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Com o Ano Novo a começar, temos a tendência de olhar para 
o mundo de novo, com a esperança de que melhores dias 
virão. Consultei a minha bola de cristal para ver se o mundo 

iria sobreviver em 2020 e proporcionar a qualidade de vida que as 
populações esperam. 
Então aqui vos deixo as minhas previsões para 2020: 

• A comunidade lusófona no Canadá vai abraçar o projeto 
Magellan e irá contribuir com $15 milhões dólares para a 
sua construção. 

• Donald Trump não será destituído e irá ganhar a próxima 
eleição. 

• Peter Mackay será o próximo líder do Partido Conservador 
Progressista Federal e vai bater Trudeau na próxima elei-
ção federal. 

• Os robôs continuarão a evoluir e substituirão os manifes-
tantes em Hong Kong. 

• Para reduzir os resíduos ambientais as roupas passarão a ser 
comestíveis. 

• Elon Musk vai inventar um tubo longo que nos ligará à lua e 
que poderemos subir para arrecadar dinheiro para caridade. 

• Por causa do Bitcoin e outras moedas, todos serão ricos, 
pois ninguém precisará de dinheiro real. 

• Pinto da Costa será eleito o primeiro presidente do novo 
país de Marte e levará para lá a sua equipa de futebol, para 
se tornar campeão novamente. 

• As bolas de ouro atribuídas pela FIFA a Messi, Ronaldo e 
outros serão substituídas por halteres apoiados na cabeça 
dos jogadores. 

• Greta Thunberg assumirá o vaping como um exemplo do 
sacrifício ambiental final. 

• Os automóveis sem condutor tornar-se-ão tão inteligentes 
que vão sequestrá-lo se você não fizer o que eles dizem. 

• Carne, frango e outros produtos de carne tornar-se-ão di-
gitais. Eles serão criados in vitro e falarão consigo a partir 
do prato. 

• A cidade de Toronto irá clonar John Tory para que, assim, a 
construção de ciclovias e aumento das taxas possam acon-
tecer mais rápido. 

• As paredes dos edifícios em cidades como Toronto serão 
usadas para plantar vegetais e assim elimina-se a necessi-
dade de termos jardins no chão. 

• Vladimir Putin será assassinado e Trump morrerá de cora-
ção partido. 

• O Papa vai casar... com um homem. 
Estas previsões são minhas e ninguém mais pode usá-las.

Manuel DaCosta
Editorial

Bola de cristal – 2020

Versão em Inglês P. 11
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Venha de lá este 2020!

Nunca tive dons de adivinhação. Antes 
pelo contrário, todos os meus palpites 
saem furados. E acreditem que não é por 
falta de tentativa – tantas semanas a ten-
tar adivinhar os números do Euromilhões 
e… nada. Enfim, tenho que me convencer 
de que, de facto, adivinhar e sorte ao jogo 
não são mesmo o meu forte. Também não 
consigo perceber, no meio de um baralho 
de cartas com umas figuras estranhas ou 
numa bola de vidro que tenta imitar o cris-
tal, o que me espera no futuro.

Cedo aprendi que o melhor mesmo é tra-
balhar para ser eu a construir o amanhã 
– com muitos erros, muitas batidelas 

com a cabeça nas paredes, muitos passos em 
falso e no meio de pessoas falsas, com algumas 
vitórias e conquistas e com toda a aprendiza-
gem que tenho acumulado com tudo, desde 
o mais negativo ao mais maravilhoso. É, sou 
mesmo uma pessoa normal, sem quaisquer 
dons de adivinhação. No entanto e porque 
estamos no início de mais um ano, vou ten-
tar entrar no espírito que invade tantos e es-
crever aqui algumas linhas sobre o que penso 
irá acontecer neste ano 2020, que nos oferece 
mais um dia (sim, trata-se de um ano bissex-
to). Ora aí está a primeira boa notícia do ano 
– temos mais um dia para viver. Este é um 
facto particularmente relevante para quem, 
como eu, já olha para trás e vê mais anos do 
que aqueles que espera vir ainda a viver. De-
pois também é uma boa notícia para quem já 
há quatro anos espera festejar o seu aniver-
sário no dia em que realmente nasceu - 29 de 
fevereiro (coitados!!). 

Agora um pouquinho mais a sério (mas 
não muito, porque como já vos disse nada 
que diga respeito a adivinhar o futuro deve 
ser levado a sério, vindo de mim…), em 
2020 penso que vamos, finalmente, assis-

tir ao Brexit. Finalmente! Já ninguém atura 
esta telenovela do sai, não sai. Se querem 
que vos diga, mesmo correndo o risco de 
escandalizar mentes mais economicistas 
– já vão tarde. Na realidade, a Grã-Breta-
nha nunca esteve inteiramente na Europa 
– funcionou sempre como aquele parente 
rico que olha com desdém e muita supe-
rioridade para os mais pobres e só os aceita 
por perto porque eles, de algum modo, lhes 
são úteis, nem que seja para fazerem o que 
os “seres superiores” não querem fazer. 
Mas pronto, agora que o despenteado Boris 
Johnson reforçou a sua base de apoio lá vão 
eles, de vez, da União Europeia. Esta acho 
que vou acertar…

Outra que acho que não me vou enganar 
– Greta Thunberg vai continuar a sua luta, 
de dentes cerrados e cara fechada. No en-
tanto, acho que serão cada vez mais os que, 
percebendo que a convicção/preocupação 
da menina é genuína, se irão aperceber 
também dos muitos interesses económi-
cos e políticos que a estão a apoiar e finan-
ciar. E a força das suas iniciativas poderá 
perder-se na mesma proporção que estas 
redes ficam cada vez mais evidentes. No 
entanto, há uma marca que fica e um cha-
mar de atenção que abanou o mundo para 
a necessidade de se fazer alguma coisa para 
travar o processo de alterações climáticas. 
Ficamos com essa dívida, Greta.

