comissão, 
fiquei com esse pelouro. Há 4 vereadores 
que têm pelouros diferentes e eu fiquei 
com esse pelouro e acho que sim, que foi 
um voto renovado de confiança do presi-
dente da Câmara. Sinto-me lisonjeada por 
isso, mas é realmente um grande desafio e 
é um desafio que a Câmara Municipal não 
poderá enfrentar sozinha porque, aliás, a 
questão da habitação está muito ligada a 
questões do governo federal e do governo 
provincial, não é? As questões das hipote-
cas, as questões dos juros, isto tem tudo a 
ver com o governo federal. Portanto, isto 
não são assuntos que estejam estritamente 
só ligados ao poder municipal, à autarquia. 
Há muitas questões que são decididas a ní-
vel provincial e a nível federal que têm um 
impacto profundo nesta área.

MS: Sim, mas a voz da Ana Bailão será, com 
certeza, muito ouvida - ou pelo menos de-
verá ser - nesses outros fóruns a nível pro-
vincial e federal, não é?

AB: Sim, exatamente! As reuniões e os tra-
balhos já começaram. Até mesmo antes do 
Natal já tive oportunidade de estar com o 
Ministro dos Assuntos Municipais,  que quis 
logo encontrar-se comigo porque também 
a província acredita que este é um assunto 
bastante importante e que temos de traba-
lhar juntos nesta questão.

MS: Quais são as suas ideias fortes para 
este ano de 2019? Quais são as suas maiores 
preocupações nomeadamente nesta área, 
que é uma área absolutamente sensível na 
cidade? O que é que acha que pode come-
çar a fazer desde já?

AB: Nós começámos dois dias depois das 
eleições. Eu e o presidente da Câmara 
anunciámos que íamos usar 11 proprieda-
des da Câmara onde íamos fazer um leilão 
público para que essas propriedades fos-
sem usadas para habitação, a preços mais 
acessíveis. Já estamos a trabalhar nisso, es-
sas 11 propriedades vão a concurso público 
nestes próximos meses e, portanto, vamos 
fazer parcerias com o sector privado e com 
o sector não-lucrativo para construir mi-
lhares de unidades de habitação mais aces-

sível. Este foi logo um primeiro passo. São 
11 propriedades que irão produzir milhares 
de unidades, mas é só o primeiro passo. Nós 
estamos já à procura de outras proprieda-
des. Eu acho que nós temos que usar o que 
temos, seja a nível de propriedades da Câ-
mara - a Câmara ainda hoje é proprietária 
de inúmeras propriedades aqui na cidade 
de Toronto - temos de utilizar melhor os 
investimentos que fazemos no trânsito e, 
portanto, para todas as propriedades - se-
jam nossas ou não - fazer planos secundá-
rios, fazer um melhor planeamento urbano 
à volta destas áreas que já têm bons acessos, 
para que a habitação a preços mais acessí-
veis esteja também próxima dessas artérias 
e dessas áreas e, depois, continuar com o 
programa que temos, que é o Open Door, 
a dar alguns incentivos e apoios ao sector 
não-lucrativo e de habitação privada. 

MS: Esses planos que tem para a cidade re-

lacionam-se também com uma das preo-
cupações de que lhe falava e é também 
uma das partes do grande tema de capa do 
Milénio desta semana e que tem a ver com 
as mortes na cidade de Toronto. Houve 47 
pessoas, 42 peões e 5 ciclistas que morre-
ram na cidade de Toronto. Isto faz-nos 
pensar também no que é que se pode fazer 
para mudar a cidade, para a tornar mais 
amiga dos peões e dos ciclistas e, ao mesmo 
tempo também, haver mais consciência 
por parte dos próprios peões e ciclistas que 
não estão sozinhos na estrada, não é?

AB: O que nós temos que fazer para preve-
nir as mortes de ciclistas, de peões ou até 
mesmo de pessoas que circulam dentro de 
um automóvel - embora que, obviamente, 
quando se está dentro do carro está-se mui-
to mais protegido do que se for na rua ou a 

andar de bicicleta e são menos as mortes 
dentro dos carros - é compreender que esta 
é uma cidade que está a crescer a um ritmo 
alucinante. Temos de tentar estudar e aliar 
maneiras das pessoas se movimentarem 
de um lado para o outro nesta cidade que 
sejam seguras e convenientes. E para isso 
não podemos dizer que os carros são mais 
importantes do que o TTC, ou que as bici-
cletas são mais importantes que os carros... 
Nós temos de pensar que temos de criar 
uma cidade em que qualquer pessoa tenha 
a possibilidade de se deslocar num destes 
modos. Se quiser andar de bicicleta que o 
possa fazer de uma maneira segura porque 
são menos carros que vão estar nas ruas, o 
que vai beneficiar também os carros. Se a 
pessoa tiver necessidade de se deslocar de 
carro também o deve fazer de uma manei-
ra segura e ter a possibilidade de fazer de 
uma maneira rápida, não estar duas horas 

no trânsito. Ou seja, temos que criar modos 
de garantir que as pessoas se deslocam em 
segurança, com mais vias específicas quer 
para peões, quer para ciclistas. Mais sinali-
zação que garanta que uns se respeitam aos 
outros e que todos têm o seu lugar.

MS: 2018 tornou ainda mais evidente, 
com números nunca antes alcançados, 
um problema sério da cidade de Toron-
to – o número de mortes violentas, com 
armas. 96 mortes por assaltos à mão ar-
mada ou em troca de tiros entre gangues 
é, unanimemente, um problema que urge 
resolver. Atingiu-se este ano um número 
absolutamente raro e inusitado na cidade 
de Toronto. Não é um número excessivo, 
considerando a cidade que é e o número de 
população que tem mas...

AB: Ultrapassou os números de 2005 que 
era o que se chamava “O Verão da Morte”.

MS: Pois… exatamente. O governo de Ot-
tawa veio recentemente garantir 6,7 mi-
lhões de dólares, durante cinco anos, para 
um “projeto de cura” comunitário para 
prevenir o crime. Na sua opinião é por aqui 
o caminho?

AB: É! Sem dúvida! É preciso fazer um tra-
balho que retire estes jovens, que estão em 
risco e que estão identificados, deste mun-
do do crime organizado. Se conseguirmos 
dar-lhes condições de terem o seu trabalho, 
fazê-los sentirem-se mais integrados na 
sociedade e, por outro lado, se a comuni-
dade estiver atenta. Por isso nós na Câmara 
Municipal de Toronto já temos implemen-
tados planos de apoio ao emprego destes 
jovens, garantindo que as empresas que 
ganham empreitadas de obras camarárias 
têm nas suas equipas uma percentagem de 
trabalhadores guardada para estes jovens; 
isto já está a acontecer e vai ser ainda mais 
incentivado, dentro do projeto que já foi 
anunciado e que já está a ser desenvolvido, 
que visa exatamente resolver este proble-
ma da violência nas ruas da nossa cidade 
– o Vision Zero. Por outro lado, é preciso 
também, naturalmente, aumentar ainda 
mais o policiamento nas ruas, para garantir 
mais segurança ao cidadão. O aumento de 
violência entre gangues é uma realidade e 
exige uma mais apertada fiscalização. Para 
além do policiamento convencional, a po-
lícia municipal está também já a desenvol-
ver uma outra componente muito impor-
tante – o neighbourhood officer program 
- um projeto que envolve diretamente a 
comunidade e que a faz estar mais atenta e 
próxima, com um policiamento com man-
datos de maior duração, com formação es-
pecífica para este efeito, mais robusto, mas 
também mais dirigido para a construção de 
relacionamentos.

É claro que também tem que haver por par-
te do governo federal uma maior atenção à 
forma como as armas aparecem no merca-
do e à facilidade com que chegam aos po-
tenciais criminosos.

MS: Ou seja, fechando o ciclo – criar uma 
cidade com mais habitação acessível para 
que todos possam viver condignamente, 
melhorar os transportes públicos, a sina-
lização e as vias para que os ciclistas e os 
peões convivam tranquilamente com os 
automobilistas e por outro lado tornar esta 
cidade mais segura, combatendo na raiz o 
crime organizado. Este é o grande trabalho 
que vos espera para este novo mandato.

AB: Sem dúvida! Entre outras coisas, natu-
ralmente, mas é muito por aí que terá que 
ser o futuro da cidade de Toronto.

Madalena Balça/MS

96 MURDERSSTOP THE KILLING

ON THE STREETS OF T
OR

ON
TO
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A capa que não queríamos fazer. O adeus ao grande Alexandre Franco. 
A homenagem possível perante um desaparecimento tão surpreendente. 
Foram muitos os que não quiseram deixar de participar, manifestando o 
seu pesar, mas hoje recuperamos aqui a entrevista que, na altura, recor-
dámos e onde o próprio Alexandre falava do seu Milénio Stadium.

No ano em que o Milénio Stadium ce-
lebrou 27 anos de informação, divulga-
ção da língua de Camões e promoção 
da comunidade portuguesa no Canadá, 
Alexandre Franco falou à Revista Amar 
sobre os projetos para o futuro.

Revista Amar: A edição nº 1323 a 14 de 
abril deste ano, do Milénio Stadium, o 
Alexandre Franco anuncia e cito “… che-
gou a altura de pensarmos em darmos um 
passo (gigantesco) (e demos) em frente, 
ao nos aliarmos a uma organização que 
está a dar os seus primeiros passos em 
termos de comunicação social, a MDC 
Media Group, que possui a Camões En-
tertainment, a Camões Rádio e a Camões 
TV...”, agora, eis a pergunta que não quer 
calar, porquê este “casamento” após 27 
anos de sucesso?
Alexandre Franco: Precisamente por 
isso, os 27 anos. Há 27 anos, eu tinha qua-
renta e poucos anos, com muito “sangue 
na guelra”. Hoje, ao chegar aos 72 anos, 
quero que o Milénio Stadium tenha a 
continuidade que merece. Não quero que 
o Milénio Stadium morra comigo, quero 
que continue a ser parte da Comunida-
de Luso-Canadiana durante muitos mais 
anos. Decidi que a melhor solução seria 
juntar-me à MDC Media Group, onde es-
tou certo que o Milénio Stadium só pode-
rá melhorar.

RA: O Milénio Stadium sai a 1 de Setem-
bro com uma imagem renovada. O Ale-
xandre pode “levantar o véu” e contar 
um pouco sobre as novidades e o que le-
vou às mesmas?
AF: Com muito gosto. A partir da edição 
especial do Dia do Trabalhador, o Milénio 
Stadium passa a ser muito mais atualiza-

do. Começa pela sua dimensão, a qual vai 
ser de leitura muito mais facilitada. O seu 
papel, em toda a sua dimensão e em todas 
edições passa a ser de Premium Paper, o 
que vai proporcionar uma qualidade de 
imagem muito superior à que estamos 
habituados. Tudo isto para benefício dos 
nossos patrocinadores e dos nossos leito-
res, claro.
Nesta altura convém salientar que com 
esta parceria passámos a beneficiar de um 
novo departamento de Marketing, tam-
bém ele muito importante para a conti-
nuidade do jornal. Mais colaboradores, 
mais vendedores, mais pessoas que vão 
contribuir para a melhoria generalista 
desta publicação.

RA: Ao longo dos quase 27 anos, o Miléno 
Stadium foi adquirindo outros respeitá-

veis jornais da comunidade, como “The 
Portuguese Post”, “Correio Português”, 
etc. Qual a importância de (agora) dar 
vida a esses títulos?
AF: Trata-se de outra medida muito im-
portante, mostrando o respeito que te-
mos por publicações que já foram muito 
importantes entre nós, passando a utili-
zá-las como secções das nossas futuras 
edições. Assim sendo, o “Construction 
News” vai passar a ser uma secção que se 
dedica à construção civil entre nós; o Por-
tuguese Post, vai passar a ser o título da 
secção que se dedica às notícias de Por-
tugal, em inglês; o “Correio Português”, 
como uma homenagem à grande jorna-
lista que foi Maria Alice Ribeiro, assim 
como ao seu marido António Ribeiro, que 
fundou o “Correio Português” em 1962, 

passa a ser uma secção de homenagem a 
ambos, com a publicação de histórias do 
passado; julgo que esta iniciativa vai ser 
muito do agrado dos nossos leitores.

RA: Em novembro serão 27 anos de Milé-
nio Stadium. O que motiva o Alexandre 
a publicar semanalmente ao fim destes 
anos?
AF: O vício de querer fazer aquilo que mais 
gosto de fazer na vida, sempre a pensar na 
melhor maneira de informar todos os lu-
so-canadianos, pensando não só nos mais 
idosos, mas também e muito principal-
mente, nos mais novos, razão porque pu-
blicamos muitos artigos em inglês.

RA: A Revista Amar gostaria de convidar 
o Alexandre a deixar uma mensagem, aos 
nossos leitores… à nossa comunidade em 
geral… AF: Em primeiro lugar agradecer 
esta magnífica oportunidade de trans-
mitir a todos os leitores da Revista Amar 
aquilo que efetivamente deve ser a missão 
de qualquer órgão de comunicação so-
cial. A união que deve ser uma realidade. 
Deixarmos de olhar única e simplesmen-
te para os nossos umbigos e pensarmos 
muito mais naqueles que na realidade de-
vemos servir, os luso-Canadianos de uma 
forma geral.
Aproveitar para realçar as fabulosas ini-
ciativas da MDC Media Group, na pessoa 
do seu único responsável, Manuel DaCos-
ta, o qual lançou um projeto que ultrapas-
sa todas as expectativas. Arriscado, mas 
muito bem pensado. É um prazer ter o 
Milénio Stadium Inc. envolvido e a acom-
panhar a par e passo todas as iniciativas 
do MDC Media Group.

Entrevista concedida à Revista Amar em setembro 
de 2017.

“Não quero que o 
Milénio Stadium
morra comigo”

EDIÇÃO 1415 - 18 DE JANEIRO
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Começámos fevereiro a alertar para uma das chagas da sociedade atual. 
A violência doméstica que continua na ordem do dia um pouco por todo 
o mundo. As mulheres são normalmente as vítimas. Entre outros artigos 
poderosos nesta edição trouxemos relatos na primeira pessoa.

Aguentar.
Até quando?

EDIÇÃO 1417 - 1 DE FEVEREIRO

A violência no namoro é um assunto quase 
tabu. Praticamente desconhecido. Fala-se 
muito em violência doméstica entre mari-
do e mulher, mas a verdade é que pouco ou 
nada se sabe do que acontece num namoro 
– porque é “apenas” isso, um namoro. Não 
há um documento que firme um contrato 
entre duas pessoas.

Mas acontece.
Acontece entre adolescentes, jovens 

adultos, heterossexuais, homossexuais 
– acontece!

Tivemos a oportunidade de ouvir os teste-
munhos de dois casos.

Vamos optar pelo anonimato.
 
Trazemos-vos primeiro a história de uma 

mulher que, com apenas 17 anos, entrou 
numa relação com aquele que viria a ser o 
seu companheiro de 13 anos, pai dos seus dois 
filhos. Nunca chegaram a casar, porque ele 
“não era o tal”.

 
“Depois de dois anos de namoro fomos mo-

rar juntos e na realidade tínhamos algumas 
discussões por causa de ciúmes da parte dele 
– principalmente porque houve uma fase em 
que eu não tinha grande vontade de ter rela-
ções sexuais e ele, como queria sempre, di-
zia-me que se eu não queria era porque tinha 
outra pessoa. E isto durou algum tempo, até 
que uma vez ele se levantou da cama e amea-
çou-me com uma caçadeira. Nessa altura quis 
acabar o namoro – tanto que fui uma semana 
para outra cidade, para ficar longe. Mas o meu 
pai ficou contra mim, ele é muito “antigo” 
nessas coisas, não aceita que a filha estives-
se separada da pessoa com quem estava. E eu 
como sabia que não ia ter casa quando voltas-
se, porque o meu pai não me ia receber, voltei 
para o meu ex-namorado.”

 
Nesta relação, a violência física não era a 

que doía.
“Ele nunca me bateu mesmo, empurrou-me, 

mas bater mesmo não. Foi tudo muito à base de 
agressões verbais e humilhações, mesmo quan-
do os meus pais estavam por perto.”

 
Depois de três anos juntos, nasce o primei-

ro filho.
“As coisas aí ainda pioraram mais. 

Deixámos de dormir na mesma cama, por 
causa do menino. E ele também trabalhava 
fora e era raro estar por cá, mas quando es-
tava, só queria estar comigo porque só queria 

ter relações sexuais. Eu perguntava-lhe por 
coisas como amor, carinho, conversa... E ele 
levava sempre a mal, para ele o facto de eu 
não querer significava que eu tinha outro. Foi 
muito complicado. Entretanto, passado uns 
anos eu acabei por ter outro filho, para dar 
um irmão ao meu mais velho, foi por ele. Mas 
a verdade é que ainda foi pior. E aí eu tentei 
várias vezes separar-me, só que ele ameaçava 
que se matava. Eu não queria que ele come-
tesse nenhuma loucura, principalmente pelos 
meus filhos.”

 
Apesar de tudo, ela foi “ficando”. Durante 

13 anos. – “Como ele estava sempre a traba-
lhar fora, era mais fácil... Ia lidando com a 
situação. Quando ele vinha é que era aquele 
sufoco. E eu fui ficando, porque o meu pai não 
aceitava de maneira nenhuma que eu o dei-
xasse. Mas o ano passado resolvi mesmo por 
um ponto final nisto e ir contra tudo e todos.”
 Acreditavas que ele ia mudar?

“Nunca achei que ele mudasse – já tinha 
percebido bem a maneira de ele ser.”

 
Ele prometia que ia mudar?

“Ele achava que estava tudo bem da parte 
dele. Eu é que estava sempre mal.”

Um dia ela não aguentou mais, não havia 
mais por onde segurar - “Ele viu que eu estava 
a trocar mensagens com um amigo a comentar 
que a minha relação não estava bem. Ligou-me 
e ameaçou-me que ia partir a casa toda se eu 
não fosse para casa naquele momento. Eu fui e 
foi nesse dia que lhe disse que a nossa relação 
acabava ali. A partir daí começou a perseguir-
-me e a insultar-me. Ia atrás de mim para o meu 
emprego, trancava-me as portas de casa quan-
do eu voltava de trabalhar, mandava a irmã 
dele ao meu local de trabalho para ver o que 
eu estava a fazer. Ele só saiu de casa depois de 
quatro meses do fim da relação. E durante esse 
tempo todo ninguém da minha família entendia 
a minha posição, ninguém dizia nada, por causa 
do meu pai – só agora é que o meu pai começou 
a perceber aquilo que ele é.”

 
Agora, com 31 anos, Ela é feliz. A coragem e 

a necessidade de paz, fez com que o ponto fi-
nal fosse definitivo. Este é um caso, apesar de 
tudo, de sucesso. Estar cá ainda para nos con-
tar a história é algo que nem sempre acontece.