A China continuará a ser o regime ditato-
rial e repressivo que todos conhecem, mas 
que praticamente todos os países podero-
sos vão continuar a fingir que desconhe-
cem – afinal trata-se do maior mercado do 
mundo e, no fim de contas, o que interessa 
é fazer dinheiro. Por outro lado, dá sempre 
jeito às grandes corporações multinacio-
nais ter a possibilidade de produzir a custos 
ridiculamente baixos, graças à mão-de-
-obra baratíssima que lá encontram. Pre-
vejo então que vamos continuar a receber 
notícias de violência repressiva em Hong 
Kong, a ver vídeos sobre autênticos geno-
cídios culturais que acontecem algures na-
quele país que mais parece um continente, 

vamos continuar a ficar incrédulos quan-
do percebemos que, em pleno século XXI, 
ainda há campos de concentração em tudo 
parecidos com os que chocaram o mundo 
nos anos 40 do século passado. E o mundo 
assistirá, impávido apesar de pouco sereno.

Trump continuará a surpreender-nos. 
Sim acredito que, por incrível que pareça, 
ele vai conseguir. Não há impeachment que 
o trave. Aliás, tenho para mim que o mun-
do não se vai livrar deste homem tão cedo. 
O que poderá ser dramático. Reparem que 
escrevi “mundo”. Não foi engano, claro. É 
que, infelizmente, os atos de um presidente 
dos Estados Unidos da América têm sempre 
repercussão mundial. E sendo um Presi-
dente tão pouco ponderado (acho que nun-
ca escrevi um tão grande eufemismo), tão 
destravado em atos e palavras e com uma 
visão do mundo que se reduz ao seu umbi-
go… isto tem tudo para correr mal para o 
mundo. E se querem que vos diga acho que 
os nossos “amigos” americanos vão querer 
continuar com este homem e vão reelegê-
-lo no próximo mês de novembro. Apesar 
dos muros, das crianças separadas dos pais, 
das perseguições a imigrantes, das notícias 
que o envolvem em escândalos sexuais, ou 
em verdadeiros esquemas mafiosos, ape-
sar do aperto de mão ao maior ditador do 
mundo… apesar de tanto… os americanos 
vão voltar a dizer que querem “America 
great again”.

Do outro lado do mundo, continuare-
mos a ter Putin, senhor da Rússia (será 
presidente/primeiro-ministro – a desig-
nação não interessa). Continuaremos a ver 
crescer a Índia. De forma silenciosa, qua-
se a passar despercebida, mas a dominar 
o mundo em grande medida pela via do 
saber. Continuará a ser uma das maiores 
potências económicas. Continuaremos a 
assistir à entrada numa Europa, já sobre-
lotada, de milhares de migrantes. Os que 
conseguirem chegar vivos. Continuaremos 
a passar ao lado e não querer ver a forma 
como estes homens, mulheres e crianças 
são tratados nos campos de refugiados. 

Continuaremos a achar que o problema da 
guerra na Síria, o Estado Islâmico etc., são 
assuntos que não nos dizem respeito. Até 
uma bomba rebentar ao nosso lado.

Em Portugal vamos continuar a ouvir di-
zer que é preciso travar a violência domés-
tica e os números de mortes assustadores, 
vamos continuar a ouvir falar de uma jus-
tiça que não funciona, de uma assistência 
social que não atua de forma rápida e efi-
caz, de impostos que não param de aumen-
tar, de poder de compra que diminui, de 
dívida, de um Serviço Nacional de Saúde 
que está doente, de incêndios e da imensa 
nuvem de fumo que os envolve (ou seja, 
de tudo o que está tão mal explicado e que 
ninguém quer explicar realmente). 

No Canadá vamos ter um Governo inse-
guro, que precisa de muletas para se apoiar, 
mas que mesmo assim pode, a qualquer 
momento, tropeçar e cair. Teremos uma 
oposição à procura de uma liderança forte 
para tentar unir um país que está cada vez 
mais dividido entre pipelines, legalização 
de consumo de canábis, políticas de imi-
gração estranhas num Canadá feito por e de 
imigrantes. Um país sui generis que sendo 
o mais multicultural do mundo, ainda tem 
problemas sérios por resolver no seu rela-
cionamento com os povos indígenas, que 
acolhe refugiados e afugenta imigrantes 
que, ao longo de tantos anos, contribuíram 
com o seu trabalho e boa inserção social 
para o seu desenvolvimento. 

Bem… o melhor será parar por aqui. 
De facto, os meus dons de adivinha-
ção são fracos e, pelos vistos, ainda por 
cima apontam em demasia para o lado 
mais negro ou negativo. Esqueçam tudo 
o que vos disse. Ou talvez não… No final 
do ano falamos, pode ser? E aí veremos 
se tenho ou não futuro, com um turbante 
na cabeça, paus de incenso a arder, num 
ambiente à média luz, com baralhos de 
cartas com figuras estranhas e uma bola 
de vidro a fingir que é de cristal.

Venha de lá este 2020! Feliz ano novo 
para todos!