Este é o outro caso que vos faláva-
mos. Também anónimo. 
A história de um homem que, aos 
25 anos, assumiu perante o mundo 
estar apaixonado por outro homem. 
Como em tantas outras relações en-
tre casais, mas menos comum de se 
ouvir falar - porque homossexuali-
dade já é assunto tabu o suficiente 
- a violência existiu. Um testemunho 
extremamente poderoso que diz 
muito, basta ler com atenção.

 
“A bissexualidade era algo que des-

de há algum tempo sabia que era meu, 
mas sempre tive nos meus planos cons-
tituir uma família, casar, ter filhos, etc. 
Nunca me passou pela cabeça que me 
iria apaixonar por um homem. Mas aos 
25 anos aconteceu e foi algo intenso.

Primeiro: contar à família e aos 
amigos; Depois: saber lidar com todas 
as consequências que isso poderia tra-
zer. Felizmente para mim tudo foi fá-
cil e natural e comecei a ter uma vida 
muito mais descansada e feliz. 

Até que na relação, como em todas 
as outras, algo corre mal. Tu pensas: 
“assumi tudo por esta pessoa e agora 
posso ficar sozinho... E agora? Como 
vai ser?” E perdoas tudo só pelo 
medo de ficar sozinho. 

Depois vem a falta de confiança, que 
é sem dúvida a base de qualquer rela-
ção, seja ela amorosa ou apenas uma 
amizade. A dúvida constante, a pro-
cura de algo - mesmo que não exista 
- levaram-me rapidamente à trans-
formação deste amor numa obsessão! 
As discussões aumentam, porque não 
há um momento em que se possa re-
laxar, e começas por agressão verbal, 
que intensifica a uma escala rápida 
sem que te apercebas. Depois surge 
uma chapada - a humilhação, o fica-
res preocupado que alguém descubra. 
Até que te apercebes que semana sim 
semana sim, estás envolvido numa 
discussão causada por ciúmes e o am-
biente é de tal maneira desesperante 
que uma chapada passa a um pontapé, 
até ao ponto de ficares impossibilita-
do de sair à rua. Porque aí todos vão 
saber o que aconteceu.

 O que custou mais foi ter que con-
tar a alguém, sem dúvida. Até porque 
a agressão já era de ambas as partes. 
Quão vergonhoso seria dizer que eu e 
o meu namorado andámos à porrada? 
A pessoa que eu supostamente mais 
amo sofre de violência por minha 
parte também. Cheguei a ter medo do 
que isto se poderia tornar...

 
Claro que as conversas calmas exis-

tiam, aliás existiram bastantes, o ten-
tar perceber o porquê, os pedidos de 
desculpa, as promessas de mudança 
que aconteciam durante os dois dias 
seguintes e depois voltava tudo ao 
mesmo. Mas vais ficando a tentar mu-
dar, a tentar agradar, até que a obses-
são fala sempre mais alto. 

 
Cheguei a pensar que estava louco, 

que nada poderia fazer para mudar 
a minha vida, porque sem ele seria 
impossível... Chegas a um ponto de 
desespero tão grande que acabas por 
perder tudo à tua volta. E foi isso que 
me fez acordar. Eu não poderia pre-
judicar mais a minha carreira pro-
fissional. Então comecei a dedicar o 
meu tempo a algo que realmente me 
fez estar ocupado e que me fez sentir 
realizado, de tal forma que nem tive 
quase tempo para “filmes” pessoais!

 
O melhor de tudo isto é que o can-

saço faz com que aproveites ao máxi-
mo o tempo que estás em casa e com 
ele! Então assim do nada, uma des-
preocupação faz com que o amor vol-
te ao ponto máximo, que tenhas uma 
vida relaxada, que consigas realmente 
amar alguém da forma correta, e todas 
essas coisas menos boas vão embo-
ra. Porque desde há algum tempo que 
tudo está bem. E posso dizer que nunca 
me arrependo de ter ficado! Ninguém 
muda, isso é verdade, mas as pessoas 
moldam-se, e o namoro é mesmo isso. 
O aprender a lidar com a pessoa. 

Será difícil explicar o porquê de ter 
ficado, talvez não conseguirão en-
tender, mas digo que estou feliz e em 
nada me arrependo.”

Catarina Balça/MS
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Wisdom of

Wealth

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered 
discussions and debates for all things 
relationship based each week.

This show they’ll bring a guest to share 
his perspective - Royston Simon.

The Wisdom of Wealth is here to give 
you fundamental financial knowledge 
that affects us all: banking, debt, pay-
ing your bills, credit ratings, investing, 
insurance, retiring, wills, and where and 
how to find help when you need it.

Host Jason Pereira will help explain some 
basic concepts and introduce you to other 
experts who will help give you the tools 
needed to make better financial choices.

Esta semana Adriana e Catarina tra-
zem-nos um programa muito diferente 
e ainda mais especial! Este programa 
vai fazer uma retrospetiva de tudo o que 
se destacou durante este ano, que ago-
ra está a acabar. O que mais se viu no 
YouTube, o que mais se ouviu no Spotify 
e iTunes, os filmes que se destacaram 
no cinema e que estão nomeados para 
os Óscares e também as série da Net-
flix.

Um especial fim de ano carregado de 
boas energias!

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sat 10pmSat 9:30 pm Sab 18h

Todos os dias às 20h

Sab 14h30

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

Subscreva hoje! 
Ligue e peça o canal WIN TV CAMOESTV.com

Diogo Morgado através da televisão deu 
os primeiros passos na representação, 
tendo integrado o elenco de telenovelas 
e séries. Em 2011 fez o filme Paixão 
De Cristo e em 2012 gravou também 
a mini série norte-americana, The Bible 
(de enorme êxito) onde interpretou Je-
sus Cristo. Um trabalho que lhe valeu 
vários elogios, incluindo a sua presença 
como convidado no programa da Oprah 
Winfrey. Atualmente anda em tour por 
Portugal a apresentar a produção do 
musical Grease. Esta semana está no 
It’s showtime como convidado de Cris-
tina da Costa.

Dom 17h

A sua Missa Dominical, diretamente da  
Paróquia de São Sebastião, com o Padre 
João Mendonça.

Stella’s Studio presents “The Dream-
boats” to celebrate the Christmas Sea-
son, a talented Mississauga quartet 
that brings back the retro music from 
the 50’s and 60’s as if it was always 
meant to be, a good fit for all genera-
tions.  Watch Stella Jurgen’s interview 
with this popular rock band just before 
their third consecutive performance of 
“Jingle Bell Rock” concert at the Living 
Arts Centre.  Be inspired by Stella’s Stu-
dio and Happy Holidays!

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

Com Adriana Marques

We will be featuring the best of our 2019 
recommendations and advise on all your 
forgotten treasures from our previous 
shows. We will recap the best of the best 
for you to take note and use for 2020.

Hosted by Vince Nigro

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

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

Com Nuno Miller

Exclusive interview with Mitie Hunter, 
the former Minister of Education under 
the Wynn Government and a strong 
candidate for the upcoming Liberal 
Provincial Leadership Race.

We touch on her past as well as where 
she stands on major issues that will be 
of great interest to all of us.

No Body&Soul desta semana vamos 
fazer uma retrospetiva de tudo o que 
aprendemos nos nossos programas 
deste ano! Da acupuntura ao ambien-
talismo e reiki descobrimos imenso 
sobre como viver de forma mais cons-
ciente, conetados com o planeta e 
com o máximo de bem-estar.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm

Dom 16h

No Espaço Mwangolé desta semana, 
teremos os melhores momentos de 
2019. Essa será nossa última edição 
do ano. Então, não percam!

Espaço Mwangolé, o nosso ponto de 
encontro mesmo distante da sua terra 
natal.

Dom 18h30

No Espaço Comunidade desta sema-
na, Carmo Monteiro traz-nos reporta-
gens de vários eventos que animaram 
a vida social dos luso-canadianos 
nesta quadra festiva. Não percam no 
sábado às 3 pm, na Camões TV.

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

Com Telma Pinguelo

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, que 
segue o quotidiano de Diogo Almada, 
um lisboeta que, sofrendo pela vida agi-
tada que levava na cidade grande, deci-
de mudar-se para o campo na aldeia de 
Beirais, longe destes problemas.

Portugal dos Pequenitos localiza-se no 
largo do Rossio de Santa Clara, no dis-
trito de Coimbra, em Portugal. Trata-se 
de um parque temático concebido e 
construído como um espaço lúdico, 
pedagógico e turístico, para mostrar 
aspetos da cultura e do património 
português, em Portugal e no mundo.

Depois de um dia de trabalho, Carlos 
Sousa cria bicicletas em madeira que 
constrói completamente à mão. Tudo é 
feito por ele desde a conceção à cons-
trução. Tem uma sensibilidade estética 
fora do vulgar cruzando vários tipos de 
formas e cores, tendo sempre a ma-
deira como matéria-prima.

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 26 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço  Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 We Need To Talk

01h00 Body & Soul

02h00 Camões TV Magazine

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 27 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Espaço Mwangolé

01h00 We Need To Talk

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA,28 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO
 06h00 Natal das Caraíbas

 06h30 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Bem-Vindos A Beirais

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 Bem-Vindos A Beirais

 21h00 Here’s The Thing

2 1h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Natal das Caraíbas

DOMINGO,23 DE DEZEMBRO
 06h00 Caribbean Christmas

 06h30 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 Bem-Vindos A Beirais

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 24 DE DEZEMBRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk  

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 25 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros
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Wisdom of

Wealth

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered 
discussions and debates for all things 
relationship based each week.

This show they’ll bring a guest to share 
his perspective - Royston Simon.

The Wisdom of Wealth is here to give 
you fundamental financial knowledge 
that affects us all: banking, debt, pay-
ing your bills, credit ratings, investing, 
insurance, retiring, wills, and where and 
how to find help when you need it.

Host Jason Pereira will help explain some 
basic concepts and introduce you to other 
experts who will help give you the tools 
needed to make better financial choices.

Esta semana Adriana e Catarina tra-
zem-nos um programa muito diferente 
e ainda mais especial! Este programa 
vai fazer uma retrospetiva de tudo o que 
se destacou durante este ano, que ago-
ra está a acabar. O que mais se viu no 
YouTube, o que mais se ouviu no Spotify 
e iTunes, os filmes que se destacaram 
no cinema e que estão nomeados para 
os Óscares e também as série da Net-
flix.

Um especial fim de ano carregado de 
boas energias!

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sat 10pmSat 9:30 pm Sab 18h

Todos os dias às 20h

Sab 14h30

24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

Subscreva hoje! 
Ligue e peça o canal WIN TV CAMOESTV.com

Diogo Morgado através da televisão deu 
os primeiros passos na representação, 
tendo integrado o elenco de telenovelas 
e séries. Em 2011 fez o filme Paixão 
De Cristo e em 2012 gravou também 
a mini série norte-americana, The Bible 
(de enorme êxito) onde interpretou Je-
sus Cristo. Um trabalho que lhe valeu 
vários elogios, incluindo a sua presença 
como convidado no programa da Oprah 
Winfrey. Atualmente anda em tour por 
Portugal a apresentar a produção do 
musical Grease. Esta semana está no 
It’s showtime como convidado de Cris-
tina da Costa.

Dom 17h

A sua Missa Dominical, diretamente da  
Paróquia de São Sebastião, com o Padre 
João Mendonça.

Stella’s Studio presents “The Dream-
boats” to celebrate the Christmas Sea-
son, a talented Mississauga quartet 
that brings back the retro music from 
the 50’s and 60’s as if it was always 
meant to be, a good fit for all genera-
tions.  Watch Stella Jurgen’s interview 
with this popular rock band just before 
their third consecutive performance of 
“Jingle Bell Rock” concert at the Living 
Arts Centre.  Be inspired by Stella’s Stu-
dio and Happy Holidays!

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

Com Adriana Marques

We will be featuring the best of our 2019 
recommendations and advise on all your 
forgotten treasures from our previous 
shows. We will recap the best of the best 
for you to take note and use for 2020.

Hosted by Vince Nigro

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

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

Com Nuno Miller

Exclusive interview with Mitie Hunter, 
the former Minister of Education under 
the Wynn Government and a strong 
candidate for the upcoming Liberal 
Provincial Leadership Race.

We touch on her past as well as where 
she stands on major issues that will be 
of great interest to all of us.

No Body&Soul desta semana vamos 
fazer uma retrospetiva de tudo o que 
aprendemos nos nossos programas 
deste ano! Da acupuntura ao ambien-
talismo e reiki descobrimos imenso 
sobre como viver de forma mais cons-
ciente, conetados com o planeta e 
com o máximo de bem-estar.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm

Dom 16h

No Espaço Mwangolé desta semana, 
teremos os melhores momentos de 
2019. Essa será nossa última edição 
do ano. Então, não percam!

Espaço Mwangolé, o nosso ponto de 
encontro mesmo distante da sua terra 
natal.

Dom 18h30

No Espaço Comunidade desta sema-
na, Carmo Monteiro traz-nos reporta-
gens de vários eventos que animaram 
a vida social dos luso-canadianos 
nesta quadra festiva. Não percam no 
sábado às 3 pm, na Camões TV.

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

Com Telma Pinguelo

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, que 
segue o quotidiano de Diogo Almada, 
um lisboeta que, sofrendo pela vida agi-
tada que levava na cidade grande, deci-
de mudar-se para o campo na aldeia de 
Beirais, longe destes problemas.

Portugal dos Pequenitos localiza-se no 
largo do Rossio de Santa Clara, no dis-
trito de Coimbra, em Portugal. Trata-se 
de um parque temático concebido e 
construído como um espaço lúdico, 
pedagógico e turístico, para mostrar 
aspetos da cultura e do património 
português, em Portugal e no mundo.

Depois de um dia de trabalho, Carlos 
Sousa cria bicicletas em madeira que 
constrói completamente à mão. Tudo é 
feito por ele desde a conceção à cons-
trução. Tem uma sensibilidade estética 
fora do vulgar cruzando vários tipos de 
formas e cores, tendo sempre a ma-
deira como matéria-prima.

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 26 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço  Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 We Need To Talk

01h00 Body & Soul

02h00 Camões TV Magazine

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 27 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Espaço Mwangolé

01h00 We Need To Talk

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA,28 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO
 06h00 Natal das Caraíbas

 06h30 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Bem-Vindos A Beirais

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 Bem-Vindos A Beirais

 21h00 Here’s The Thing

2 1h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Natal das Caraíbas

DOMINGO,23 DE DEZEMBRO
 06h00 Caribbean Christmas

 06h30 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 Bem-Vindos A Beirais

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 24 DE DEZEMBRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk  

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 25 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros



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

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

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

CAMOESTV.com

SUNDAY AT 9PM
WITH STELLA JURGEN

Stella's Studio presents "The Dreamboats" 
to celebrate the Christmas Season, a 
talented Mississauga 
quartet that brings back the 
retro music from the 50’s and 
60’s as if it was always meant to be, 
a good fit for all generations.  

Watch Stella Jurgen's interview with 
this popular rock band just before their 
third consecutive performance of "Jingle 
Bell Rock" concert at the Living Arts Centre.  
Be inspired by Stella's Studio 
and Happy Holidays!
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Para onde vamos? A pergunta que muitos evitam fazer. Para onde quer 
ir a comunidade portuguesa residente na GTA? Quais são os caminhos 
para assegurar a manutenção da nossa cultura, das nossas raízes? Ma-
nuel DaCosta no seu editorial expressou a sua opinião. 

ACAPO
Para onde 
vamos?

EDIÇÃO 1419 - 15 DE FEVEREIRO

A Aliança dos Clubes e Associações 
Portuguesas em Ontário foi fundada 
para providenciar uma frente unida de 
promoção da identidade cultural portu-
guesa na cultura canadiana. Este edito-
rial é acerca da ACAPO porque esta or-
ganização tem estado na vanguarda da 
promoção da nossa identidade cultural. 

A declaração de missão da ACAPO, 
como descrita no seu website, enu-
mera várias funções com o objetivo 

de melhorar a integração portuguesa nas 
comunidades em Ontário. Aqui está o mo-
tivo pelo qual a ACAPO foi criada: 

• Assistir na facilitação da integração de 
todos os indivíduos de origem portu-
guesa na sociedade canadiana, na pro-
víncia de Ontário.  

• Promover e incentivar o património cul-

tural e histórico dentro do contexto de 
uma política multicultural no Canadá. 

• Promover e incentivar a interação entre 
a comunidade portuguesa e outras co-
munidades étnicas específicas. 

• Analisar problemas que afetam a comu-
nidade luso-canadiana e propor possíveis 
soluções a indivíduos ou organizações ca-
pazes de tratar os assuntos em questão. 

• Representar e defender os interesses da 
comunidade luso-canadiana com repre-
sentantes oficiais nos governos portu-
guês e canadiano. 

• Promover e incentivar a interação e 
comunicação entre gerações portugue-
sas-canadianas. 

• Promover a comunicação e cooperação 
mútua entre organizações portuguesas e 
organizações de língua portuguesa. 

• Apoiar membros de organizações na pre-

paração de atividades para o seu ano fis-
cal seguinte. 

• Estabelecer e manter colaboração com 
outras organizações com metas e objeti-
vos semelhantes. 

• Participar ativamente com organizações 
cujo trabalho pretende o melhoramento 
da comunidade portuguesa ou da comu-
nidade de língua portuguesa. 

Uma revisão das dez missões, se de facto 
implementadas, iria constituir uma pla-
taforma na qual a comunidade portugue-
sa-canadiana poderia crescer e prosperar. 
Atualmente na lista das organizações da 
ACAPO, existem cerca de 33 clubes e as-
sociações. Existiam mais, mas muitos de-
les já fecharam devido à falta de membros 
e/ou fundos. Num futuro próximo, muitos 
outros poderão encerrar, sofrendo de uma 
doença que, eventualmente, resultará no 

desaparecimento da ACAPO. O estado atual 
da ACAPO merece uma revisão. Se uma pa-
lavra fosse usada, poderia dizer-se que a or-
ganização está numa desordem total. 

Visto de fora, estes são os problemas que 
parecem afligir a ACAPO: 

• Subfinanciamento. Cada membro paga 
à ACAPO uma taxa anual de $150.00. 
Esta quantidade insignificante é insufi-
ciente para pagar a renda num escritório 
pequeno que é muitas vezes pago pelos 
fundos pessoais do Diretor Executivo da 
ACAPO. Como é que uma organização 
sobrevive quando é continuamente sub-
financiada e os seus membros não se pa-
recem importar? Défices contínuos têm 
atormentado a ACAPO por muitos anos 
porque gastam para além das suas possi-
bilidades. De um ponto de vista fiscal, a 



Carlos Teixeira
Managing Partner

TORONTO
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)

219 Main St. W.
HAMILTON 416-535-8846

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Wishing Y� Absolute Holiday J


Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
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• ACAPO não deveria existir. 

• As celebrações da Semana de Portugal 
transformaram-se em celebrações que 
duram o mês inteiro. A grande parada de 
celebração da nossa cultura só aconte-
ce graças aos patrocinadores generosos, 
que realmente cumprem os seus com-
promissos enquanto outros decidem não 
honrar os seus. Se por um lado, a parada 
acontece devido aos vários voluntários e 
organizações que disponibilizam exposi-
ções culturalmente notáveis, por outro 
as empresas comerciais começaram gra-
dualmente a assumir o comando, mesmo 
não tendo nada a ver com cultura. 

• Enquanto a parada gera um cenário de 
orgulho, os excessos de outros eventos, 
particularmente concertos dispendio-
sos, providenciam um cenário de falta 
de conhecimento acerca de negócios. É 
irresponsável e desnecessário disponi-
bilizar centenas de milhares de dólares 
em entretenimento gratuito para uma 
comunidade que lhe dá pouco valor. 
Tudo carrega um custo e assumir défices 
financeiros, que a ACAPO não pode su-
portar, é inaceitável. 

• Na sua maioria, os clubes e associações 
representam organizações regionais in-
teressadas apenas na sua área de Portugal 
ou ilhas. O que levanta a questão de como 
é que isto obedece à declaração de mis-
são? Estes clubes não se relacionam nem 
se respeitam, e muitas vezes, são lidera-
dos por indivíduos que se estão a servir a 
si próprios, que não têm visão para o fu-
turo e não conseguem ver o plano maior. 
Eventualmente, as suas posturas divisio-
nistas destroem o sonho que os fundado-
res puseram em prática. Pessoas peque-
nas, com mentes pequenas, resultam em 
ambientes destrutivos onde o sonho de 
inclusão desaparece devido a jornadas 
de poder. Por exemplo, considere-se a 
separação de alguns clubes que, por ra-
zões inexplicáveis, não se querem juntar 
à ACAPO ou querem separar-se. 

• Hoje em dia, os clubes são frequentados 
sobretudo por pessoas de idade sénior, 
que num futuro próximo irão garantir o 
seu falecimento. Os membros acham que 
não deveriam pagar e esse é o motivo do 
suicídio financeiro.  

• Neste momento, a ACAPO não tem lide-
rança e ninguém está disposto a chegar-
-se à frente para levá-la à fase seguinte. 
Os fundadores da ACAPO devem estar 
a coçar as cabeças e a perguntarem se a 
atual colheita de clubes vale a pena os tí-
tulos que lhes deram. 

Qual a solução?

• Encontrar pessoas jovens que ainda não 
tenham sido infetadas com a doença que 
aflige a ACAPO e deixá-los liderar. Para 
isto, aos membros excludentes que não 
aceitam a geração mais jovem, deve-lhes 
ser pedido que se retirem. 

• Fundir clubes e associações para repre-
sentar as regiões do país. Um clube para 
os Açores e outro para a Madeira, e outros 
quatro para o Continente. Isto resultaria 
num reforço fiscal que os iria aguentar ao 
longo dos anos. 

• Para financiar a ACAPO de forma a que 
possa pagar um Diretor Executivo a full-
-time e um conselho totalmente funcio-
nal, dirigido por diretores devidamente 
nomeados. Cada clube e associação de-
veria pagar uma taxa de $3,500.00 por 
ano, o que ajudaria a gerir esta associa-
ção. 

• As celebrações da semana de Portugal 
deveriam voltar a ser reduzidas a uma 
semana, e concentradas na parada e 
em eventos em honra de Camões, dos 
voluntários, etc. O Jantar de Gala pode 
prosseguir se for totalmente financiado 
pelos clubes. Todos os eventos em torno 
da semana de Portugal deveriam ser or-
ganizados por um comité independente 
de voluntários, que façam parte do pú-
blico geral e dos clubes. 

• E, finalmente, o Governo de Portugal de-
veria contribuir para as organizações que 
promovem a cultura portuguesa, e que 
tem negligenciado durante tantos anos. 

Este editorial, não será uma critica à lide-
rança atual, porque eles têm trabalhado 
arduamente para manter o navio à tona, 
sem quaisquer recursos financeiros. O criti-
cismo dirige-se a membros ignorantes, que 
pouco se importam com a sobrevivência da 
ACAPO. Deveriam ter vergonha. Graças a 
Deus ainda existem voluntários que se preo-
cupam em levar para a frente o navio. 

É tempo desta comunidade prestar ho-
menagem a José Maria Eustáquio, mas su-
gerir, de forma respeitosa, que a ACAPO 
necessita de novos líderes. E para isso, é 
necessária coragem.

Manuel DaCosta/MS

Martinho Silva com Jorge Ribeiro nos primeiros anos da ACAPO
Créditos: Arquivo pessoal Jorge Ribeiro

Trinity Bellwoods Park cheio de portugueses em 1989
Créditos: Arquivo pessoal Jorge Ribeiro
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No dia que lhe é dedicado em todo o mundo, trouxemos a Mulher 
para tema de capa. Procurámos várias perspetivas, falámos com 
mulheres empresárias, uma socióloga, desportistas. Uma das 
entrevistadas foi Cristina da Costa, que nas suas respostas teve 
oportunidade de sublinhar a luta constante que a Mulher tem de 
travar para conquistar a sua autonomia.

EDIÇÃO 1422 - 8 DE MARÇO

No dia 8 de março celebramos o Dia In-
ternacional da Mulher. Para marcar esta 
ocasião especial, Manuel DaCosta es-
teve à conversa com Cristina Da Costa, 
um dos grandes exemplos daquilo que 
é ser uma mulher do século XXI, inde-
pendente e com coragem para criar o 
seu próprio mundo. Como Maya Ange-
lou lhe ensinou, e hoje a Cristina pas-
sa-nos a mensagem a nós, “a coragem 
pode ser a mais importante de todas as 
virtudes, porque sem isso, não pode-
mos praticar nenhuma das outras virtu-
des com consistência”. 

Manuel DaCosta: Preferias ser um ho-
mem, se tivesses essa opção?
Cristina Da Costa: O Dia Internacional da 
Mulher deveria ser celebrado todos os dias, 
porque as mulheres que se prezam têm or-
gulho em ser mulheres, e eu sou uma delas. 
Jamais quereria ser homem porque sempre 
gostei de ser mulher. 

MDC: E do que é que gostas mais em ser 
mulher? 
CDC: Ter a minha capacidade de decisão, 
ser independente e tê-lo sido praticamente 
toda a minha vida. Ter lutado por aquilo em 
que acredito e continuo a acreditar, acho 
que isso é muito importante. 

MDC: Porque é que faz falta o Dia da Mu-
lher? E que resultados vão ser conseguidos? 
CDC: O Dia da Mulher é uma “desculpa” para 
que ninguém se esqueça que a mulher existe, 
que é proactiva e progressiva na sociedade 
atual. O Dia da Mulher é celebrado como o 
Dia da Mãe ou do Pai, entre outros. São datas 
que são adjudicadas para que as pessoas não 
se esqueçam que há muito a celebrar.  
Com a celebração do Dia da Mulher não há 
muito que vá mudar, mas ao mesmo tempo 
muda muita coisa. O Dia da Mulher é im-
portante de ser relembrado porque existem 
muitas mulheres que precisam de autoes-
tima, de serem relembradas, de serem ti-
radas da toca para nunca se esquecerem do 
quão digno é ser mulher, especialmente no 
séc. XXI e nesta sociedade que apesar de 
tudo, infelizmente, continua a ser domina-
da pelo sexo oposto. 

MDC: Como mulher empreendedora, 
quais são os obstáculos que encontras e que 
um homem não encontraria? 
CDC: Obstáculo é uma palavra muito forte. 
Não existem obstáculos, existem situações 
por resolver. Ser mulher empreendedora 
sem dúvida que lança desafios, mas os obs-
táculos estão na mente de cada um. Todos os 

dias, quando acordo, tenho uma To-Do List, 
sempre fui assim, sempre fui autónoma e se 
não completasse 90% dessa lista ficava zan-
gada comigo mesma. Sou uma doer, gosto de 
alcançar. Obstáculos existem, mas também 
existem para os homens, talvez a diferença é 
que eles os cumprem mais facilmente já que 
as mulheres são consideradas o sexo fraco. 
Mas há mulheres e mulheres. 
MDC: És uma mulher com muito talento e 
sucesso, conseguido por ti sem precisares de 
homens. O que é que te continua a puxar para 
a frente com a independência necessária? 
CDC: Eu sou realmente self-made, acho 
que isso é muito importante, e foi essa 
a ideia que tentei passar para as minhas 
duas filhas. Sempre lhes disse que o céu é 
o limite, é bom pensar que podemos fazer 
aquilo que queremos. Primeiro tem de ha-
ver sonho e depois há que concretizá-lo. 
O sucesso é como tudo na vida, também 
temos vários fracassos, todos nós temos. 
Os fracassos ajudam-nos a erguer. Já dizia 
a minha querida mãe: “só nos levantamos 
depois de cair”. Eu também fui criada por 
uma mulher forte e independente. É muito 
importante cair para depois quando nos le-
vantarmos a vitória saber melhor. 

MDC: Achas que ser mulher causou mais 
sofrimentos na tua vida ou carreira, devi-
do a decisões feitas com base a satisfazer a 
perceção daquilo que a mulher deve ser? 
CDC: Eu sou um bocadinho atípica, nunca 
atuei como os outros queriam que atuasse. 
Eu sou eu. Quando eu trabalhava na rádio, 
as pessoas criticavam-me porque mui-
tas vezes sentava-me com homens a fazer 
negócios. A nossa comunidade tem uma 
mentalidade tão pequena que acha que se 
nos sentarmos com um homem a uma mesa 
então já dormimos com ele. Eu não penso 
assim. A maioria dos meus clientes da CHIN 
Radio eram homens, entretanto comecei a 
cansar-me das mentalidades fracas e pedia 
reuniões com as esposas desses senhores. 
Nunca me vendi por um tostão, e por isso 
essas afirmações não me atingem. 
Eu sempre fui muito dona de mim, e é um 
bocadinho a minha loucura que me tem 
ajudado a ultrapassar barreiras que outras 
pessoas acham impossíveis. As pessoas 
veem o que eu tenho, mas não veem o que 
eu faço para as ter, e esse é um grande pro-
blema a nível comunitário. É como se diz 
com o alcoólico, veem os tombos, mas não 
veem onde é que teve de chegar para dar 
aqueles tombos. 

MDC: Porque é que as mulheres sacrificam 
mais do que um homem para chegar ao 

mesmo lugar?
CDC: Quando comecei na CHIN Radio foi 
muito interessante, eu fui testada e posta 
à prova todos os dias, era a única mulher 
no meio de uma selva de homens. Com o 
meu charme, ensinei-lhes que as mulheres 
também prevaleciam. 

Eu tinha um colega que dizia “ela consegue 
estes contratos porque é mulher”, uma vez 
encarei-o e disse-lhe que não conseguia 
aqueles contratos só porque era mulher, 
mas porque era mais inteligente que ele e 
não passava tardes inteiras a apanhar be-
bedeiras com os clientes. Eu assinava o 
contrato e já estava pronta para ir assinar 
outro. Sendo mulher ou não, era mais ati-
va e trabalhadora, porque tinha duas filhas 
em casa para criar e graças ao meu trabalho 
nunca lhes faltou nada. Eu tinha essa mo-
tivação para produzir e mostrar que o meu 
dia tinha sido lucrativo. Foi com essa for-
ça. As minhas filhas empurravam-me sem 
dizerem nada. Elas na altura nem sabiam o 
que se passava, mas como mãe solteira elas 
sempre foram a minha inspiração. 

Também existiam pessoas, alguns deles até 
já nem vivem na comunidade, que diziam 
que como tinha duas filhas precisava de aju-
da. E eu dizia-lhes “tire as suas patas de cima 
de mim, não preciso da sua ajuda, sei perfei-
tamente criar as minhas filhas sozinha”. Há 
muito homem sujo na nossa comunidade, 
mas também há muito homem bom. 

MDC: O que faz falta no futuro para se con-
seguir igualdade? E que erros estão a ser 
feitos?
CDC: Igualdade existe na mente de cada 
um de nós. O sonho comanda a vida, temos 
de pensar naquilo que queremos e se qui-
sermos com muita vontade, acreditarmos 
em nós próprias e formos positivas, então 
a igualdade já existe. O que faz falta é der-
rubar algumas barreiras. O estigma do sexo 
ainda existe, a ideia de que ao irem para a 
cama com aquela mulher ou homem con-
seguem ficar protegidos financeiramente. 
Adoraria que a sociedade deixasse de pen-
sar assim, porque cada pessoa tem uma 
mente, tem poder de imaginação e criação, 
e consegue com essa mente ultrapassar 
toda e qualquer barreira. 

MDC: Para que haja mudança na sociedade 
são sempre precisos líderes. Quem são os 
líderes mundiais do movimento das mu-
lheres e principalmente da nossa comuni-
dade em Toronto? 
CDC: A nossa comunidade é muito com-
plicada, tem gente muito boa, mas também 

tem gente que se aproveita dos papéis que 
desempenham para espezinhar aqueles 
que os rodeiam. Sem ofender, na nossa 
comunidade, não existe uma líder, nem 
femininas e poucos masculinos. As pes-
soas ganham um certo status e depois en-
costam-se à sombra da bananeira... jamais 
isso pode ser feito. Há que lutar todos os 
dias. Na nossa comunidade, no que diz res-
peito a líderes, existe uma vaga ainda por 
ser preenchida. A Dra. Maria Amélia Paiva, 
que foi nossa cônsul-geral, seria uma líder 
fantástica para estar na nossa comunidade. 
Espero que ao ler isto fique orgulhosa que 
eu e muitas outras pessoas não nos tenha-
mos esquecido dela. Tinha ideias incríveis, 
não discriminava, falava bem com toda a 
gente, sempre amável e sensata. Fazia falta 
regressar à nossa comunidade, que talvez 
agora já esteja mais madura para aceitar 
certas e determinadas situações sem ter a 
necessidade de criticar o próximo. 
A nível mundial, eu tinha uma admira-
ção muito grande por Maya Angelou, já a 
conheci tarde na minha vida através da 
leitura. Lia coisas que ela escrevia e emo-
cionava-me porque ela tinha uma visão 
fantástica do que é ser mulher. Infelizmen-
te já não está entre nós, mas deixou um le-
gado fantástico. 
A Michelle Obama também acho que é uma 
senhora extremamente inteligente, com 
ideias fantásticas. Deveria ser ela Presi-
dente dos EUA, quem sabe um dia. Existem 
ainda muitas outras pessoas, como a Ma-
lala que desafiou o mundo islâmico, uma 
rapariga tão nova com uma perspetiva tão 
viva baseada na ideia que saber é poder, e 
é disso que o mundo islâmico tem medo. 
Eu acho que a sabedoria ultrapassa todas as 
fronteiras dentro de nós, e ela própria sen-
tiu-o na pele, quase perdeu a vida ao lutar 
pelo direito de estar na escola. E acho que 
à medida que vai crescendo, vai desenvol-
ver mais ideias fantásticas sobre o que é ser 
uma líder no mundo feminino no século 
XXI e talvez no séc. XXII. 
Existem muitos outros e muitas mulheres 
a lutar pelos direitos das outras mulheres. 

MDC: Muito obrigado pela tua mensagem, 
espero que as tuas palavras façam alguma 
diferença.
CDC: Espero que sim, eu estou sempre re-
cetiva a críticas, mas prefiro as construti-
vas. Mulher não deveria derrubar mulher. 
Vamos ser unidas, que assim somos mais 
fortes. Feliz Dia Internacional da Mulher 
para todos vós e para todas as mulheres que 
habitam este planeta fantástico. 

Manuel DaCosta/MS

Mulher 
Luta constante em 
busca de autonomia
Feliz Dia Internacional da Mulher
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Dê um abraço à distância aos amigos e familiares que estão longe
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Grande parte dos seniores portugueses que 
vivem em Toronto têm problemas de desloca-
ção, mas nem isso os impede de participarem 
em atividades de convívio. “Eu quero acreditar 
que o Wheel-Trans e o TTC estão a fazer os 
possíveis para acomodar os idosos, o pro-
blema é que a população desta faixa etária é 
enorme quando comparada com as outras”, 
disse Marília dos Santos, Coordenadora do 
Grupo da Terceira Idade do Abrigo Centre. 

Marília trabalha com idosos há cerca 
de 17 anos e revela-se muito satisfeita 
com o trabalho que o Abrigo desen-

volve nesta área. “A maioria deles trabalhou 
a vida toda e só conhecia o caminho de casa 
para o trabalho, para a igreja ou para o super-
mercado. Quando começámos a organizar 
passeios percebemos que alguns deles nem 
sabiam que existia um lago no fundo da cida-
de”, contou ao Milénio Stadium.

Muitos dos idosos passam o dia inteiro sozi-
nhos em casa e o Abrigo Centre acaba por ser o 
único convívio que têm. “Há muita depressão, 

muito isolamento, muita solidão. Reparámos 
que quando eles começaram a participar nas 
nossas atividades apresentaram melhorias ao 
nível da autoestima e da socialização. Seja para 
pintar ou dançar, o importante é que eles saiam 
de casa”, explicou.

Angelina de Jesus Lisboa tem 88 anos e a sua 
vida era capaz de inspirar a sétima arte. Ficou 
viúva cedo e teve que se fazer à vida para criar 
dois filhos. “Venho cá porque preciso de viver 
a vida. Há alguns anos tive um problema de 
saúde a bordo de um avião e o especialista re-
comendou-me o Abrigo Centre, na altura eles 
ainda estavam localizados no Dufferin Mall. 
Gosto de estar nos computadores, de dançar, 
de cantar e de estar com as minhas amigas. 
Sempre que posso falo com a minha filha no 
Facebook e agora até já tenho um iPad que o 
meu filho me ofereceu”, partilhou.

A lista de espera é grande, mas as verbas não 
chegam para ampliar o Abrigo Centre. “A gran-
de maioria dos nossos utentes são mulheres que 
passavam os dias sozinhas em casa e que tinham 
um telefonema de vez em quando. Temos cer-

ca de 250 utentes e os nossos programas são às 
terças, quartas e quintas das 9:30 às 15 horas. 
No Dia da Mulher tivemos aqui 110 pessoas e já 
estamos a ficar com muito pouco espaço. Que-
ríamos estender o programa para mais dias, mas 
isso implica mais despesas de funcionamento”, 
referiu a coordenadora.