Madalena Balça
Opinião

CAPAPREVISÕES
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10 Bold Predictions for 2020…

This past year has seen a slew of ups and 
downs and looking forward to a new year 
is always good. 

You may ask “why?”.
Every one of us looks for different mo-

tivating factors to keep us motivated to 
either be a better person or lose weight, 
make more money, finding that right 
person in your life, etc., etc.

My take on all this is happiness and 
getting through this very short life with 
whatever you are doing with some ha-
ppiness, that to me is the key. Here is a 
daily teaching that l follow.

“Happiness is a state of being and co-
mes from inside of you. You must become 
on the inside what you want on the out-
side. You are either choosing to be happy 
now, or you are making up excuses for 
not choosing to be happy.”

Now that that’s out of the way…here 
are my top 10 predictions for 2020.

1. Justin Trudeau will resign before his 
term ends as Prime Minister in this 

newly minority government. He will 
hang it up and fade into mediocrity, 
his legacy unfortunately will not be 
anywhere close to the one that his 
father had as one of the best Prime 
Ministers this country has ever seen.

2. Mike McCormack, the present head 
of the Toronto Police Association, 
will resign from his position. This 
resignation will not have a pleasant 
send off and it will be followed with a 
cloud of controversial issues from his 
past conduct and may stain his long-
-term legacy.

3. The Toronto Maple Leaf’s will fi-
nally make an appearance in the fi-
nals this year. They will not win the 
cup, but an appearance in the cup 
finals is inevitable. The only reason 
that they don’t will be because of 
injuries. And if they somehow don’t 
make it, the GM Kyle Dubas will be 
fired the next day.

4. The Toronto Blue Jay’s will be sold 
to a local Toronto businessman. 
The Rogers family will hold onto 
the Sky Dome real estate and re-
developed the site and eventually 
the new ownership group will find 
a new home for the new Toronto 

Blue Jay’s baseball club.

5. Masai Ujiri, the President of the To-
ronto Raptors at years end, will sign 
a mega contract with the New York 
Knicks. He will bid a font farewell to 
the City of Toronto for the Big Apple, 
where he will eventually make them 
a contender and not the laughingsto-
ck of the NBA.

6. Doug Ford, the Premier of Onta-
rio, will jump into the federal arena 
and try his hand at federal politics. 
Unfortunately, he will not win, but 
he will give it one hell of a go. This 
move is a nice way to remove you-
rself from the provincial scene wi-
thout going down in flames in the 
next provincial election.

7. Mayor John Tory will announce that 
he will be seeking re-election to stay 
on as mayor of Toronto and try to 
beat out Art Eggelton as the longest 
serving mayor of Toronto. Mr.Eggel-
ton served for 10 years as Toronto’s 
mayor and accomplished some very 
significant land mark changes. 

8. The Canadian economy will flat 
line…it’s against this backdrop that 
the Canadian economy is expected to 

improve in 2020. The major challen-
ges remain global uncertainty, tra-
de tensions and difficulties in the 
oil sector. However, the real estate 
market and residential investmen-
ts are expected to continue to gain 
ground slowly. 

9. Prince Andrew of the royal family 
will be charged criminally with ha-
ving sex with a minor and this will 
send the royal family into the media 
spotlight even more than they are 
today. But the continues question 
will haunt them about…. why have a 
royal family.

10. Donald Trump will be re-elected 
in 2020 and this will send our nei-
ghbours into a state of shock to the 
point that you think that there is a 
civil war down there between the 
Republican and the Democrats. His 
re-election will continue to create 
segregation and a divide between its 
people never before seen with hatred 
and non-respect for one another.

I hope 2020 will bring you what your 
heart desires and continues to give us 
good health and happiness. 

God Bless.

Vincent Nigro
Opinião
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Quais são as questões críticas 
que podem afetar a nossa vida 
no Canadá, no próximo ano?

O meu desejo seria criar empregos com 
bons salários investindo nas habilidades 
de todos os canadianos, melhorar cui-
dados infantis de qualidade e acessíveis, 
manter o nosso sistema de ensino públi-
co de alta qualidade e garantir que o en-
sino pós-secundário seja aberto a todos. 
Gostava  expandir a aprendizagem e ou-
tros programas eficazes de transição es-
cola-trabalho; fornecer treinamento de 
habilidades para os desempregados e 
para aqueles com baixos salários e baixa 
qualificação e alcançar a meta de oportu-
nidades acessíveis de aprendizagem ao 
longo da vida para todos. Na realidade de 
hoje estes meus desejos podem ser vistos 
como irreais, mas são um sonho. 

Na realidade, a política económica e 
fiscal, unidade nacional, desenvolvi-
mento de recursos naturais e o papel 

do Canadá no mundo, acredito, dominarão 
o ciclo das notícias no próximo ano. Como o 
leitor se deve lembrar, os liberais de Ottawa 
estão comprometidos com déficits mais al-
tos, como foi divulgado durante a campanha. 
Devido aos partidos políticos mais aptos a 
apoiar o Governo minoritário serem aque-
les que mais querem investir em programas 
sociais espero ver aumentos nas despesas 
do Estado e, assim, aumentar a dívida. Uma 
preocupação que não recebe muita atenção 
- é o sério problema de competitividade do 
Canadá e a alarmante fuga de capitais. 

Com o discurso do trono fresco na nossa 
memória, que ação governamental deve-
mos esperar em breve? 

Desde 1963, o Canadá teve oito Governos 
minoritários federais, incluindo o atual, e 
eles produziram algumas das realizações 
políticas mais progressistas e icónicas de 
nosso país, como o Medicare nacional, o 
Canada Pension Plan, o bilinguismo oficial 
e as reformas, para citar alguns.

No seu discurso, lido pela Governado-
ra Geral, o Governo Trudeau deixou claro 
que não alterará a sua Lei de Avaliação de 
Impacto “sem oleodutos”, não dará acesso 
aos petroleiros da costa norte da Columbia 
Britânica ou incentivará a construção do 
plano conhecido como Energy East. Para o 
povo de Alberta, falar numa transição para 

uma economia livre de carbono significa 
que Ottawa acelerará o fim da sua indústria 
de energia, mesmo que se beneficie dos lu-
cros dos combustíveis fósseis. No entanto, 
apesar de toda a retórica, o Governo ficará 
aquém dos compromissos do Canadá em 
Paris e praticamente não terá impacto na 
temperatura global. 

Estes são tempos complicados para a 
unidade nacional. A menos que nossos lí-
deres políticos tomem medidas, a união 
canadiana poderá desfazer-se de maneiras 
imprevisíveis e irreversíveis. Já passamos 
do ponto em que palavras agradáveis serão 
suficientes. Mesmo a construção do oleo-
duto Trans Mountain não compensará anos 
de tratamento injusto e desrespeito das co-
munidades nativas. Pior, grande parte da 
comunicação social responde ao pedido do 
premier Jason Kenney por um acordo justo 
com avisos e condescendência.

O líder do Bloco Québécois, Yves-Fran-
çois Blanchet, continuará a inflamar a ira 
ocidental, possivelmente esperando que 
a conflagração que se segue prepare o ca-
minho para a separação de Quebec. Como 
os quebequenses não vão convocar outro 
referendo a curto prazo, os soberanos 
não estão tão pacientemente aguardando 
o seu tempo. Felizmente, eles não verão 
isso como uma oportunidade de semear 
desunião e falar de separação nas provín-
cias ocidentais. 

Não é exagero dizer que o primeiro-mi-
nistro enfrenta um outro problema exis-
tencial. Ganhar a liberdade para Michael 
Kovrig e Michael Spavor, vítimas e reféns 
da diplomacia chinesa, deve ser uma prio-
ridade, tanto como uma questão humani-
tária quanto para dizer ao mundo que nos 
preocupamos com os nossos cidadãos. 
Não devemos capitular ao bullying, como 
defendem alguns canadianos de destaque 
com interesses comerciais na China.

Formar alianças estratégicas com aliados 
com ideias semelhantes sempre foi uma 
abordagem apropriada. A nossa posição no 
cenário mundial após a perceção da gafe di-
plomática de Justin Trudeau, ridicularizan-
do o presidente dos EUA numa reunião da 
NATO em Londres e quebrando a tradição 
bipartidária votando numa proposta vista 
como anti-Israel na ONU na esperança de 
ganhar um assento no Conselho de Segu-
rança, pode ter resultados indesejados. 

Estas e outras questões críticas merecem 
atenção imediata. Caso contrário, o Go-
verno de minoria não deve sobreviver por 
muito tempo.

Peter Ferreira
Opinião
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Quem (ou o que) vem lá?

Se vos fosse dada a possibilidade de saber 
o futuro, aceitavam?

Podíamos saber de antemão o que iria mu-
dar e o que iria continuar da mesma forma...

Mas afinal, não quereria tudo isto apenas 
dizer que os nossos dias já estão “escritos” 
e que não temos qualquer poder sobre o que 
está por vir?

Sobretudo quando mais um ano se inicia 
fazemos um balanço do que foi, do que não 
foi, do que esperávamos que fosse e do que 
será. E não há nada de errado nisso, muito 
pelo contrário. Assim sendo, se me pergun-
tarem o que acho que este novo ano nos vai 
trazer, de forma genérica e não sendo eu 
uma adivinha credenciada, digo-vos que: 

Vertente política, social e económica
Depois de, nas eleições legislativas de 

2019, António Costa ter vencido sem maio-
ria absoluta, não existem indícios de se criar 
um acordo pós-eleitoral com qualquer um 
dos partidos.  O mais provável serão então 
acordos pontuais com alguns dos parti-
dos, conforme as matérias em discussão. 
Bye bye geringonça (pelo menos como a 
conhecemos…)!

Para além do Conselho de Ministros ter 
aprovado a atualização do valor salário mí-
nimo nacional para os 635 euros, sabe-se 
já também, por exemplo, que o Governo 

português vai avançar com um progra-
ma plurianual para a função pública, que 
passará, entre outros, pela redução do ab-
sentismo e a efetivação da pré-reforma e a 
simplificação do Sistema Integrado de Ges-
tão e Avaliação do Desempenho. O execu-
tivo reafirmou que avançará também com 
o recrutamento de 1.000 trabalhadores 
qualificados com formação superior com 
vista a rejuvenescer o Estado.

Existe ainda uma previsão de crescimen-
to de 2,0% e a continuação da baixa da taxa 
de desemprego e um crescimento de pro-
dutividade de 1,2%.

Mais exemplos de medidas que possivel-
mente entrarão em vigor em 2020: os ca-
sais que tenham um segundo filho com ida-
de até aos três anos vão poder contar com 
um desconto maior no IRS. A dedução fixa 
de 600 euros por cada filho manter-se-á, 
mas o “bónus” de 126 euros por cada crian-
ça com menos de três anos aumentará para 
os 300 euros, a partir do segundo filho.