O Abrigo apoia cerca de 1300 idosos na apre-
sentação anual do IRS e as atividades incluem 
refeições saudáveis. “Eles pagam $5 e têm di-
reito a pequeno-almoço e almoço porque os 
programas não são financiados pelo governo. 
A maioria das refeições vem de fora porque não 
temos cozinha e fazemos os possíveis para que 
sejam saudáveis”, adiantou.

Angelina recorda-se bem dos primeiros tem-
pos no Canadá. “Tive pouca sorte porque os se-
nhores que me fizeram o primeiro contrato de 
trabalho exploraram-me. Em vez de começar às 
9 e sair às 17 horas, às 22 ainda estava a passar a 
ferro. Do meu ordenado tiravam $300 para dor-
mir; $300 para comer e $200 para o telefone. No 
fim acabava por não ganhar quase nada e ainda 
tinha de enviar dinheiro para Portugal para os 

meus filhos”, informou Angelina.
Os idosos queixam-se do elevado custo de 

vida em Toronto, do preço do arrendamento e 
da alimentação. “Quando fui para este sítio pa-
gava $200 de renda e tinha direito a TV. Agora já 
passa de $500 e só tenho luz, água e gás incluí-
do. Não é fácil, a alimentação também é muito 
cara, mas já estou habituada a esticar o dinheiro. 
Precisamos de mais casas acessíveis na cidade”, 
exemplificou.

João Pires, de 65 anos, nasceu em São Miguel, 
nos Açores e trocou Vancouver por Toronto. No 
Abrigo é o homem dos sete ofícios e não dispen-
sa o bom humor. “Gosto de jogar às cartas e de 
conviver com a malta. Venho sempre que pos-
so e quando está muito frio procuro Abrigo. Às 
vezes aparecem uns trabalhos, mas precisamos 
de tempo e de pessoal para ajudar. Gosto de es-
tar em casa, mas as paredes começam a apertar, 
está-me a compreender? Gosto muito do Cana-
dá, mas tenho muitas saudades da minha terra, 
emigrei há quase 50 anos e já não vou lá há 20 
anos”, partilhou.

Joana Leal/MS

Nesta edição pensámos sobre o envelhecimento e as condições que a 
sociedade proporciona aos mais velhos para viverem bem, com dignidade 
até ao fim. Todos sabemos que a esperança média de vida tem vindo a au-
mentar, graças à extraordinária evolução da ciência médica. Ou seja, vive-
mos mais, agora só temos de garantir que vamos conseguir viver melhor.

EDIÇÃO 1424 - 22 DE MARÇO

“... alguns deles nem 
sabiam que existia um 
lago no fundo da cidade”



MILÉNIO | VIAGEM NO TEMPO 27 de dezembro de 2019 a 2 de janeiro de 202038 www.mileniostadium.com

Em junho celebrámos Portugal e os portugueses que nos orgulham 
pelo seu extraordinário percurso académico ou envolvência comuni-
tária com vista à preservação da nossa cultura. E tivemos ocasião de 
perceber a importância que tem para uma jovem recém-chegada ao 
Canadá passar na Camões Square e olhar para a parede que ostenta 
fotos de portugueses ilustres que, tal como ela, um dia escolheram 
este país para viver.

EDIÇÃO 1435 - 7 DE JUNHO

Aqueles que, como eu, decidiram mudar 
de país à procura de novas oportunidades 
e uma vida melhor, conhecem a sensação 
de estarmos perdidos quando chegamos 
a um sítio novo. Antes de finalmente de-
cidirmos partir, pedimos àqueles que já 
cá estão para nos explicarem como é a 
vida do outro lado do oceano. Contudo, 
nada prepara para as saudades, porque 
como todo o bom português vivemos da 
nostalgia e nascemos para reclamar de 
tudo - aqui é do frio no inverno, do ca-
lor a mais no verão e da comida que não 
sabe ao mesmo, e lá é da carteira vazia e 
dos políticos. E como todo o emigrante, 
procuramos aquele sentimento de casa 
seja no restaurante português ou nas as-
sociações e clubes. 

Na minha opinião, iniciativas como o 
Portuguese Canadian Walk of Fame 
são importantes em duas perspeti-

vas muito distintas. Primeiro, para aqueles 
que são reconhecidos, e claro que existe 
aqui uma vertente de autopromoção e tal-
vez até a vaidade de adquirir um novo títu-
lo. Mas suponho que isso faça parte e seja 
até justo. Num mundo repleto de críticas (e 
não das construtivas), onde a maioria fica 
à espera de nos ver falhar, é um momento 
de orgulho merecido quando reconhecem 
o bom trabalho que desempenhamos. 

No entanto, mais do que isso, acho que 
funciona como um alívio para aqueles 
que estão aqui há pouco tempo. Um alívio 
porque quando chegamos aqui parece que 
não pertencemos, não conhecemos nada 
nem ninguém e a juntar a isto temos ainda 
a barreira linguística e acabamos por criar 

logo a ideia de que estamos em desvantagem 
profissional em relação aos outros. É um 
alívio ver aqueles que um dia se sentiram 
“perdidos” como nós, mas que conseguiram 
criar uma vida da qual se orgulham. 

Antigamente, quem emigrava enfrent-
ava dificuldades muito maiores do que 
aquelas com que nos deparamos hoje. E 
emigrar é quase um banho de humildade 
que nos faz rever tudo aquilo que dávamos 
como garantido. O PCWF dá-nos a opor-
tunidade de conhecer histórias de pessoas 
extraordinárias, que têm conquistado e 
representado a ideia que temos quando 
afirmamos que este é um país de oportuni-
dades. Pessoalmente, acho a categoria dos 
builders muito importante, são um pedaço 
da nossa história, que de outra forma nem 
conheceríamos. 

No meu caso, um dos grandes incenti-

vos que me fez sair de Portugal foi sentir 
que existe pouca valorização do indivíduo 
enquanto profissional e que o mais im-
portante são os contactos pessoais. E pela 
minha experiência no Canadá, até agora, 
sinto que valorizam mais o nosso mérito 
enquanto pessoas e trabalhadores e, port-
anto, os nossos limites são apenas aqueles 
que impomos a nós próprios. E é isso que 
vejo quando fico a conhecer a história 
daqueles que já foram homenageados. 

Além do orgulho que devemos sen-
tir ao ver a nossa comunidade evoluir e 
demonstrar aquilo que somos capazes de 
fazer, devemos ainda olhar para todos eles 
como um exemplo daquilo que podemos 
alcançar. Fazem falta mais iniciativas que 
unam esta comunidade ao invés de a ten-
tarem derrubar.

Inês Carpinteiro/MS

PCWF:
Para mim? Um alívio 
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A última edição da Camões TV Magazine 

enche-se de alguns dos melhores momentos 
do ano que agora está a terminar. 

Aproveite para ver ou rever parte do que, 
todos os domingos, levámos até si.

Feliz ano novo!

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



“O Canadá é uma democracia vibrante, 
multiétnica com a reputação de ser de-
fensora dos direitos humanos.” 

Esta frase descreve um país que, na 
sua maioria, é diferente dos restantes 
porque dispõe acomodações idílicas a 

todos aqueles que aqui vêm viver. Se o Ca-
nadá é assim uma democracia tão vibrante 
e multiétnica, porque é que o primeiro-mi-
nistro Trudeau está constantemente a pe-
dir desculpa a vários grupos por coisas que 
o Canadá fez de errado? É também descrito 
como defensor dos direitos humanos. Se 
assim é, então porque é que a Carta dos Di-
reitos e Liberdades do Canadá não defende 
todas as pessoas como iguais? 

Estará o Canadá a defender os direitos das 
pessoas indígenas da mesma forma que faz 
com os refugiados que chegam todos os dias 
a este país? A resposta é, obviamente, não. 
Depois do homem “branco” ter roubado a 
terra à população indígena, decidiu isolá-los 

e permitir às variadas “First Nations” um 
autogoverno, uma tarefa que, claramente, 
eles não estavam qualificados para desem-
penhar. E, portanto, temos um caminho 
onde países dentro de países criaram condi-
ções que se assemelham a autocracias, onde 
os direitos humanos não existem. Nas reser-
vas, a água contaminada, o alcoolismo, con-
sumo de drogas e prostituição são excessi-
vos e é a partir daí que a população indígena 
se tenta integrar com o resto da “população 
canadiana”. 

A palavra genocídio está a ser usada mais 
frequentemente para descrever o desapa-
recimento de 4000 mulheres indígenas ao 
longo dos últimos anos. Os números do de-
saparecimento são uma estimativa e podem 
ser maiores. Nunca foram feitas investiga-
ções adequadas e os desaparecimentos evi-
denciaram uma atitude de racismo, onde as 
mulheres indígenas não importam. 

Muitos canadianos desconhecem este 
genocídio. É porque as mulheres indíge-

nas são vistas como uma mercadoria des-
cartável com a reputação de terem sido 
bêbedas e prostitutas? 

Como é que isto aconteceu e quem é o 
responsável? Ninguém sabe como é que 
isto aconteceu e todos os canadianos são 
responsáveis. A investigação ainda está a 
decorrer, mas não chegaram a nenhuma 
conclusão. Relativamente aos problemas 
dos indígenas nos dias de hoje, pesquisas 
sugerem que 17% da população culpabiliza a 
colonização europeia e a influência forçada 
da religião católica e protestante. A destrui-
ção da identidade cultural através de uma 
assimilação forçada, diluíram a verdadeira 
identidade das pessoas indígenas. Enquanto 
isso, Trudeau continua a pedir desculpa e, 
mais recentemente, também aos italianos-
-canadianos que não parecem estar a sofrer 
neste país. O passado do Canadá, as políticas 
coloniais do momento e a inação perante as 
pessoas indígenas é genocida e é o resultado 
de políticas mal concebidas e racistas.  

Os políticos não estão a aceitar a palavra 
genocídio e não consideram o desapareci-
mento destas mulheres como eventos seme-
lhantes aos de Ruanda ou ao Holocausto. To-
dos os genocídios providenciam uma janela 
para as atitudes e forma como os governos 
vêm as suas populações. O Canadá falhou a 
estas 4000 mulheres e a todos as outras mu-
lheres que ainda estão expostas ao perigo de 
exploração para conseguirem sobreviver. 

Sr. Trudeau, pare de pedir desculpas e, 
em vez disso, garanta habitação, água, sa-
neamento, serviços médicos, educação e 
acabe com a pobreza sistemática e com os 
governos corruptos nas reservas. Que géne-
ro de democracia multiétnica é esta? 

A 21 de junho, vamos celebrar os aspetos 
positivos do Dia Nacional das Pessoas In-
dígenas e honrar as mulheres, com quem 
ninguém se parece preocupar. Elas também 
eram seres humanos.

Manuel DaCosta/MS

Dia Nacional dos Povos Indígenas
Para reconhecer e homenagear
quem foi sempre esquecido

Dia Nacional dos Povos Indígenas – uma data marcante para uma im-
portante franja da população canadiana. Dia para todos refletirem so-
bre um tema que ainda é fraturante na sociedade canadiana – a forma 
como têm sido tratados os povos indígenas. Com Trudeau a dizer “I’m 
sorry”, no Milénio Stadium tentámos dar o nosso contributo para uma 
reflexão séria e responsável.

EDIÇÃO 1437 - 21 DE JUNHO
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Três mil milhões de pessoas, cerca de 
40% da população mundial, usam as 
redes sociais. Estudos recentes cita-
dos pela BBC concluem que, em média, 
cada utilizador passa duas horas diárias 
a partilhar informação, a fazer “likes”, 
tweets e a atualizar as suas páginas 
pessoais. Quase meio milhão de tweets 
e de fotos no Snapchat são partilhadas a 
cada minuto no planeta. 

A história das redes sociais começou 
em 1997 com o Six Degrees - pela 
primeira vez os utilizadores podiam 

criar um perfil e partilhar amizade.  Em 
2003 seguiu-se o LinkedIn e o MySpace. 
A 4 de fevereiro de 2004 Mark Zucker-
berg criou aquela que viria a ser a principal 
rede social do mundo – o Facebook. A rede 
surgiu na Universidade de Harvard e em-
bora tenha começado por estar disponível 
apenas a nível interno, depressa chegou a 
outras universidades e mais tarde a utili-
zadores de todo o mundo. O fenómeno fez 
com que Zuckerberg se tornasse num dos 
jovens mais ricos do mundo, segundo a re-
vista Forbes. 

Em 15 anos de vida foram muitas as con-
trovérsias em torno do Facebook, inclusi-
ve sobre quem terá sido o seu verdadeiro 
criador. Alguns sugerem que Zuckerberg 
terá roubado a ideia aos antigos colegas e 
em 2010 David Fincher inspirou-se nesta 
história e realizou o filme “A Rede Social”.

Em 2004 surge o Flickr e em 2005 o Hi5, 
o YouTube e o Reddit. Em 2006 é a vez do 
Twitter, em 2007 do Tumblr, em 2009 do 
WhatsApp, em 2010 do Instagram e em 
2012 do Snapchat. Curiosamente o Flickr é 
a única que nasce no Canadá, em Vancou-
ver, na Colúmbia Britânica. 

 A história das redes sociais é recente e 
por isso ainda é muito precoce para falar no 
verdadeiro impacto que elas têm na nossa 
vida. No entanto, são vários os estudos que 

sugerem que as redes têm prós e contras e 
apesar das críticas, elas revolucionaram a 
forma comos vemos o mundo, os outros e 
a nós próprios.

No campo dos aspetos positivos são vários 
os exemplos. Promovem causas específicas, 
nomeadamente ambientais (#safeenviron-
ment) ou ao nível da defesa dos direitos hu-
manos (#metoomovement); fazem com que 
alguns projetos originais vejam a luz do dia 
(crowdfounding) e conectam pessoas que 

vivem em áreas ou países distantes. 
Por outro lado, no campo dos aspetos ne-

gativos, vários estudos já concluíram que 
as redes socias causam stress, ansiedade, 
solidão, depressão e adição. Algumas teses 
avançam ainda que as redes sociais inter-
ferem na qualidade do sono, na autoestima 
e nos próprios relacionamentos do ser hu-
mano com o outro. 

Redes no Canadá

Os canadianos adoram as redes so-
ciais e cerca de 94% estão conectados 
através de pelo menos uma plataforma 

social. Segundo um estudo da Ryerson 
University, o género, a idade e o rendi-
mento económico influenciam as plata-
formas que os canadianos escolhem.

O estudo chama-se “Social Media Lab” 
e inquiriu cerca de 1,500 pessoas.  O 
Facebook é a rede social mais popu-

lar entre os canadianos e 84% tem uma conta 
nesta rede.

Ao contrário de outras redes, o Facebook 
é bastante utilizado em todas as faixas etá-

rias, nomeadamente a partir dos 55 anos, a 
franja da população que tem mais poder de 
compra. Anatoliy Gruzd, autor do estudo, 
não se surpreende com o grande interesse 
dos publicitários nesta rede. “Conseguimos 
realmente alcançar todo o tipo de grupos 
demográficos, independentemente da ida-
de, género ou rendimento económico”, 
disse.

Os jovens preferem o Snapchat (66% 
dos utilizadores tem menos de 25 anos) e 
só 13% dos canadianos, entre os 45 e os 55 
anos, revelou ter uma conta nesta plata-
forma. “Em média um jovem abaixo dos 25 

anos tem cinco contas em diferentes plata-
formas.  Não significa que uma organiza-
ção não possa comunicar com eles através 
do Facebook, Instagram ou Twitter, mas a 
marca tem de adaptar a sua estratégia de 
comunicação”, esclareceu.

Mas as conclusões do estudo não ficam por 
aqui. “No YouTube, 65% dos utilizadores 
tem um rendimento baixo, enquanto que no 
Twitter e no LinkedIn os utilizadores estão 
entre os mais ricos do país”, pormenorizou. 

No que diz respeito ao género, as mulhe-
res preferem o Pinterest (56%) e os homens 
optam pelo Youtube, LinkedIn e Reddit.

Coro de críticas 

Este ano o Fórum Económico Mundial 
juntou em Davos, na Suíça, líderes políticos 
e sociais que não pouparam críticas às redes 
sociais. George Soros, considerado um dos 
maiores investidores do mundo, classifi-
cou o Facebook e o Google como empresas 
monopolistas que não só constituem uma 
“ameaça para a sociedade”, como represen-
tam um “obstáculo à inovação”.

Soros fala em exploração e exige regula-
ção. “As empresas petrolíferas e mineiras 
exploram o ambiente físico, as empresas de 
redes sociais exploram o ambiente social, 
o poder para moldar a atenção das pessoas 
está cada vez concentrado nas mãos de 
umas poucas empresas, isto tem conse-
quências adversas muito significativas para 
o funcionamento da democracia”, alertou.

Roger McNamee, um dos primeiros inves-
tidores do Facebook, disse que o Facebook e 
Google eram “ameaças à saúde pública” e 
Sean Parker, antigo chairman do Facebook, 
mostrou-se preocupado com os seus efeitos 
nos jovens - “Só Deus sabe o que é que está a 
fazer aos cérebros das nossas crianças”.

Se for adepto de redes sociais, o Milénio 
Stadium está no Facebook e no Twitter.

Joana Leal/MS
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As redes sociais e a dependência que geram e se espalha como 
um vírus, contaminando várias faixas etárias e pessoas de todas as 
condições. Falámos com especialistas, trouxemos números, contá-
mos histórias que podiam ser a história de muita gente. Alertámos 
afinal para o perigo de nos desconectarmos da realidade com a ân-
sia de estarmos sempre ligados.

EDIÇÃO 1441 - 29 DE JULHO
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$70.00 Mail-in rebate (set of 4)
All passenger or truck tires - all products

Oct 1st - Dec 18th, 2019
Mail-in rebates on a set of 4 eligible tires

$100.00 Winter 270 sottozero serie II
$70.00 Winter family (sottozero, snow-

control, snowsport, scorpion)

Oct 1st - Dec 15th, 2019
Mail-in rebates on a set of 4 eligible tires

$120.00 Assurance weather ready
$80.00 Ultragrip SUV/ ROF/ 4x4, 

ultragrip 8 performance/ NST

Sept 15th - Dec 31st, 2019
Mail-in rebates (prepaid visa) on set of 4

$100.00 ContiWinterContact
$65.00 all other tires excluding TrueContact

Sept 28th - Dec 15th, 2019

Other tire brands available. Promotion ends Dec. 31. For more information please contact us.

ADRESS. 2000 DUNDAS STREET WESTPHONE. 416-533-2500 OPEN 24 HOURS

BENTOS AUTO
DESEJA A TODOS VOTOS DE BOAS FESTAS
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Celebrámos o Labour Day com os números da taxa de emprego no 
Canadá e em Portugal, com o alerta para a necessidade de cumpri-
mento das regras de segurança no trabalho e tentámos desvendar os 
desafios futuros do mercado empregador.