Haverá também lugar ao apoio a Peque-
nas e Médias Empresas, através da subida 
em 20% do teto dos lucros reinvestidos que 
estas poderão deduzir no IRC.

A dívida de Portugal, segundo o Com-
merzbank, poderá ser parcialmente paga 
no ano que vem. Já depois de liquidar todo o 
empréstimo proveniente do FMI, a Agência 
de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 
pagou o primeiro reembolso antecipado aos 
credores europeus da troika. Assim, esta es-
tratégia deverá prosseguir durante este ano.

Socialmente existirão sempre motivos 

para se querer mais e melhor, por isso, se 
me perguntarem, digo-vos com alguma 
certeza que os cenários de greve se vão re-
petir neste novo ano.

E a tecnologia?
Estima-se que em 2020, com o apare-

cimento dos phablets (uma mistura entre 
smartphone e tablet), mais pessoas terão 
telefones móveis (5,4 mil milhões) do que 
eletricidade (5,3 mil milhões) e carros (2,8 
mil milhões). O Governo português pre-
tende desenvolver a infraestrutura de ban-
da larga, permitindo que todos possam ter 
acesso a este serviço de velocidade igual ou 
superior a 30 Mbps e 50% dos agregados 
familiares numa velocidade igual ou supe-
rior a 100 Mbps. 

Mas o avanço tecnológico não traz con-
sigo apenas maravilhas: existe a possibili-
dade de, em 2020, os robôs fazerem cinco 
milhões de desempregados.

Desporto 
Bem, todos sabemos que, no mundo do 

desporto (e um pouco também nos “ou-
tros mundos” convenhamos…), o que é 
hoje, amanhã pode já não ser. Mas tendo 
em conta o andar da carruagem podemos 
antecipar que, por exemplo, o campeona-
to português de futebol será, à semelhan-
ça do ano passado, disputado até ao fim 
entre aqueles que têm sido, desde a época 
2002/2003, campeões - Futebol Clube do 
Porto e Benfica. 

Soubemos também, recentemente, que a 
nossa seleção ficou no “grupo da morte” na 
fase que se segue no Euro 2020 - Alemanha 

e França surgiram no caminho de Portugal 
para nos dificultar uma batalha que, como 
portugueses que somos e tão bem sabemos, 
em situação normal já não é nada fácil. 
Aguenta coração!

O que, provavelmente, vai desaparecer 
em 2020?

A possibilidade de trabalharmos em do-
cumentos online, como é o caso do Goo-
gle Docs, provavelmente ditará o fim dos 
documentos em papel. As contas poderão 
deixar de nos chegar pelo correio, sendo 
que, através de alguns cliques, já conse-
guimos fazer o pagamento de determina-
dos serviços e essa possibilidade será, com 
certeza, alargada a outras áreas. Pen drives 
e discos rígidos perderão utilidade tendo 
em conta que agora podemos armazenar 
tudo na “cloud”. Os serviços de streaming 
ganham cada vez mais terreno aos CD’s e 
o mesmo acontece na relação entre Netflix 
e HBO vs DVD’s e Blu-ray. Já aplicações 
como o Google Maps tornam desnecessá-
rio o investimento em dispositivos GPS. 
Nos nossos pequenos smartphones con-
seguimos ter recursos tão variados como 
calculadora, despertador e acesso ao mais 
diverso tipo de informação. E isto são ape-
nas alguns exemplos!

Fizemos as malas, trouxemos connosco 
esperança, garra e determinação, deixá-
mos para trás 2019 e aterrámos com suces-
so em 2020. Se vos apetecer, batam palmas. 
Desejo-vos uma ótima estadia neste novo e 
promissor destino, sempre na companhia 
do MDC Media Group. 
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Opinião



Telma Pingelo
Opinião
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É interessante olhar para 2020 e pensar 
nas expetativas que tínhamos sobre esse 
ano e essa década. Descobri vídeos e ar-
tigos de há 10 anos que faziam previsões 
sobre o que seria o mundo no ano que, 
agora, é o nosso presente. À primeira 
vista, penso que é óbvio que fizemos um 
cálculo excessivo do quão rápido as coi-
sas iriam avançar. Pensámos que tería-
mos altas tecnologias, cidades inteligen-
tes e, na perspetiva de muitos, um mundo 
quase utópico.

Grande parte das tecnologias previs-
tas existem, de facto. Apenas ainda 
não são acessíveis à generalidade da 

população. Muitos sistemas têm lacunas 
que precisam de ser trabalhadas ou a sua 
implementação no nosso quotidiano é de-
masiado exigente. Tecnologia à parte, há 10 
anos, apesar de se falar no assunto, não es-
távamos bem conscientes daquilo que viria 
a ser experienciar as alteraçōes climáticas 
de verdade. Ouvíamos especialistas abor-
dar o tópico, mas a mensagem chegou-nos 
como um daqueles filmes de ficção científi-
ca que nós vemos, nos aterroriza e, quando 
termina, desligamos a televisão e continua-
mos as nossas vidas normalmente, pensan-
do “isto se acontecer, vai ser daqui a mui-
tos anos”. O que não contávamos era que as 
coisas avançassem tão rápido. Porque todo 
o futuro se torna presente, ele está a che-
gar. E já o temos ouvido bater à porta vá-
rias vezes. Por isso penso que 2020 virá dar 
uma espécie de pontapé de saída para um 
jogo em que somos obrigados a reagir. Há 
que optar por um caminho. Sabemos que as 
coisas estão complicadas quando temos os 
maiores bilionários do planeta (Elon Musk,  
um dos mais conhecidos) a estudar lugares 
no Alaska ou Nova Zelândia para construir 
bunkers em caso de catástrofe climática, 
guerra nuclear ou revolução social. 

 De volta à à tecnologia, o ano de 2020 
será, à partida, 95% da realidade que já 
conhecemos hoje, os outros 5% serão 
avanços tecnológicos como novos tele-
móveis, aumento de veículos com inteli-
gência artificial e TV’s mais inteligentes.

No entanto, também em outras áreas 
temos alguns acontecimentos em vista 
para 2020. Este ano a SpaceX espera en-
viar cerca de mais 1400 satélites para o 

espaço para complementar a rede Star-
link e começar a vender seu serviço. Está 
previsto ainda que, em julho, a NASA 
lance a sua missão Mars 2020, com vista 
a estudar os potenciais de habitabilida-
de em Marte e preparação para futuras 
missōes humanas. Há ainda a previsão do 
lançamento do ExoMars Rover, pela ESA. 
Entretanto, a qualquer momento do ano, 
é expectável que tanto o Voyager 1 como o 
Voyager 2 deixem de funcionar. E a NASA 
tem ainda planeado o lançamento da mis-
são Artemis 1, com o objetivo de chegar à 
Lua e testar o Space Launch System Rocket.

 Na política, prevê-se que no final de 
janeiro o Reino Unido termine oficial-
mente o seu vínculo com a União Euro-
peia, de acordo com o Artigo 50, a menos 
que outras extensões sejam solicitadas e 
aprovadas. A impugnação do Governo de 
Donald Trump continuará a desenrolar-
-se e é importante lembrar que no dia 3 
de novembro há eleições presidenciais 
nos Estados Unidos. O Governo portu-
guês continuará a tentar remar contra a 
maré de previsões que dizem que nao tem 
estabilidade para se aguentar até ao final 
do mandato e por um caminho idêntico 
segue o Canadá, que foi também reeleito 
para governar com minoria.

 Na saúde antevê-se que será testada 
uma cura para a malária e no Egito, que 
tem a taxa mais elevada de hepatite C do 
mundo, espera-se conseguir erradicar a 
doença depois de uma ambiciosa campa-
nha de sensibilização nacional.

 Ambientalmente, destaque para a Li-
béria que se tornará a primeira nação do 
mundo a parar completamente de cor-
tar as suas árvores em troca de ajuda ao 
desenvolvimento - a Noruega pagará ao 
país $150 milhões para parar o desmata-
mento. A China vai lançar a sua primeira 
cidade autossuficiente e livre de carros. 
Entretanto, do outro lado da moeda, a 
Polónia prevê completar a base de defesa 
de mísseis Aegis Ashore.

 No âmbito da cultura e desporto, lem-
bramos que o festival Eurovisão 2020 
será realizado em Roterdão. O Euro 2020 
acontecerá em 12 países europeus e a 
Copa América realizar-se-á na Argentina 
e na Colômbia. Por fim, os Jogos Olímpi-
cos terão lugar este ano em Tóquio.

 Aparte os grandes eventos mundiais, 
eu faço votos de que o nosso 2020 seja um 
ano em que realizem os vossos objetivos, 
que possamos ser quem queremos ser e 
que nos lembremos que a felicidade não 
está no destino, mas sim na caminhada.

Regresso ao futuro
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Jason G. Ferreira 
B. Comm. RCIC

Quem me dera ter uma bola de cristal para 
ver o que nos espera no ano que se ini-
cia… mas infelizmente não tenho. Então 
fico aqui apenas desejando que 2020 seja 
um ano de reunião de ideias, de união de 
causas, de respeito mútuo, de solidarieda-
de e de empatia.

Digo isso porque o ano que se findou foi 
repleto de conflitos e acirramentos 
ideológicos/sociais em diversas partes 

do mundo. Mas, para que ocorram mudanças 
é necessário, primeiramente, a insatisfação, o 
acirramento e o conflito. 

Mas agora é hora de colocar a cabeça no 
lugar e perceber que se não pararmos de 
agir como “crianças feridas” - expressão 
dita pela minha colega e escritora Eliane 
Rigol - não teremos o mínimo de equilí-
brio para resolver qualquer conflito. E, sem 
equilíbrio, aumentam os conflitos e corre-

mos o risco de entropia mundial.
Anseio por um ano de 2020 repleto de 

ideias, soluções, curas e de muita paciên-
cia e compreensão para lidarmos com di-
ferentes opiniões. 

Espero que estejamos mais bem prepa-
rados para as tempestades econômicas; 
espero que as potências mundiais colabo-
rem com os países emergentes; espero que 
os governos trabalhem realmente a favor 
do povo, sem nunca se desviarem desse 
objetivo em nome de dinheiro ou poder. 
Espero que as pessoas possam ser mais 

respeitosas nas redes sociais e que dimi-
nuam a cultuação de artificialidades; que 
padrões de corpos (ou de beleza) fiquem 
“démodé” e que a moda seja a personali-
dade em sua essência.

Que em 2020 todos que leem estas linhas 
tenham um ano de realizações e alegrias, 
que tenham muita saúde e que possam se 
sentir confortáveis com o que são. E que 
saibamos distinguir cada vez mais o que é 
importante e necessário daquilo que é efê-
mero e superficial.