EDIÇÃO 1447 - 30 DE AGOSTO

O Ministério do Trabalho de Ontário
comemora as conquistas do trabalhador e reforça

“We should also celebrate that
the economy is doing so well”

O jornal Milénio Stadium conversou 
com a Media Spokesperson do Mi-
nistério do Trabalho de Ontario, Janet 
Deline, para falar sobre as conquistas, 
desafios, trabalho ilegal e como se en-
contra o atual mercado de trabalho em 
Ontario, como um momento de reflexão 
e balanço nessa data comemorativa, 
que é o “Labour Day”.

Milénio Stadium: Labour Day is a date 
that recalls important issues such as the 
rights acquired by workers, but it is also 
a time for reflection on items that still 
need to be improved to give the worker 
more and better conditions. Do you be-
lieve there is room for improvement in 
this regard?

Janet Deline: Labour Day dates back to 

1872, when the Toronto Typographi-
cal Union went on strike to fight for a 
nine-hour work day. Nearly 150 years 
ago, we would have been shocked by 
the appalling conditions workers faced 
that often left them unsafe. We’ve come 
a long way since: we have paid vaca-
tion time, public holidays, overtime pay, 
better health and safety laws.  There’s 
always room to improve when it comes 
to health and safety. Everyone deserves 
to get home safe after a good day’s work.

MS:  Do you believe workers have rea-
sons to celebrate Labour Day?

JD: Labour Day should be a celebration 
on how far we’ve come in establishing 
protections for workers in Ontario. In 

addition, we should also celebrate that 
the economy is doing so well. Ontario 
has created 150,000 jobs since our gover-
nment came to office. Hourly wages are 
up 3% since last year. 

MS: In your point of view, how impor-
tant are the labour rights protests?

JD: I support everyone’s right to protest 
and stand up for what they believe in. But 
in my first few weeks as Minister of La-
bour, I’m happy to say I’ve met with over 
100 labour leaders. We agree on a lot of 
things: the value of hard work, the im-
portance of good paying jobs and coming 
home safe. We had good conversations 
and I’m excited to work together where 
we have common ground.

MS: How to fight and support illegal 
workers at the same time?

JD: Well, we know that most busines-
ses play by the rules and ensure that 
their workers are healthy and safe. 
My Ministry conducts roughly 1,500 
inspections every week to ensure that 
workers are not being exploited and are 
safe. We also know there are bad actors 
and they must be held accountable. As 
Minister, I take health and safety very, 
very seriously. So know that if you 
have a history of non-compliance and 
infractions, there’s going to be an ins-
pector knocking on your door.

Adriana Marques/MS



Estamos à espera! Há muito… há dema-
siado tempo. E da espera nasceu um so-
nho que se veio a transformar num enorme 
desafio. Um projeto de vida. Não de uma 
vida, mas da vida de uma comunidade.

A Camões TV começou a dar os primei-
ros passos com a força de quem sabe 
que tem um sonho por concretizar 

– fazer diferente. Fazer melhor. E fizemos! 
Boas reportagens, grandes entrevistas, boa 
televisão. Promovemos a cultura portugue-
sa, a lusofonia e estimulámos a integração 
da comunidade luso-canadiana. Fizemos 
muito, mas há muito mais para fazer.

O que temos estado à espera nasce a 9 de 
setembro. Um canal de televisão, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, preparado para 
oferecer a toda a comunidade lusófona (e 
não só) do Ontário e do Quebeque algo que 
será novo. Um enorme desafio que, como 
todos os grandes momentos da vida, nos 

tem estimulado a capacidade de autossupe-
ração. Somos hoje uma equipa unida e moti-
vada para pegar neste projeto e transformá-
-lo num sonho concretizado – um grande 
canal de televisão, onde se espelhe a história 
e a cultura dos vários países e comunidades 
lusófonas, mas que tenha também a capaci-
dade de partir rumo ao futuro, cativando os 
mais jovens para um retorno às raízes. 

A produção própria vai ser dominante 
na nossa grelha de programas. Temos mui-
to orgulho em poder afirmar que essa será 
uma marca distintiva muito acentuada, re-
lativamente ao que estávamos habituados. 
A diferença que queremos assumir pas-
sa muito pela determinação de fazermos, 
nós próprios, uma televisão à medida das 
necessidades e dos anseios do nosso públi-
co-alvo. Um enorme investimento, quer 
financeiro, quer de dedicação e profissio-
nalismo, que se justifica pelo respeito que 

a comunidade lusófona merece. Por exem-
plo e a propósito, a língua portuguesa que 
nos une e que todos queremos preservar 
estará muito presente e, graças a um acor-
do de cooperação com o Instituto Camões, 
será mesmo muito bem tratada.

Queremos que a nossa televisão cumpra a 
missão de promover a cultura e tradições de 
todos os países da lusofonia sem, no entanto, 
esquecermos o país que acolheu tudo e todos. 

Nesta edição do Milénio Stadium reve-
lamos alguns dos conteúdos que temos 
para vos oferecer já a partir da próxima 
segunda-feira, dia 9 de setembro. Apenas 
alguns… haverá muito mais e, prometo, 
revelaremos todas as novidades há medida 
que elas surjam. 

Uma coisa vos garanto – na Camões TV 
somos ambiciosos e queremos sempre fazer 
mais e melhor e não vamos, nunca, ficar 
satisfeitos. A nossa audiência merece esta 

dedicação.
Entre outras novidades e porque quere-

mos caminhar sempre ao encontro do fu-
turo, vamos transportar a magia da rádio 
para o mundo sedutor da televisão. Numa 
comunhão perfeita entre dois meios de co-
municação, apresentaremos, de segunda a 
sexta-feira, 4 horas de programação em di-
reto e ao vivo do estúdio da Camões Radio.

Mas… as boas notícias não se ficam por 
aqui. Temos o prazer de anunciar que a 
Camões TV conta com o Porto Canal como 
parceiro. Assim, garantimos que ainda 
mais programas de grande qualidade e in-
formação diária farão parte do dia-a-dia da 
Camões TV.

Dia 9 de setembro partimos ao encontro 
do futuro. A espera terminou finalmente!

Madalena Balça/MS
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Viveiros Group
1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill
468 Rogers Rd
York

Alves Meats
157 MacNab St N
Hamilton

available at:

Finalmente! A Camões TV, 24 horas por dia, 7 dias por semana, abriu 
as suas portas, de par em par, no passado dia 9 de setembro. Uma 
televisão lusófona, inovadora e que se dirige a todos. Nesta edição 
apresentámos a nossa televisão.

EDIÇÃO 1448 - 6 DE SETEMBRO
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Atualmente, sabemos que as redes sociais são grandes mídias utilizadas no mundo 
todo, principalmente pelas novas gerações. As pessoas estão cada vez mais conec-
tadas para além de se comunicarem e se informarem sobre tudo o que acontece no 
mundo em tempo real. Por isso, a ideia do programa surgiu com a consciência da 
importância em acompanhar essa nova fase da informação, nascendo assim o “Ti-
meline”, um programa que integra a TV com a interação e formato das redes sociais. 

O conteúdo do programa reúne basicamente música, cinema, tecnologia, ciência, 
celebridades e tudo que envolve o mundo do entretenimento! Assuntos variados, 
dinâmicos e que têm o intuito de fornecer ao público um conteúdo de qualidade, 

como se estivessem rolando a timeline do seu perfil nas mídias sociais. A única dife-
rença da timeline da rede social com a do programa, é que pela TV o telespectador terá 
a garantia de um teor totalmente positivo.  Além disso, o público poderá interagir pelo 

Instagram, mandando mensagens, opiniões, e também res-
pondendo às nossas enquetes semanais.

O programa “Timeline” nasce de uma vontade de tra-
zer ao público um novo formato de  televisão, inovando 
no jeito de se fazer essa mídia tão clássica e buscar uma 
nova forma de interação com o público. 

É um momento de muita alegria para toda a equipe 
que tem criado, produzido de forma intensa e com 
muito empenho o “Timeline”,  com o objetivo de 
que o telespectador possa assistir um programa de 
qualidade e que, principalmente, seja um momento 
prazeiroso.

Acredito que esse é um momento muito importante para o rádio como um todo - e para a TV 
também -  porque temos a oportunidade de ver diante dos nossos olhos uma ideia nascendo de 
uma vontade inovadora. É realmente um momento importante para todos os profissionais que 
trabalham com essas mídias. 

É exatamente por isso que estou muito feliz por  fazer parte da equipe da Camões Rádio e TV, 
mídias fundamentais para toda a comunidade da língua portuguesa, e que apoiam a cultura, a boa 
informação e que inovam cada vez mais: a exemplo, esse projeto que funde a rádio e TV. 

O “Mundo Mix” te convida a estar connosco de segunda a sexta-feira, pela Ca-
mões Rádio, da 1 até às 5 da tarde, e na Camões TV, das 3 às 4 da tarde. Vem 
passar suas tardes se divertindo e se informando e ouvindo sempre as melho -
res músicas.

Adriana Marques

Da rádio para a televisão dizemos Bom dia Cana-
dá numa hora de emissão que inclui os destaques 
que dominam a atualidade do dia. Ficaremos a 
saber o que está na ordem do dia no Canadá, 
mas também não faltarão notícias de Portugal e 
dos países da lusofonia. Damos, ainda, particular 
destaque à informação nas áreas da economia, 
negócios, finanças e curiosidades interessantes. 
E claro, não falta a atualização de informações 
sobre o estado do trânsito e da meteorologia. A 
música é um aliado constante. Cá estaremos to-
das as manhãs com uma grande ligação ao nos-
so auditório. Com quem, aliás, vamos interagir, 
diariamente, nas redes sociais. 

Nuno Miller
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dos anos 80, 90, 2000 e claro, os hits do 
momento. Uma ideia muito importante é a de 
interagir com o ouvinte, integrando-o cada 
vez mais como parte fundamental do “Mundo 
Mix”. O ouvinte pode participar através das 
redes sociais como o Facebook, Instagram e 
Whatsapp, tendo a  possibilidade, inclusive, 
de enviar mensagens de voz, dando suas 
opiniões, pedindo a sua música preferida e 
muito mais. Atualmente, o rádio vem apresen-
tando um formato cada vez mais acessível em 
relação aos ouvintes,  principalmente pelas 
redes sociais. Precisamos perceber que essa 
tendência está cada vez mais urgente: a de 
estar em contato direto com o ouvinte e 
procurando sempre saber o  que este deseja. 
Esse feedback, hoje em dia, é essencial para 
a vida longa na rádio, que é a mídia mais 
antiga do mundo. 

O “Mundo Mix”, como o próprio nome já diz, 
é um programa que mistura tudo o que há de 
bom e cultural no mundo, sem preconceitos, 
sem julgamentos e extremamente democráti-
co. Diariamente, o programa conta as notícias 
mais relevantes do mundo inteiro, notícias de 
entretenimento como cinema, séries, música, 
tecnologia, redes sociais, curiosidades, além 
de dicas de saúde e de comportamento, cul-
turais e sempre com uma mensagem motiva-
cional  para os ouvintes se reabastecerem de 
muita positividade. A programação musical 
é algo bem diversificado, pois a proposta é 
realmente trazer músicas de toda a comu-
nidade da língua portuguesa, assim como 

 Apesar do Mundo Mix estar no ar desde ano, é com grande expectativa  e ansiedade que o  programa 
inicia este novo projeto, agora também para TV, e com a certeza de que toda a equipe está dando o  seu 
melhor, com muito profissionalismo, para fornecer sempre um conteúdo de muita qualidade tanto para 
quem ouve e agora para quem assiste. 
 Agradeço imensamente ao senhor Manuel DaCosta, que é uma pessoa visionária  e que dá oportunidades 
ao comunicador e ao profissional de explorar todas as suas potencialidades e ideias. Uma mente atualizada 
e antenada ao que acontece ao seu redor. Acredito que por ele ter esse pensamento à frente é que os frutos 
serão certos e saborosos. 
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A partir da próxima semana vou fazer-vos companhia, 
com mais regularidade, no novo canal da Camões TV. 

Se por um lado vos vou levar a passear pela cidade de 
Toronto, com o famoso (vá... mais ou menos!) “Hit-
ting The City”, por outro vou estar ao lado da querida 

Adriana Marques no programa “Timeline” para que, sem 
sair do lugar, fiquemos todos muito atualizados no que diz 
respeito ao mundo das redes sociais. Dois formatos com-
pletamente diferentes, mas que servem para vos entreter - 
pelo menos é esse o objetivo! No “Hitting The City” o que se 
pretende é que o telespectador se sinta próximo dos locais 
ou eventos que decidimos dar-vos a conhecer: de forma 
bem descontraída, informal, levezinha... Mas interessante! 
Informativa e, de vez em quando, divertida! O “Timeline” 
vai ser o nosso mural da cusquice. E, basicamente. é isso. 

O “Nós por Cá” vai conhecer alguns dos voluntá-
rios que têm contribuído para a existência da cultu-
ra portuguesa no Canadá, mais concretamente em 
Ontário, onde reside cerca de 70% da comunidade.

O primeiro clube português que apareceu nesta pro-
víncia foi o First Portuguese que surgiu em 1956 na 
Augusta Avenue. A rua funcionou como ponto de en-
contro para as primeiras gerações de emigrantes que 
chegavam de Portugal de todas as regiões. O clube che-
gou a ter uma cooperativa de crédito e foi o primeiro a 
lecionar aulas de português. Mais tarde seguiu-se um 
restaurante, um rancho folclórico, uma equipa de fute-
bol e uma equipa de hóquei. 

António Sousa, pai do antigo ministro das Finanças 
de Ontário, Charles Sousa, foi um dos fundadores deste clube. O irmão, 
Jess Sousa, ajudou-nos a reconstituir a história e falou-nos sobre a im-
portância dos clubes nos primeiros anos e do futebol que era fundamental 
para incutir valores e responsabilidades nas camadas mais jovens.

Mário Corte-Real tem saudades do tempo em que representava nas fa-
mosas peças de teatro do clube e ainda guarda a fotografia do dia em que 
foi eleito o treinador do ano. Balbina Maia, viúva de José Nunes Maia, um 
dos sócios honorários que faleceu em janeiro deste ano, lembra-se dos 
trabalhos de carpintaria que o marido fazia no clube e confessou-nos que 
chegou a pedir-lhe para dormir no First, tal era o número de horas que 
lá passava.

Depois da Augusta seguiu-se a Nassau, a College e a Caledonia. Manuel 
DaCosta, atual proprietário da antiga sede do First, comprou o edifício 
porque pensou que seria uma vergonha se a comunidade portuguesa per-
desse um prédio com tanto significado e revitalizou o jardim onde hoje se 
mantém a estátua de Luís de Camões em plena College Street.

Volvidos mais de 60 anos, o clube continua sem sede própria e a nova 
presidente é Carina Parabela, uma jovem do Norte que se recusa a deixar 

fechar as portas. Parabela é a segunda mulher 
que chega à presidência do First e gostava de 
ter mais jovens na casa.

O segundo clube português a aparecer em 
Toronto é o Madeira Club, em 1963. A casa tem 
a particularidade de ter uma sede completa-
mente paga e de deter um parque com qua-
se 50 hectares, em Georgina, que está lo-
calizada a cerca de uma hora de Toronto. 

Salomé Gonçalves transitou da extinta 
Casa do Algarve para aquela que viria a 
ser a futura casa dos madeirenses em 
Toronto. Eleito presidente duran-
te 12 anos, o madeirense, natural 

da Calheta, viu o pai partir para a Venezuela quando 
tinha apenas três anos. Só 10 anos depois é que se 
viriam a reencontrar naquele país onde teve aquele 
que garante ter sido o pior emprego da sua vida. 

No Madeira Club Salomé tentou implementar ou-
tro tipo de festas para além das religiosas e trouxe a To-
ronto algumas ilustres personalidades da cultura madeiren-
se. Foi a segunda casa a arrancar com as semanas culturais, 
depois da Casa do Alentejo, e hoje mantem atividades duran-
te todo o ano. O atual presidente é Luís Bettencourt que ga-
rante que é preciso continuar a desenvolver a coletividade e 
atrair jovens para dar continuidade.  

Duas histórias diferentes que ilustram o percurso dos 
portugueses quando se fixaram em Toronto. Estes são os 
primeiros episódios do programa “Nós por cá”, seguir-se-
-ão outros clubes e outras personagens que foram cruciais 
para que hoje exista um legado cultural português do outro 
lado do Atlântico.

Catarina Balça

Joana Leal
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Mas não foi assim que vendemos esta ideia, claro. Aceitaram e agora vão levar connosco 
a falar da vida dos outros. Vá, não é bem bem assim... Neste programa vamos ser a vossa 
rede social, mas na televisão! Parece-vos bem? Vamos falar-vos então das novidades 
todas da vida das celebridades, de música, cinema, tecnologia, ciência, curiosidades, 
notícias diferentes, enfim... Qualquer assunto atual e que seja interessante, nós traze-
mos. O programa conta com segmentos especiais como o “Dá uma Dica”, que indica 
filmes que estão em cartaz no cinema. O “Top One Spotify” que traz as músicas mais 
tocadas de Portugal, Brasil e do mundo. Há ainda o “Bombou na Internet” que se trata 
de uma compilação de vídeos que viralizaram nas redes sociais. O “Quer uma Bolacha” 
- “bolacha” é o apelido que brasileiros dão aos discos de vinil (e a Adriana é brasileira, o 
que nos permite unir Portugal e Brasil num programa!) -, que visa trazer discos de 
artistas desconhecidos para termos a oportunidade de descobrir novas bandas e músi-
cos fora do mainstream. O “Já Vi Esse Filme” é um segmento que mostrará as bandas 
sonoras de sucesso no cinema. Como podem perceber, este já é o vosso programa 
favorito! Camões TV. Espero por vocês, todas as semanas, na Camões TV. 
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Se andam pelas redes sociais, então provavelmente já sa-
bem que algo novo está a chegar. É uma lufada de ar fresco 
que passa pelos ecrãs de televisão do Canadá e, sobretu-
do, da comunidade portuguesa que aqui vive. O desafio é 
grande e representa a nossa vontade de fazer algo diferente. 

O mais empolgante para mim neste desafio é a total liber-
dade de projetar os meus programas. É muito apelati-
vo porque, como criadores e apresentadores, podemos 

transparecer muito daquilo que é a personalidade de cada um 
de nós. Penso que todos os colegas têm um caráter bastante 
forte que os levará além daquilo que é um apresentador de tele-
visão. Eles são os amigos que entram em sua casa todos os dias 
com as suas histórias e personalidades contagiantes.