Feliz 2020 a todos!

Adriana Marques
Opinião

2020
Deixe as diferenças de lado 
porque o novo ano pede união
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O futuro é verde?

Para atingir a neutralidade carbónica em 
2050, a UE pretende reduzir as suas emis-
sões entre 50 e 55% até 2030. Para pôr em 
marcha este pacto ecológico, que ainda 
irá a Conselho Europeu, a UE contará com 
um fundo de 100 mil milhões de euros. 

No Canadá, uma empresa petrolífera, 
um banco e uma gigante de produ-
tos de consumo estão entre um gru-

po de empresas e líderes da sociedade civil 
que pedem a Ottawa e às províncias que 
intensifiquem os esforços para combater 
as mudanças climáticas, chamando-a de 
“imperativo económico”.

Recentemente, 26 empresas canadia-
nas, incluindo a Schell Canada Ltd, o 
Royal Bank of Canada e a Unilever, assim 
como a United Steelworkers e o Broa-
dbent Institute, assinaram uma carta na 
qual se comprometem a trabalhar em 
prol de uma economia verde.

O documento dá ao primeiro-minis-
tro e aos premiers uma lista de propostas 
para garantir que o Canadá cumpre os seus 
compromissos na redução das emissões de 
gases de efeito de estufa e se mantém eco-
nomicamente competitivo. O documento 
foi uma proposta da Smart Prosperity Lea-
ders’ Initiative, um grupo que promove a 

economia mais amiga do ambiente.
O grupo acredita que juntando esforços 

o país é capaz de criar uma economia for-
te e limpa. “Vamos perder o futuro eco-
nómico do nosso país se não encararmos 
este problema com seriedade e criarmos 
empregos”, disse Annette Verschuren, 
presidente da NRStor Inc., uma empresa 
de armazenamento de energia e um dos 
responsáveis pela iniciativa.

A Europa e o Canadá estão empenhados 
em lutar por uma economia verde, mas o 
grande desafio dos próximos anos - ver-
são otimista- será envolver países como 
os EUA, a China, o Japão e o Brasil nesta 
luta. A equação só será possível se todos 
trabalharem de acordo com os mesmos 
objetivos, caso contrário tudo não passa-
rá de uma tentativa falhada.

Os millennials, os futuros líderes de 
amanhã, estão muito atentos à luta pelo 
meio ambiente, prova disso são as suas 
tendências de consumo. A indústria da 
moda converteu-se às preocupações am-
bientais e até o segmento do luxo hoje 
está mais focado na criação de artigos 
amigos do ambiente. A indústria dos cos-
méticos hoje cria linhas mais sustentáveis 
e algumas marcas já proibiram o teste dos 
produtos em animais. A indústria auto-
móvel, que tanto tempo resistiu a este 
fenómeno, hoje está a viver um período 
de conversão e cada vez se vendem mais 
carros elétricos no mundo. A Tesla do 
visionário Elon Musk tornou-se um fe-

nómeno de vendas em todo o mundo e o 
lançamento do próximo modelo da marca 
foi um dos acontecimentos de 2019.

Durante a campanha eleitoral, o pri-
meiro-ministro Justin Trudeau prometeu 
que o seu Governo ia “cumprir e supe-
rar” em 2030 a meta de reduzir as emis-
sões em 30%. Mas os próprios números 
de Ottawa mostram uma diferença de 79 
megatoneladas entre as suas políticas e a 
meta declarada.

No seu primeiro mandato, Trudeau fez 
do preço do carbono um assunto chave 
para o plano climático e reforçou-o com 
um conjunto de medidas, incluindo re-
gulamentos sobre o teor de carbono nos 
combustíveis, subsídios para carros elé-
tricos e investimento em transportes pú-
blicos. Durante a campanha, os Liberais 
disseram que iam juntar a esta plano cli-
mático a plantação de árvores e diminuir 

impostos para empresas que criem pro-
dutos com zero emissões. 

Segundo o jornal The Globe and Mail, a 
taxa de carbono vai representar mais 40 
cêntimos em cada litro de combustível, 
mas a maioria das pessoas vão receber 
mais do que pagam. 

O Canadá e outros países que assinaram 
o Acordo de Paris concordaram em redu-
zir a emissão de gases de estufa e manter 
o aquecimento global abaixo de 1,5 ºC, 
mas um novo relatório das Nações Unidas 
alerta que o aquecimento global deverá 
duplicar para 3,2 ºC.

A economia verde dominou as últimas 
eleições federais canadianas e o assun-
to foi várias vezes capa da Times no ano 
passado. Em 2020, tudo leva a crer que vá 
continuar a dominar a agenda mediática 
do Canadá e não só. Mas será que o futuro 
é mesmo verde?

Joana Leal
Opinião

Ano novo, vida nova! Depois da passa-
gem do ano, existe algo diferente no ar. 
Nos media, na rua, no trabalho é comum 
ouvir-se  dizer: “este  ano vou comprar 
uma casa”, “vou viajar para tal lugar”, 
“vou trocar de carro”, “deixar de fu-
mar”, ou “o  Sporting vai ser campeão”. 
Simplesmente dizer “este ano será tudo 
diferente!”. São sonhos e metas que se 
entrelaçam e dão um novo ânimo…pelo 
menos no início do ano. 