Eu vou estar consigo todos os dias a partir do estúdio da 
Camões Rádio & TV, onde partilho uma hora de programa 
em formato de magazine. O Por Tudo e Por Nada tem uma 
variedade de tópicos, porque são assim os dias modernos: 
ouvimos uma coisa ali, outra acolá, e o nosso dia constrói-
-se absorvendo esses pedacinhos de informação. Durante 
esta hora, vamos fazer isso mesmo. Querem espreitar?

Revista de Imprensa - porque cresci na escola jornalís-
tica, a atualidade é algo que vejo como essencial no nosso 

dia. Fazemos um apanhado das manchetes dos jornais do dia 
e ficamos a conhecer alguns dos acontecimentos que os media 
selecionam como sendo de destaque.

Trends - hoje não são apenas os media que fazem a agenda 
do público. Os papéis inverteram-se - principalmente com 
as redes sociais, que vieram mudar o jogo de figura - e agora 
também nós determinamos muitas vezes a agenda dos próprios 
media. Por isso, todos os dias vamos espreitar o que mais se fala 
nos social media no mundo, no Canadá e em Portugal. Somos 
sempre surpreendidos e acabamos por aprender imenso!

From Canada With Love - se vocês, como eu, gostam de des-
cobrir novos lugares, viajamos todos os dias nesta rubrica. Sim, 
porque não é apenas a ler que viajamos sem sair do lugar. E com 
estas ideias espero que fiquem inspirados para visitar e conhe-
cer as maravilhas que o Canadá tem para desvendar. Claro, com 
muito amor.

On Top - vamos estar sempre a acompanhar os hits mais re-
centes da música com o videoclip do dia, no On Top.

Dialetos - já pararam para pensar sobre o quão rica é a nossa 
lusofonia? Esta rubrica leva-nos às curiosidades, diferenças e 
semelhanças linguísticas e todas as fantásticas nuances cultu-
rais dos países onde se fala a língua portuguesa.

Sétima Arte - quem não adora cinema? Esta é a rubrica para 
conhecer as estreias da semana e ver os trailers dos filmes que 
acabaram de chegar aos grandes ecrãs de Toronto.

O Por Tudo e Por Nada vai para o ar de segunda a sexta-feira 
entre as 11h e as 12h.

Telma Pinguelo
Uma vez por semana, temos um programa que me é muito especial. Quando não estou a fazer rádio, 
televisão ou a escrever, há uma série de assuntos pelos quais me interesso e aos quais dedico, por 
puro e genuíno prazer pessoal, horas e horas a pesquisar, saber mais e praticar. Interessa-me observar, 
pensar sobre o mundo e o corpo em que vivemos. O equilíbrio do corpo e mente, o ambientalismo, a 
saúde e o bem estar. No ritmo stressante da sociedade de hoje, é altamente fácil descurarmos estes 
aspetos. Muitas pessoas nunca tiveram contacto com determinadas práticas. Ou ouviram falar, mas 
nunca viram como se faz e como os hábitos e escolhas saudáveis são mais simples do que imaginam. 
Com o Body & Soul quero levantar essa consciencialização e encorajar essas práticas. Criar hábitos e 
incentivar escolhas que transformam o nosso quotidiano e dos que nos rodeiam.

I am excited to present my first TV show “Stella’s Studio” on Camões TV.  I 
was born an artist, I love art, music and fashion and through my journey I met 
many other artists that produce interesting work and I am elated to interview 
them. I wish to inspire you! By watching other artists, you may discover the 
emerging artist in you.

There is art everywhere, not only on the walls: if you look carefully at your 
surroundings you will notice that everything was touched by an artist.  “Ste-
lla’s Studio” is a show where artists come and talk about their recent pro-

jects in any artistic category: visual arts, fashion, wearable art, jewelry, pottery, 
illustration photography, urban art, sketching, glass art, animation, 3D modelling, 
sculpture and more.  We will also enjoy musical moments!

Join me on my visits to art galleries, museums and events where I interview the 
curators, organizers and artists.  Watch “Stella’s Studio” for the up-coming art 
shows so that you can visit them too.

If you would like to visit my studio for an interview please contact me at s.jur-
gen@mdcmediagroup.com

Be inspired by “Stella’s Studio” on Camões TV.  Stella Jurgen

here's 
the thing...

À procura do que realmente interessa este programa da 
Camões TV vai trazer à sua televisão o espaço de entre-
vista. Por aqui passarão políticos, investigadores, empre-
sários, gente com histórias de vida que podem marcar a 
diferença. 

Em cada semana, as entrevistas do Here’s the thing serão 
conduzidas por um entrevistador diferente. A apresen-
tação ficará assim a cargo de Manuel DaCosta, Vince Ni-

gro, Madalena Balça e Armindo Silva, rotativamente.
Here’s the thing - onde as perguntas fazem sentido.
Na Camões TV!

6 a 12 de setembro de 20196 www.mileniostadium.comMILÉNIO |  CAPA
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O Espaço Mwangolé, o seu espaço de expressão cultural mesmo 
longe da sua terra natal.

O nome do programa é formado pela junção de dois termos:

Espaço: em português

Mwangolé: retirado da língua Kimbundu, uma das línguas Bantu fa-
ladas em Angola que significa originário ou natural de Angola.

Um programa que começou há quatro anos na Camões Rádio e al-
cançou um lugar nos corações dos ouvintes. Hoje, maduro e seguro, 
fará parte da grelha da Camões TV.

O Espaço Mwangolé é um veículo de informação, carregado de 

muita energia, espontaneidade e com o “sabor” africa-
no. Um programa com conteúdos sobre arte, cultura, 
gastronomia, histórias, ritmos, hábitos, costumes e 
atualidade comunitária. O principal objetivo deste 
programa é apoiar a divulgação cultural das raízes 
africanas no mundo através da Camões TV no Ca-
nadá.

Eu,  Francisco Pegado, espero por vocês na fila 
da frente do Espaço Mwangolé.

UBUNTU : “Sou quem sou porque somos todos nós”

Assim bem Pegado a Si estarei todas as tardes, entre as 6 e 
as 7 pm na Camões TV. Fica a promessa de levar até si muita 
animação, recreação e entrevistas, não esquecendo a melhor 
música para o seu regresso a casa. Haverá também uma va-
riedade de informações locais e mundiais que não vai querer 
perder. Pegado a Si - o programa ideal para o seu final de dia. 
Na Camões TV, pois claro!

Francisco Pegado

Há mar que nos separa. E há memórias, sabores, cheiros, que nos 
aproximam. Portugal, o de hoje e o que permanece parado no tempo, 
porque mantém tradições e uma ancestral cultura, fica com este pro-
grama da Camões TV, ali… tão perto. 

O país que fica no extremo ocidental da Europa, porta de entrada e, 
para tantos, de saída, é um tesouro à beira-mar plantado com cerca 
de 92.212 km² de maravilhas por descobrir. Mesmo quem lá vive, no 

dia-a-dia acelerado e muitas vezes com o dinheiro contado, não o conhece 
profundamente. Portugal tem verdadeiros diamantes que podemos desco-

brir, literalmente, em cada esquina, de norte a sul. Talvez por isso seja hoje 
um dos destinos turísticos mais procurados e elogiados do mundo. Para 
além disso há ainda para considerar a nossa arte de bem receber.

Graças à equipa que a Camões TV tem instalada do lado de lá do Atlân-
tico - Paulo Perdiz; Inês Barbosa; Guilherme Ferro e Madalena Balça - 
neste programa vai poder sentir Portugal aqui tão perto.

Vamos seduzi-lo com a gastronomia, com as tradições, os pontos de 
interesse, os locais recônditos… 

Faça as malas e parta connosco nesta aventura! Portugal está à vista e a 
paisagem é magnífica! 

O maravilhoso mundo do espetáculo… Quem nunca sonhou, mesmo que 
em criança, poder estar na pele de um famoso cantor, aparecer no gran-
de ecrã ou até mesmo desejou sentir aquele “frio na barriga” antes de 
pisar o palco de um teatro? 

Neste programa criado e apresentado pela equipa da Camões TV sediada em 
Portugal - Paulo Perdiz; Inês Barbosa; Guilherme Ferro e Madalena Balça 
- poderá ficar a saber mais sobre diversas caras bem conhecidas do grande 

público. Atores, cantores, comunicadores... Enfim,  grandes profissionais que são tam-
bém grandes personalidades da cena cultural portuguesa e não só. Vamos querer saber tudo: 

superstição? Se se arrependem da escolha de carreira profissional? O que gostam de fazer 
nos seus tempos livres?

Todas estas e muitas mais perguntas vão ser respondidas neste programa.
Preparem-se: It’s showtime!

Inês Barbosa Paulo Perdiz Madalena BalçaGuilherme Ferro

76 a 12 de setembro de 2019www.mileniostadium.com MILÉNIO | CAPA
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O mundo acordou para a urgência climática graças a uma adolescente 
que de cara fechada discursou nas Nações Unidas e perguntou “How 
dare you”? Já antes Greta Thunberg tinha feito nascer o movimento 
Friday’s for Future que, graças às redes sociais, se propagou por todo 
o mundo, mobilizando milhares de jovens para esta batalha pelo futuro.

EDIÇÃO 1451 - 27 DE SETEMBRO

Agosto de 2018 - uma jovem, na altura 
com apenas 15 anos, iniciava uma luta 
pela defesa do planeta Terra. Sentou-se 
em frente ao parlamento sueco, durante 
três semanas, como forma de protes-
to pela falta de ação política perante a, 
para ela, evidente crise climática. 

A 8 de setembro de 2018 Greta decidiu 
prolongar o seu protesto com uma 
greve às aulas todas as sextas-feiras.

Um ano depois, a luta solitária de Greta 
Thunberg transformou-se num movimen-
to à escala global. As redes sociais, Insta-
gram e Facebook, usadas por Greta para 
dar conta dos seus protestos, ligaram-na 
ao mundo. Nasceu o movimento Friday’s 
for Future e milhares de jovens se juntaram 
à iniciativa em todos os cantos do planeta 
que querem defender.

Na passada segunda-feira, dia 23, discur-
sando na ONU, com um misto de revolta e 
emoção, Greta abanou consciências e dividiu 

opiniões. “How dare you?” - ouviu-se e viu-
-se na expressão de uma jovem indignada. 

As mesmas redes sociais que tanto a ajuda-
ram a passar a sua mensagem, têm sido palco 
de discussões, mais ou menos acesas, sobre a 
personalidade de Greta, relacionando a sua 
defesa obstinada do ambiente, com o tipo de 
autismo que sofre – Doença de Asperger.

A verdade indiscutível é que Greta 
Thunberg e a forma que encontrou para 
defender as suas opiniões tiveram o mérito 
de pôr na ordem do dia todas as preocupa-
ções que têm sido propaladas há várias dé-
cadas, por cientistas de todo o mundo.

Será que é agora que todos tomam cons-
ciência de que temos mesmo que “Salvar o 
Planeta”? Será que é agora que percebemos 
que, para além dos políticos, dos empresá-
rios, todos nós temos que agir e ser proati-
vos na sua defesa?

How dare we? É a pergunta que todos te-
mos que fazer. 

O movimento Friday’s for Future tam-
bém chegou a Toronto e o Milénio Stadium 
teve a oportunidade de conversar com um 
dos seus membros – a jovem Isabela. Para 
além de tudo, o resumo desta entrevista 
pode fazer-se numa palavra – esperança.

Madalena Balça: Can you tell us what is 
Friday’s for Future?

Isabela Conceição Rittinger: Sure! Fri-
days for Future is an international move-
ment in which students across the world 
abstain from classes on Fridays to protest 
their governments’ lack of action on the 
climate crisis. The movement began in Au-
gust of 2018, when climate activist Greta 
Thunberg sat in front of the Swedish par-
liament every school-day for three weeks, 
and then decided to continue striking every 
Friday for climate action. Her striking be-
gan to gain notoriety online, and students 

began planning their own strikes to su-
pport Greta. Since then, the movement has 
erupted, with chapters in communities all 
around the world. 
MB: What do you think will be possible to 
achieve with this movement?
ICR: We’ve already seen how powerful 
the movement is. 4 million people around 
the world expressed their solidarity with 
Greta and Friday’s for Future since Sep-
tember 20th, the beginning of the week for 
climate justice, and most Canadian strikes 
aren’t happening until this Friday, the 
27th! I think that eventually politicians and 
world leaders will be unable to escape the 
movement and will be forced to act, whe-
ther that mean change their election plat-
forms to reflect sustainability or introduce 
policies that reward companies for being 
more environmentally friendly. We know, 
however, that this is not enough. We need 

HOW DARE WE?
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major change in all levels of government, 
and we’re running out of time for this 
change to be made.

MB: Greta Thunberg’s speech at the UN - 
mixed with emotion and revolt - featured 
prominently in the news around the wor-
ld. In social media too. But, in addition to 
compliments, there were those who un-
derlined their psychological disturbance. 
What assessment does Isabela make of the 
tone and content of Greta’s UN speech?
ICR: Personally, I really appreciated Gre-
ta’s speech. I understand it was very 
powerful, and some of her statements may 
have come across as abrasive to those they 
were directed to. However, the state of the 
world is such that we needed a strong voi-
ce to be completely honest about the situa-
tion. I personally felt a sense of relief, espe-
cially when she said, “you have stolen my 
dreams and my childhood with your emp-
ty words”, as this is completely accurate 
and something that every young climate 

striker faces—there is a limited amount 
of time for world leaders to act before the 
effects are completely irreversible, and if 
they don’t act in time, it will be my gene-
ration who has to suffer the consequences.  

MB: Does Canada still have much to do in 
the environment issue? What’s most im-
portant to you - what work is left to do?
ICR: Canada is uniquely affecting and af-
fected by the climate crisis. While we have 
unmatched amounts of natural land, we 
are warming twice as fast as the rest of the 
world. This means we have a responsibili-
ty to be making exceptionally sustainable 
choices—which we are not. The pipeline, 
for example, is taking us a step in the wrong 
direction, because fossil fuel extraction and 
transportation cause irrevocable environ-
mental impacts. We have a long way to go 
to get to the level of sustainability we shou-
ld already be at. To answer the next ques-
tion, personally, I believe the most impor-
tant aspect of climate justice is ensuring 

the solutions provided value equity: clima-
te change is a race issue, a gender issue, a 
socio-economic issue. The UN released a 
figure stating that 80% of people displaced 
by climate change are women. According 
to BBC, African-American women were 
among the worst affected by flooding af-
ter Hurricane Katrina. I believe that as we 
create solutions to the climate crisis, we 
must be hyperaware of how some people 
will be hit harder than others, and tailor 
our solutions to that.  

MB: For Future movement in Toronto. What 
actions are planned for the coming times?
ICR: This Friday, September 27th, there 
will be a massive strike at Queen’s Park in 
Toronto at 11am. This time, the attendees 
won’t be just students, but parents, gran-
dparents, teachers, and union workers 
alike. This will be the largest mobilization 
of climate strikers yet, so I hope to see you 
all there! After the strike is over, there will 
still be more work to do. We will be hos-

ting more strikes on upcoming Friday’s 
from Noon-2pm at Toronto City Hall—you 
can check out our Facebook event page for 
more details. 

MB: Do you think we are still in time to 
correct all the mistakes of the past and 
really save planet Earth?

ICR: According to the UN, we have 11 years 
to make drastic changes in order to ensure 
the globe doesn’t warm past 1.5C. If it does, 
the risks of drought, extreme heat, and na-
tural disasters will significantly worsen, 
leading to the dismantling of the food in-
dustry and widespread poverty. I honestly 
don’t know if I can trust the current global 
leaders to make the changes necessary to 
fix my future. I hope I’m wrong in doubting 
them—I hope that they realize the severity 
of the situation and realize what they need 
to do in the next decade.

Madalena Balça/MS
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Dia 9 de outubro ficará na história da comunidade luso-canadiana – 
foi oficialmente apresentado o Magellan Community Charities. Um 
projeto que se espera irá mobilizar todos para que seja possível a 
concretização de um sonho – a construção do primeiro centro de 
cuidados de longa-duração da comunidade luso-canadiana. Uma 
casa portuguesa, com certeza.

EDIÇÃO 1453 - 11 DE OUTUBRO

Magellan Community Care 
vai ter capacidade 
para 320 idosos

Os seniores de origem portuguesa vão 
ter um centro de apoio à terceira idade 
que deverá ser inaugurado em outubro 
de 2022. O Magellan Community Care vai 
nascer no 640 da Lansdowne Avenue, no 
ano em que se comemoram os 500 anos 
da viagem de circum-navegação de Fer-
não de Magalhães, um dos maiores na-
vegadores portugueses.

Deste modo, aquele que será um dos 
momentos mais importantes da his-
tória da comunidade luso-canadia-

na ficará para sempre associado a um dos 
mais simbólicos feitos da História da nação 
portuguesa. 

A necessidade de corresponder às exigên-
cias decorrentes do crescente envelheci-
mento da comunidade é sentida há já muitos 
anos. No momento da apresentação oficial do 
projeto Magellan à comunicação social, na 
passada quarta-feira (9 de outubro) Charles 
Sousa teve ocasião de recordar que “há vá-
rios anos atrás muitos tentaram fazer algu-
ma coisa que honrasse os mais velhos e lhes 
desse o cuidado e carinho que eles merecem. 
Por várias razões, nunca foi possível”. No en-
tanto, como afirmou Ana Bailão, “desta vez 
as estrelas alinharam-se” e foi possível avan-
çar com este projeto. Como recordou John 
Peter Ferreira “o peso político que a comu-
nidade tinha há cerca de um ano e meio atrás 
foi determinante para se chegar ao ponto em 
que estamos hoje – por um lado com Char-
les Sousa à época Ministro das Finanças e por 
outro, com Ana Bailão, a ainda hoje vice-
-presidente da Câmara Municipal de Toron-
to. É bom que se sublinhe que sem eles, nada 
do que hoje estamos a apresentar existiria”.

A possibilidade de candidatura às licen-
ças para abertura de um Centro desta na-
tureza associada ao plano de Affordable 
Housing da Câmara de Toronto abriram 
as janelas de oportunidade que o grupo de 
membros fundadores soube aproveitar. 

A candidatura foi feita em tempo recorde 
e foi aceite. O terreno foi cedido pela Câ-
mara Municipal de Toronto, em regime de 
aluguer por 99 anos, (pela quantia simbóli-
ca de um dólar por ano, o que perfaz o to-
tal de 99 dólares). O município de Toronto 
compromete-se ainda a construir uma área 

verde e unidades de habitação acessível. O 
espaço vai ter capacidade para 320 idosos e 
a última fase do projeto passa pela constru-
ção de um centro comunitário com vários 
serviços, como, por exemplo, farmácia, 
oculista e creche. 

Na conferência de imprensa, os mem-
bros do conselho de administração do Ma-
gellan Community Charities sublinharam 
o caráter de associação sem fins lucrativos 
desta organização, reforçando que, ao con-
trário do que alguns podem pensar, todos 
os membros do Board são voluntários. 

Naquele que virá a ser o primeiro centro 
de cuidados de longa duração da comuni-
dade luso-canadiana a cultura portuguesa 
vai ter um especial enfoque, de forma a que 
os idosos se sintam mais à vontade, uma 
vez que a grande maioria não domina a lín-
gua inglesa. No futuro os programas de ati-
vidades incluirão entre outras atividades: a 
cozinha tradicional portuguesa, trabalhos 
manuais, aulas de culinária, sessões de ci-
nema, exercício físico, workshops e aulas 
de informática.

O projeto está já em pleno andamento, 

com um plano de execução bem delineado 
e com profissionais que a ele se dedicam 
a tempo inteiro, como é o caso da diretora 
executiva do Magellan Community Chari-
ties - Sara Dias, uma luso-canadiana com 
uma vasta experiência nesta área e Richard 
Ramos, Project Manager. Do Conselho de 
Administração fazem parte nomes bem 
conhecidos da comunidade portuguesa, 
nomeadamente: Jack Prazeres, Manuel Da-
Costa, John Peter Ferreira  (membros fun-
dadores), Charles Sousa, Irene Faria, Elisa-
beth Mendes e Ulysses Pratas.

Na ocasião, Manuel DaCosta reforçou a 
importância do momento, confessando até 
algum nervosismo de todos, que se com-
preende dado o facto de este ser um projeto 
há muito aguardado. Sublinhou a neces-
sidade da casa que se vai construir para a 
comunidade portuguesa residente no Ca-
nadá, cada vez mais envelhecida e lembrou 
que agora é tempo de todos se envolverem 
e participarem ativamente neste projeto, 
“já que esta casa é de todos nós e precisa 
de todos. Todos são necessários para tornar 
este sonho realidade”. 

Conceito e design
O novo Centro é caloroso e acolhedor em 

conceito e design. O segundo e terceiro an-
dares irão acomodar as 60 unidades de vida 
assistida, a preços acessíveis. Entre os pisos 
quatro a sete funcionarão 256 unidades de 
longa permanência. As unidades de cuidados 
de longa duração serão agrupadas em oito 
grupos, oferecendo aos moradores comuni-
dades menores e agradáveis para desfrutar 
de atividades diárias e fazer amizades.

O piso térreo incorporará espaço com-
partilhado tanto para os cuidados de longo 
prazo, quanto para os residentes de habita-
ções acessíveis, estendendo as boas-vindas 
à comunidade em geral. Este “Centro Co-
munitário” será usado para apoiar progra-
mas recreativos, educacionais e cultural-
mente focados. Os princípios orientadores 
para este espaço não residencial são a in-
clusão e o alcance da comunidade. 

A construção do Magellan Community 
Care arranca no início de 2020 e para que 
o sonho seja realidade são necessários 
$85,000,000. 

Joana Leal e Madalena Balça/MS
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Boas festas e um feliz  
e próspero ano novo.

Nós estamos aqui para ajudar

Passadas as eleições federais com um resultado que muitos já es-
peravam – a minoria liberal e um país claramente dividido – o Milénio 
Stadium perguntou “E agora Canadá?”.

EDIÇÃO 1455 - 25 DE OUTUBRO

E agora, Canadá?

Como considerar os resultados das elei-
ções de segunda-feira? Os liberais perde-
ram a maioria e o voto popular, ainda as-
sim conquistaram um grande número de 
distritos eleitorais. 

Devo dizer-lhe que estou a escrever esta 
crónica no dia seguinte ao dia das elei-
ções, portanto, há algumas perguntas 

que ainda não posso responder. O que é que 
eu sei neste momento? Sei que Justin Trudeau 
perdeu a maioria. O NDP perdeu cerca de me-
tade dos seus deputados. Os Verdes não con-
seguiram avançar muito, apesar de mais uma 
campanha de especulação onde diziam que 
esse era o momento deles. O partido Peoples 
Party of Canada fracassou e tornou-se comple-
tamente irrelevante. O Bloco Québecois teve 
uma ótima noite. Os conservadores ganha-
ram o voto popular e tiveram um aumento de 
deputados e formarão a oposição com ou sem 
Andrew Scheer. Os liberais tiveram o luxo de 
fazer uma campanha agressiva contra um pre-
mier conservador profundamente impopular 
- estou a referir-me ao Sr. Doug Ford. A eco-
nomia nacional em geral parece estar boa e há 

um precedente histórico que é incomum - os 
canadianos derrotam um primeiro-ministro 
após apenas um mandato com uma maioria. Os 
liberais foram um partido gravemente danifi-
cado desta vez. Abalados por escândalos e uma 
série de promessas quebradas haviam afastado 
muitos dos seus apoiantes à esquerda e entre os 
eleitores mais jovens, dois grupos que os leva-
ram à vitória maioritária em 2015. 

É evidente que o partido confiava fortemen-
te na marca pessoal do próprio Trudeau, mas 
as revelações sobre seu comportamento e a 
sua conduta racista no passado, no entanto, 
ajudaram a destruir essa marca. Para os con-
servadores que não conseguiram vencer, a 
eleição tornou-se um grande problema. Como 
ficou demonstrado, o carisma é importante na 
política e Scheer não foi capaz de corresponder 
nessa área. A respeito da eleição surge uma per-
gunta: o líder conservador venceu ou perdeu? 
Para o conservador otimista que refletiu sobre 
os resultados, segunda-feira foi uma boa noite. 
Andrew Scheer diz que não tem intenção de 
renunciar o seu cargo e promete permanecer 
no comando do seu partido e tentar, outra vez, 

derrotar o primeiro-ministro Justin Trudeau na 
próxima eleição.  Em última análise, a escolha 
recai sobre os membros do Partido Conservador. 
De acordo com a constituição do partido, se ele 
não formar um governo e se o líder ainda não 
tiver formalmente sinalizado a intenção de re-
nunciar, os delegados poderão votar na próxima 
convenção do partido para decidir a liderança.

E o que aconteceu com o NDP e o líder Jag-
meet Singh, que se comprometeu a construir 
um movimento abrangente de jovens e eleito-
res racializados, mas que não conseguiu cum-
prir essa promessa na noite de segunda-feira? 
Apesar dos sinais de crescimento nas últimas 
semanas, essas expetativas pareciam ter di-
minuído no dia das eleições. Os liberais devem 
formar um governo minoritário, com a ajuda 
do NDP que caiu para quarto lugar atrás do Blo-
co Québécois e perdeu a maior parte dos gan-
hos que obteve no Québeque durante a onda 
laranja de 2011. E os verdes depois de ganhar 
apenas três representantes no Parlamento? 
Esta foi a quarta campanha eleitoral de Eli-
zabeth May como líder dos Verdes e começou, 
como sempre, com grandes expetativas. Entre 

as eleições, o seu partido conta com apoio po-
pular que se deve traduzir em status de parti-
do da oposição, e os seus índices de aprovação 
de liderança são fortes. Mas quando importa, 
quando chega a hora dos eleitores marcarem os 
seus boletins de voto, esse apoio evapora.

O líder do PPC, Maxime Bernier, foi rejeitado 
na sua primeira tentativa de oferecer o popu-
lismo da direita a nível federal, negando ao seu 
Partido Popular do Canadá um único assento 
no Parlamento. Além disso o Sr. Bernier perdeu 
o distrito eleitoral de Quebec que ele mantém 
desde 2006. Os maus resultados são um con-
tratempo potencialmente fatal para um partido 
que, no início, parecia preparado para roubar 
uma parcela substancial de apoio dos conser-
vadores, o partido que Bernier serviu durante 12 
anos e quase liderou.

Não sei o que vai acontecer agora. A minoria 
liberal é provavelmente estável e o suficiente 
para durar mais de dois anos. Promete ser uma 
aventura interessante, mas a que custo? 

Peter Ferreira/MS
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Excellence in Training

On behalf of the                Local 183 Training Centre 
we wish the Members of                Local 183 and their 

families a safe and joyous Holiday Season! 

 * Construction Craft Worker Apprenticeship 
 * Sewer and Water Main
 * Asphalt
 * Welding
 * Tile Setting
 * Residential Trim Installation

Be sure to keep your Health & Safety Training up to date!

www.183training.com
For a full listing of available Programs 

visit:

The LiUNA Local 183 Training Centre
Phone: (416) 242-7551
Address: 1263 Wilson Ave. (East Wing) 
Suite 301, Toronto ON M3M 3G2

CONTACT:

Some of our programs include:

Nesta edição tomámos o pulso da saúde no Canadá, com especial in-
cidência no Ontário. E o diagnóstico aponta para uma cada vez maior 
sobrelotação dos hospitais apesar do número de médicos per capita 
ter atingido valores nunca antes vistos. 

EDIÇÃO 1456 - 1 DE NOVEMBRO

Número de médicos per capita 
no Canadá 
atinge recorde

O número de médicos no Canadá está a 
crescer duas vezes mais do que a popu-
lação. Os dados são de estudo do Cana-
dian Institute of Health Information. 

A população canadiana aumentou 
4,6% entre 2014 e 2018, enquanto 
que o número de médicos cresceu 

12,5% no mesmo período de tempo. Em 
2018 existiam quase 90,000 médicos no 
país – o número mais elevado per capita 
desde sempre - e por cada 100,000 habi-
tantes existiam 241 médicos.

Isto é um pouco mais do que o México e 
um pouco menos do que os EUA- mas bem 
abaixo dos níveis da Argentina, Alema-
nha, França, Itália e Espanha, todos com 
índices próximos de 400 médicos por 100 
habitantes. 

A nível de províncias, Manitoba e Co-
lumbia Britânica registam o maior au-
mento de médicos, na ordem dos 17%, en-
quanto que o Quebec está no fundo da lista 

com um aumento de 5,9%, mesmo atrás 
da Nova Scotia que apresenta uma média 
de 6,5%.

O estudo conclui ainda que hoje existem 
mais mulheres médicas do que homens. 
Desde 2014 que o número de mulheres 
que exercem medicina aumentou 21%, 
ao passo que nos homens aumentou ape-
nas 7%.

Em 2014, segundo a OCDE, Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Económico, o Canadá gastou em saúde 
$5,543 por pessoa, bem acima da média da 
OCDE de $4,463.

O Canadian Institute of Health Infor-
mation é uma organização independente, 
sem fins lucrativos, que trabalha com go-
vernos e partes interessadas para reunir e 
fornecer informação sobre políticas e in-
vestigação na área da saúde. 

Todos os dias os médicos atendem mais 
de 320,000 ontarianos. Os números são da 
Ontario Medical Association (OMA), uma 

associação que representa mais de 42,000 
médicos e estudantes de medicina em 
toda a província. 

OHIP com novas regras

Desde o início de outu-
bro que o OHIP, o seguro 
público de saúde Ontário, 
tem novas regras. As mu-
danças surgem depois de o 

governo ter recebido 11 re-
comendações de um grupo de 

profissionais em agosto.
A ministra da saúde, Christine Elliott, e 

a Ontario Medical Association aceitaram 
as recomendações e o governo considera 
que as mudanças vão melhorar a quali-
dade dos cuidados de saúde e poupar aos 
contribuintes $83,000,000. 

A província vai deixar de financiar al-
guns testes de fertilidade e remover cera 
dos ouvidos só é coberto pelo OHIP se for 

mesmo prioritário para o paciente. 
O Premier de Ontário, Doug Ford, pre-

para-se ainda para reduzir as unidades pú-
blicas hospitalares de 35 para 10 unidades, 
uma medida que vai poupar $200,000,000 
ao Estado. 

Entrega de vacinas con-
tra a gripe está atrasada

Os atrasos na entrega 
de vacinas contra a gripe 

estão a fazer com que al-
guns ontarianos tenham que 

esperar um pouco mais para receber a 
dose. A província já tornou público que 
o atraso se deve à Organização Mundial 
da Saúde que está a demorar mais tempo 
a identificar as estirpes comuns do vírus 
Influenza que estão a circular este ano.  
Ainda assim, a província recebeu no início 
de setembro as primeiras doses da vaci-
na cuja utilização é indicada para idosos e 

MILÉNIO | VIAGEM NO TEMPO
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grupos de risco. 
Segundo o Influenza Vaccine Coverage 

Survey, só 42% dos adultos canadianos re-
cebeu a vacina contra a gripe no último ano. 

Dois dos maiores hospi-
tais da GTA superlota-
dos

O Brampton Civic 
Hospital e o Etobicoke 
General Hospital ope-

raram no primeiro se-
mestre do ano acima da sua 

capacidade, de acordo com dados recém-
-divulgados.

Em abril, ambos os hospitais tiveram 

uma taxa de ocupação de 106% nas camas 
hospitalares, enquanto que a urgência re-
gistou uma ocupação de 104% e de 106%, 
respetivamente.

Os dados, obtidos pelo William Osler 
Health System, através de um pedido de 
acesso à informação pelo NDP de Ontário, 
foram divulgados esta semana. Segundo 
um padrão internacional os hospitais de-
vem operar dentro de 85% da sua capa-
cidade de forma a terem disponibilidade 
para pacientes de última hora.

O Brampton Civic Hospital tem lidado 
nos últimos anos com superlotação severa 
à medida que a população da cidade conti-
nua a aumentar. Uma investigação da CBC 
Toronto revela que em 2016, por exem-

plo, mais de 4,000 pacientes tiveram que 
aguardar pela sua vez no corredor do hos-
pital.  Em junho, o presidente da Câmara 
Municipal de Brampton, Patrick Brown, 
lançou uma petição para pressionar a pro-
víncia a ajudar a cidade com mais verbas.

Circunstâncias semelhantes também 
têm atormentado o Etobicoke General 
Hospital, onde os médicos tornaram pú-
blico que o número de pacientes que pro-
cura atendimento ultrapassa em muito a 
capacidade do hospital. 

A líder do NDP, Andrea Horwath, ques-
tionou esta semana a ministra da Saúde 
Ontário, Christine Elliott, sobre a sobre-
lotação dos hospitais e referiu que os da-
dos revelam ainda que por cada paciente 

que o Peel Memorial Centre recebe, cinco 
aguardam atendimento. 

A ministra enfatizou o histórico do atual 
governo em financiar o serviço de saúde 
e atribuiu a responsabilidade ao anterior 
governo liberal. “Sabemos que existem 
muitos hospitais em Ontário que estão a 
operar acima da sua capacidade, mas isto 
não é novo, está a acontecer há muitos 
anos. Fomos eleitos para mudar esta rea-
lidade e estamos a trabalhar nisso”, disse.

Elliott informou que este ano Ontário 
já disponibilizou $384,000,000 para os 
hospitais provinciais e comprometeu-se a 
gastar $27 mil milhões em infraestruturas 
hospitalares na próxima década. 

Joana Leal/MS
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O que é?
O Legal Aid Ontario é uma organização 

pública e sem fins lucrativos que faz parte do 
Legal Aid Program na província do Ontário. A 
missão deste programa e organização é pro-
videnciar assistência legal aos residentes da 
província que vivem em condições de baixo 
rendimento. Significa que se tiver um proble-
ma legal,  mas não tiver possibilidade de pagar 
a um advogado para o representar ou simples-
mente para ter aconselhamento, poderá con-
tactar este serviço que o irá orientar, atribuir 
um profissional e/ou ajudar com os custos.

Que serviços oferece?
O programa serve os residentes em várias 

categorias: advocacia familiar, criminal, de 
imigração e refugiados, saúde mental, clínica, 
casos de violência doméstica e relacionados 
com as First Nations. O tipo de apoio pode ir 
desde sessōes de aconselhamento à disponi-
bilização de um advogado para o defender em 
tribunal. O Legal Aid Ontario tem uma rede de 
advogados, paralegals e funcionários judiciais 

que aceitam prestar estes serviços a valores 
muito mais reduzidos do que o habitual.

Quem pode beneficiar?
Para se qualificar para receber assistên-

cia jurídica no Ontário, tem de ser residente 
permanente. Esta ajuda é atribuída a pessoas 
ou agregados familiares com baixas fontes de 
rendimento. Desta forma, as pessoas que já 
beneficiam de assistência social quase sempre 
se qualificam para receber assistência jurídica.

Como se candidatar?
A candidatura ao programa pode ser fei-

ta por vários meios, sendo o principal a linha 
telefónica. De segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, ligando para o 416-979-1446, fazendo 
chamada gratuita pelo 1-800-668-8258 ou 
através do serviço Bell Relay pelo 1-800-855-
0511. Pelo telefone, o Legal Aid Ontario garan-
te 20 minutos de consultoria jurídica gratuita, 
como informaçōes, esclarecimentos e orien-
tação. Se for necessário, será encaminhado 
para ter um representante legal.

Noutros casos, é ainda possível fazer o pe-

dido a um trabalhador de assistência jurídica, 
se estiver preso ou num centro de detenção. E, 
por último, colocar o pedido a um consultor 
de direitos ou advogado de pacientes, se esti-
ver num hospital.

Antes de se inscrever recomenda-se que 
reúna quaisquer documentos sobre o seu 
caso, documento comprovativo de renda, se 
existente, assim como recibos de pagamento 
recentes, recibos de cheque de assistência so-
cial ou declarações de seguro-emprego.

Como se encontra o sistema?
O Legal Aid Ontario é financiado por fun-

dos públicos e está atualmente inserido num 
plano estratégico de cinco anos, lançado em 
janeiro deste ano. No orçamento provincial 
discutido em abril, o premier de OntárioDoug 
Ford anunciou cortes de 30% para o sistema, o 
equivalente a cerca de 133 milhōes de dólares. 

Na época, Dana Fisher, porta-voz da or-
ganização, reagiu publicamente dizendo que 
“estes cortes vão criar uma crise insustentável 
nos tribunais de Ontário, se não forem levan-

tadas imediatamente”.
O Ontario Attourney General, Doug Dow-

ney, disse no início deste mês que já “há pes-
soas que estão a ser excluídas. Algumas já não 
se candidatam por causa do sistema. Há pes-
soas que estão a candidatar-se, qualificam-se 
mas não estão a conseguir obter entrevistas. O 
sistema atual exige que os candidatos enviem 
pedidos de 20 páginas e depois participem de 
um longo processo de entrevista que pode le-
var meses”. O Milénio Stadium tentou con-
tactar elementos do Legal Aid Ontario, que 
não se disponibilizaram a prestar declaraçōes.

Telma Pinguelo/MS

Espero que tenham gostado desta via-
gem no tempo, transportados pelas pági-
nas do Milénio Stadium deste ano de 2019 
que agora termina. Preparem-se para mais, 
porque para a semana já começa a nova ca-
minhada – a de 2020. Feliz Ano Novo!

Madalena Balça/MS

Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

Flower City Realty
�����������������������������������������

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com

“LIST” POR APENAS 1%

AVALIAÇÃO GRÁTIS

Season ’s Greetings

A justiça quer-se cega – imparcial, universal e equilibrada. Esta é a 
situação ideal, mas qual é a realidade com que se deparam todos os 
que a ela precisam de recorrer? Foi com este ponto de partida que 
desenvolvemos o tema de capa desta edição. Entre muitos outros 
assuntos trouxemos informação precisa sobre o que é e quem pode 
beneficiar do Legal Aid.

EDIÇÃO 1459 - 22 DE NOVEMBRO

Legal Aid 
Ontario
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 in the Canadian Construction Industry

Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias 
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar

1170 SHEPPARD AVENUE WEST, UNIT 42 - NORTH YORK, ONTARIO - M3K 2A3
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Canadian Construction Workers Union

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e Comunidade Portuguesa
Festas Felizes & Próspero Ano de 2020!
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RECEITAS DA ROSA
especial passagem de ano

• 1 sapateira cozida
• 2 ovos cozidos
• 80g de pickles picados
• 200g de maionese
• 2 colheres (sopa) de ketchup
• 1 colher (sopa) mostarda
• 2 colheres (sopa) de pão ralado
• 0,5dl de cerveja
• 1/2 cálice de whisky
• Sal e pimenta q.b.

• 1 base de massa folhada
• 1 alheira
• 1 maçã pequena descascada
• 1 gema de ovo

Separar as patas da sapateira e retirar o miolo do interior. Re-
servar a casca. Descascar e picar grosseiramente os ovos.  
Numa tigela, colocar o miolo da sapateira, os ovos picados, os 
pickles e mostarda. 
Adicionar depois o ketchup, o pão ralado, a cerveja e o whisky. 
Juntar a maionese, temperar com sal e pimenta e envolver 
tudo muito bem. 
Rechear a casca da sapateira com este preparado e servir com 
as patas cozidas, acompanhando com pão e torradinhas. 

Estender a massa folhada sem retirar o papel vegetal e cortar 
em pequenos quadrados. 
Retirar a pele à alheira. Cortar a maçã em pequenos cubos.
Colocar sobre cada quadrado de massa folhada um pouco do 
recheio de alheira e um pedacinho de maçã.
Fechar os folhados e pincelar com a gema de ovo.
Levar ao forno durante 10 minutos ou até que fiquem dourados. 

• 2 lavagantes
• 8 camarões tigres
• 200g de amêijoas
• 8 navalhas
• 3 lulas 
• Azeite q.b.
• 3 dentes de alho 
• 1 cabeça de alho
• 2 colheres (sopa) de salsa picada
• Sal grosso, piripiri, azeite, limão, molho cocktail q.b.
• Pão torrado

Cortar o camarão tigre e os lavagantes a meio e temperar com 
sal grosso e piripiri. Temperar também as lulas limpas com sal 
e os dentes de alho picados.
Abrir a cabeça de alho ao meio e grelhá-la num grelhador com um 
fio de azeite durante cerca de cinco minutos sem deixar queimar.
Aquecer outro grelhador com um fio de azeite e grelhar as lu-
las e as amêijoas durante cerca de cinco minutos de cada lado.
Juntar de seguida os camarões e os lavagantes - deixar gre-
lhar os camarões durante cinco minutos de cada lado e os la-
vagantes deixar durante 10 minutos.
Por fim, juntar as navalhas que irão abrir com o calor da cha-
pa. Temperar com sal, salsa e o piripiri.
Cortar as lulas em pedaços e servir tudo com o pão torrado, o 
alho tostado, gomos de limão e o molho cocktail.
Servir de preferência num recipiente de paella para ter espaço.

SAPATEIRA RECHEADA

PRATOS

ENTRADAS

FOLHADINHO DE ALHEIRA

PARRILHADA 
DE MARISCO
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Rosa 
Bandeira

• 1 abacaxi
• 200ml de água
• 125g de açúcar
• 1 laranja
• 1 colher (sopa) de rum

Descascar o abacaxi, cortar seis rodelas iguais e retirar o cen-
tro. Acrescentar o sumo da laranja (e a casca) e colocar para 
ferver. Retirar do fogo, cobrir e deixar assim durante 15 mi-
nutos. Numa panela, colocar o açúcar e a água e cozinhar até 
obter a cor de caramelo. Retirar do fogo sem ferver.
Adicionar o líquido sobre os pedaços de abacaxi, levar ao forno 
pré-aquecido a 160˚ e deixar assar por 15 minutos. Regar regu-
larmente com o próprio suco do cozimento e adicionar o rum.
Servir com uma bola de gelado de baunilha. 

• 150g de aletria
• 1l de leite 
• 200g de açúcar 
• 2 colheres (sopa) de manteiga 
• 2 paus de canela 
• 1 limão (casca) 
• 6 gemas de ovo 
• Sal q.b.
• Canela em pó para decorar

Começar por colocar a água, o açúcar, a casca de limão, o sal 
e os paus de canela a ferver numa panela.
Enquanto a água levanta fervura, parta com as mãos e para 
uma taça 125 gramas de aletria. Assim que estiver a ferver, 
reduzir o lume, deitar a aletria na panela e mexer durante a 
cozedura (cerca de cinco minutos).
Numa tigela, juntar as gemas, o açúcar e um pouco de leite. 
Misturar até obter um preparado homogéneo.
Retirar a aletria do lume e misturar com o preparado anterior, 
adicionar a manteiga e levar novamente ao lume a engrossar.
Por fim, deitar a aletria cremosa numa travessa, deixar arre-
fecer e polvilhar com canela em pó a gosto.

• 800g de lombo de novilho
• 400g de espinafres
• 0,1dl de vinho da Madeira
• 0,1dl de azeite
• 20g de manteiga
• 1g de alecrim
• 5ml de natas
• Sal grosso q.b.
• Pimenta q.b.

Cortar o lombo em tornedós com 200 gramas cada. Temperar 
com sal grosso e com a pimenta.
Corar os tornedós em azeite e acabar a sua confeção em lume 
brando até que o interior dos mesmos fique bem rosado.
Flambear a frigideira com vinho da Madeira e juntar mantei-
ga e as natas.
Saltear os espinafres em azeite e alho.
Servir acompanhado com os espinafres e decorar com o alecrim.

ALETRIA

SOBREMESAS

ANANÁS GRELHADO

TORNEDÓ COM
VINHO DA MADEIRA



@SALT

BEST SELECTION! BEST PRICES!! BEST ESPRESSO!!!

OPEN 24 HRS

DURING STORMS

CALL: 416-658-8300

DELIVERY ON ALL
BAGGED PRODUCTS

647-294-4906



feliz natal e próspero ano novo  
da nossa família para a sua família 

merry christmas and happy new year  
from our family to your family

Marlene Carvalho 
Mortgage Agent #M17000762

416.821.7242
marlene.carvalho@mortgagescout.ca

Dennis Da Cunha 
Mortgage Agent #M15000923

416.879.4392
dennis.dacunha@mortgagescout.ca

Paulo Rocha 
Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662
paulo.rocha@mortgagescout.ca

FSCO License #13060

MORTGAGE SCOUT INC.    1796 BLOOR STREET WEST, TORONTO    |   MORTGAGESCOUT.CA
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Aberto todos os dias do ano. Domingo a quinta 7am - 10pm. Sexta e sábado 7am - 12am.

905-296-6064    230 James St North, Hamilton
Bakery & Pastries

Temos coscurões todos os dias. Bolos para todas as ocasiões por encomenda.

Votos de Boas Festas e um Próspero Ano Novo

SudokuPalavras cruzadas

Caça palavras

Jogo das 10 diferenças

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.

ESTÁBULO

LEGUMES

AÇUDE

JARDIM

HORTA

PASTO

CERCA

FRUTAS

CAVALOS

LENHA

LAVOURA

FLORES

CURRAL

POMAR

CANIL

Verticais

2. Veículo que se locomove sobre rodas, para 
transporte de passageiros ou de cargas;

3. Ausência de vestimenta;
7. Instrumento constituído por lâmina 

cortante presa a um cabo;
8. Trajeto feito por passageiro de um táxi 

com o devido pagamento ao motorista;
9. O pedal que fica à esquerda do freio, em 

carros com câmbio manual;
12. Porção de objetos dispostos uns sobre 

os outros; monte;
14. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir.

Horizontais

1. Órgão do olfato, constitui a parte ini-
cial das vias respiratórias;

4. Peça geralmente retangular, com as 
cores e emblema de uma nação;

5. Entidade das lendas europeias, de as-
pecto humano, orelhas pontudas e pe-
quenina estatura;

6. Compartimento (em trem, navio) com 
cama(s), para uma ou mais pessoas;

10. Recipiente de gargalo e boca estreitos, 
destinado a conter líquido;

11. Articulação da coxa com a perna, de que 
participam o fêmur, a tíbia e a patela;

13. Recipiente geralmente cilíndrico, usa-
do para beber;

15. Móvel composto de um tampo hori-
zontal, geralmente se destina a refei-
ções, jogos, apoio etc;
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MILÉNIO |  HORÓSCOPO

ROTISSERIE
CHICKEN

EST. 1 954

CANADA'S 
FAVOURITE Christmas is ...

590 Keele Street
 (Keele & St. Clair)

Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893

Joe & Andrew Amorim
3737 Rutherford Road 
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Durante este trânsito a sua capa-
cidade de comunicação está subli-

nhada. As conversas casuais podem subita-
mente ganhar maior profundidade. Procure 
não se preocupar com pormenores, mas 
antes ter uma visão global dos aconteci-
mentos. É ainda uma boa altura para cuidar 
de um assunto legal ou administrativo.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Nesta altura estará mais criativo 
e apaixonado na forma como ex-

pressa as suas ideias. Poderá ter dificuldade 
em aceitar as opiniões dos outros e quando 
contrariado defender o que pensa de forma 
ostensiva e por vezes arrogante. Tem uma 
maior atração por jogos e divertimentos. 
Poderá ganhar dinheiro através do jogo.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Nestes dias estará com maior clareza 
de espírito e maior atividade, sen-

tindo necessidade de reorganizar a sua vida, 
pondo as coisas em ordem, tanto fisicamente 
como intelectualmente. Use o seu poder de 
argumentação para obter a ajuda dos outros. 
Como a sua capacidade de comunicação vai 
estar mais acentuada, aproveite para mostrar 
aos outros com clareza os seus pontos de vista.

TOURO 21/04 A 20/05

Este é um período mais voltado 
para os relacionamentos em geral. 

Procure fugir de atitudes polémicas, de 
modo a evitar conflitos, já que terá alguma 
tendência para o confronto. Uma paixão 
súbita poderá surgir nesta altura. Caso já 
esteja envolvido numa relação poderá ver 
o sublinhar da cooperação íntima. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Neste momento comunicará o que 
pensa de maneira frontal, deter-

minada, argumentando de forma convin-
cente. Não deverá querer impor aos outros 
de forma egoísta as suas ideias e opiniões. 
Aproveite esta fase de maior energia para se 
dedicar a tarefas que exijam maior esforço 
intelectual e mental, pois terá a ajuda de 
Marte na execução de planos mais difíceis. 

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Procure a colaboração das pessoas 
certas pois em conjunto consegui-

rão alcançar os objetivos que têm em vista. 
É um tempo produtivo que poderá originar 
algum stress. Para se libertar dessa tensão 
pratique um desporto que lhe agrade e, se 
possível, faça-o com amigos. Este é um 
bom momento para se relacionar com gru-
pos e para fazer novos amigos. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Momento propício para concentrar 
ou arrumar ideias ou para ter uma 

boa conversa de esclarecimento de dúvidas 
que lhe atormentam o espírito. Aproveite 
o estímulo mental que os outros lhe dão e 
concentre os seus esforços no sentido de 
cooperar e assumir compromissos com as 
outras pessoas. É uma boa altura para ex-
primir os seus afetos.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Esta é uma altura em que deve refle-
tir, com prudência e cautela, antes 

de tomar uma decisão definitiva. Se vai as-
sinar um contrato ou fazer um acordo docu-
mente-se devidamente, analise bem os seus 
pontos de vista, pois pode necessitar de toda 
a sua capacidade de comunicação, de algu-
ma argúcia e capacidade negocial para en-
frentar com sucesso os seus interlocutores.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Este é o momento ideal para es-
tabelecer contactos com os seus 

amigos ou com grupos em geral. Haverá 
tendência para estabelecer diálogos criati-
vos, envolventes e pouco sujeitos a imposi-
ções ou regras sociais. Poderá tirar partido 
da opinião de pessoas mais jovens e assim 
obter uma sensação de descompressão.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Irá mostrar a sua verdadeira persona-
lidade em todo o seu brilho e esplen-

dor. Sentirá satisfação em ser quem é e não se 
coibirá de o mostrar. O seu lado romântico, 
apaixonado e idealista estará no seu auge. Em 
termos amorosos, a fase é de conquistas, en-
tusiasmo e paixão. Emoções que quererá viver 
em pleno. Na vida amorosa deverá ter uma 
certa cautela pois nem tudo o que parece, é.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Ao longo desta semana deverá dar 
uma especial atenção ao seu físico. 

Com o seu corpo em boa forma e com um de-
sejo acrescido de praticar exercício físico, de-
verá apenas tomar cuidado para não exceder as 
suas próprias capacidades. Algo de novo pare-
ce estar a começar dentro de si, pelo que, sem 
deixar totalmente de ouvir os outros, poderá 
centrar a sua atenção na sua própria energia.

PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta altura sentirá o seu lado in-
telectual e criativo em plena ação. 

Procure ter um controlo consciente das suas 
emoções para não perder a objetividade. O 
seu ponto de vista pode não ser necessa-
riamente o dos outros, não tente forçá-los. 
Pelo contrário usando de persuasão obterá 
resultados mais positivos.



MILÉNIO |  EVENTOS

Ha�y Holidays
wishes to all members, relatives and friends
ALLIANCE OF PORTUGUESE CLUBS & ASSOCIATIONS OF ONTARIO

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O
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PROCURA:
Representantes de vendas 
fluentes em português e inglês.

Profissionais de televisão 
operadores de câmera, editores de 
vídeo e apresentadores.

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

M E D I A  G R O U P  I N C

QUER CASA?
Não tem dinheiro para a entrada e 
custos de compra? Arrende uma casa 
com contrato com opção de a comprar. 

Telefone já.

416-727-8863
www.opcaodecompra.com

Agenda comunitária Classificados

V M
Cleaning Services Company

Limpeza de casas,
condomínios
e escritórios

437-214-9217
v_m1235@hotmail.com

Casa da Madeira
Passagem de Ano
1621 Dupont St W
Terça-feira, 31 de dezembro
Informações: 416 686 2851 / 647 781 3856

Casa das Beiras
Passagem de Ano
34 Caledonia Rd
Terça-feira, 31 de dezembro, às 19h
Atuação de Henrik Cipriano
Informações: 416 604 1125 / 416 824 5675

Casa do Alentejo
Festa de Passagem de Ano
1130 Dupont St
Terça-feira, 31 de dezembro, às 19h30
Atuação de Karma Band
Haverá Bolo Rei à meia noite
Informações: 416 537 7766

Casa dos Açores do Ontário
Festa de Passagem de Ano
1136 College St
Terça-feira, 31 de dezembro
Atuação de DJ Nazaré Praia
Informações: 416 603 2900

Graciosa Community 
Centre of Toronto
Passagem de Ano
279 Dovercourt Rd
Terça-feira, 31 de dezembro
Atuação de Banda Moda Nova
Informações: 416 986 3790

Northern Portugal Cultural 
Centre
Festa de Passagem de Ano
40 Albany St
Terça-feira, 31 de dezembro
Informações: 905 576 2474



FINANCE FROM GET UP TO

TOTAL VALUE
ON SELECT IN-STOCK
2019/2020 MODELS

MONTHS

FOR
UP TO PLUS0% $7,00072

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

Tony Carvalho  |  cell: 416.723.2431  |  tcarvalho@applewoodauto.com

*All Selling Prices are plus HST & LIC. Also, all finance and lease payments are OAC (on approved credit).
Vehicles may not be exactly as shown. See Dealer for further details.



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Open house Oct 19 & 20 2-4pm. Nested in a 
quiet tree lined oasis approximately 1.79 acres, 
4 bedroom, 3 bath completely renovated with 
open concept layout with vaunted ceilings, over 
sized kitchen, granite counters, 2018 appliances, 
updated bathrooms, 2018, hardwood, thru out, 
wood burning stoves and gas stove.

Beautifully maintained and ready to move into with 
2,034 square foot. This home has large 3 bedrooms 
with plenty of room to raise young family. Located in 
one of the best neighborhoods in Meadowvale. Steps 
to public transit, great schools, shopping and easy 
access to hwy 401/407. This neighborhood is one of 
the most convenient for any family’s wants and needs

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Be the fi rst to live in a fully renovated 3 bedroom 
house. Open concept living and dining with a 
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry 
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

Asking $649,800
7 Juniper Isle Rd - Kawartha Lakes

Just Sold
2825 Gananoque Dr 24 Mississauga 

FOR SALE 
Keele/Rogers

Para toda a informação sobre os condos “Gal-
leria On The Park“ - preços, planos, andares, 
facilidades de uso, pagamentos e muito mais 
informações - contacte-me

  DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço 
com vista para sul

CONDO FOR SALE

 FOR RENT 
$2,500

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

4 quartos, 3 casas de banho, lote de .75 acre, 
piscina e garagem grande. Pedem $1,200,000

Bungalow
North of Hwy 9

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

SOLD

SOLD



Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira
Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan
Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga
Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira
Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato
Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni
Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Brandon MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira
Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi
Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos
Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road E., Suite 701 Oakville, ON L6H 1A7

Tel: (289) 291-3678 Fax: (289) 291-1120
www.liunaopdc.ca

Robert Petroni 
 Recording Secretary

Brandon MacKinnon 
Executive Board Member

Mike Maitland  
Executive Board Member

Jack Oliveira  
Business Manager

Luigi Carrozzi  
Secretary-Treasurer

Joseph S. Mancinelli  
President

Carmen Principato  
Vice President

 



CONSTRUINDO COMUNIDADES

Jack Oliveira
Business Manager

Luis Camara
Secretary Treasurer

Nelson Melo
President

Bernardino Ferreira
Vice President

Marcello Di Giovanni
Recording Secretary

Jaime Cortez
E-Board Member

Patrick Sheridan
E-Board Member

@liuna183

www.liuna183.ca

A Direção Executiva da Local 
183, todos representantes e 
funcionários saúdam a grande 
família sindical, agradecendo 
a comunhão de sentimentos e 
fraternidade desejando aos 
sócios, suas famílias, e à 
comunidade em geral um 

feliz natal e próspero 
ano novo! 