Precisamos começar bem o ano para 
vivê-lo bem por inteiro. Definir 
as prioridades e dar passos para se 

chegar “ao lugar” que se quer. No campo 
dos senhores de gravata, os políticos…eu 
pergunto: será possível fazer diferente? 
É possível propor outras medidas? Acho 
que não só é possível e realista como é 
indispensável. A moda agora é nascerem 
novos partidos. Chega, Iniciativa Liberal 
e Livre terão tempo para intervir e tempo 
de antena?  Partidos da antiga geringonça 
recusam dá-lo aos novos partidos. Lá por 
fora como fica esse tal Brexit? Haverá ou 
não liberdade de circulação? Os cidadãos 
do Espaço Económico Europeu e Suíça 
poderão continuar a visitar, trabalhar ou 
estudar no Reino Unido? Loading... O 
novo ano de certeza que vai trazer novos 
tweets do presidente norte-americano 

Donald Trump— vai continuar com uma 
linguagem casual, muitas maiúsculas, 
publicações focadas nas falhas dos opo-
nentes, acusações e hashtags inventadas 
pelo próprio.

Numa forma social e económica, espe-
ro que o novo ano tenha uma boa taxa de 
emprego. O ano de 2020 é de esperança 
para termos valores baixos de desem-
prego e o número de pessoas em risco 
de pobreza continue a diminuir. As boas 
práticas de todos nós para com o am-
biente devem continuar com a mente de 
«crescimento e pensar verde». 

Falar é fácil, mas com a viragem do 
novo ano espera-se que as empresas te-
nham melhor desempenho, investindo 
na formação dos trabalhadores, boas 
condições de trabalho para uma elevada 
qualidade quer humana quer de matéria.

Desportivamente, na reta deste 2019, 
Jesus foi o nome mais falado em Portu-
gal. A CR7mania foi um pouco abalada. 
O novo ano vai trazer-nos os Jogos da 
XXXII Olimpíada, na região metro-
politana de Tóquio, Japão. Pelo Luso 
“retângulo” luso pensa-se em trazer 
de novo o caneco. Temos o engenhei-
ro para a obra. Portugal já sabe que no 
próximo mês de junho vai defrontar a 
Alemanha em Munique (20 de junho) e 
a França em Budapeste (24 de junho). 
A estreia portuguesa na prova será a 16 
de junho, no Puskás Arena, na capital 
da Hungria, contra o país apurado via 
play-off. Todos nós, neste novo ano, 
seremos um Éder de esperança. Um ano 
para quebrar barreiras, lutar pelo que se 
acredita, concretizar. Feliz Ano Novo.

O que se espera de 2020 nas mais variadas áreas de 
atividade - política, social, económica e desportiva
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Opinião
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Vai!!!

Venha o novo, e esse é 2020

A maior parte das pessoas, com o aproxi-
mar do final do ano, dizem: “o tempo está 
a passar tão rápido”. E esta é uma das 
frases que se diz quando se dá conta de 
que dezembro chegou ao fim, mesmo que 
2019 tenha trazido muitas aventuras, mui-
tas vitórias, etc., e depois começamos a 
pensar o que nos vai trazer 2020. 

Na área politica, que é das mais impor-
tantes porque dos grupos políticos 
saem os que nos governam tanto a ní-

vel local, municipal e nacional, espero que o 
poder não lhes suba à cabeça, que sejam ho-
nestos, que parem de mentir e que governem 
para o bem da nação e não para os próprios 
e seus amigos como tem acontecido. O facto 
de se governarem aos próprios e não a nação 
está à vista de todos e a prova é a corrupção 
que está espalhada em quase todas as áreas e 
sempre com a classe política envolvida. Pare-
ce que corre no sangue. Espero que 2020 seja 
o ano de se fazer algo positivo no sentido de 
desmascarar e acabar com os corruptos. Que 
todos os envolvidos sejam punidos para dar 
exemplo aos próximos, porque só assim se 
pode acabar com a corrupção - os chamados 
poderosos colocados atrás das grades mas em 
condições mínimas. Espero que o novo par-
tido CHEGA, que nas últimas eleições conse-
guiu um assento na Assembleia, continue com 
adrenalina que tem desde a tomada de posse e 

que nas próximas consiga ser ainda mais forte 
para colocar a classe política em sentido, que 
Rui Rio fique a presidente do PSD e que come-
ce apresentar alternativas ao atual Governo 
porque este Governo não vai chegar ao fim e o 
Rui Rio vai ser a salvação da nação.

Na área económica espero que as coisas 
sejam mais equilibradas, que a classe média 
cresça a nível mundial (porque é a classe 
média que faz movimentar a economia), 
que as pessoas procurem produzir mais 
para que possam crescer e fazer crescer os 
outros, que a carga fiscal não seja muito pe-
sada especialmente para os mais carencia-
dos - da forma que os impostos aumentam 
cada vez se torna mais difícil gerir, seja a 
nível pessoal ou empresarial -, que não haja 
uma diferença tão grande nas reformas en-
tre políticos e o resto - eles não descontam 
tanto para ter reformas tão elevadas, ao ser 
reduzida dá para contemplar outros com 
mais necessidades -, que a economia con-
siga chegar a um nível que permita que os 
pobres não sofram tanto. 

Na área social espero que se arranje es-
paços para que as pessoas consigam convi-
ver com conforto, num país com tendência 
mais dia menos dia para haver cada vez 
mais idosos a envelhecer sozinhos e sem 
condições mínimas - que se faça algo em 
prol dos idosos para a melhoria das con-
dições de vida deste grupo através de um 
serviço de apoio social mais digno dentro 
das possibilidades de cada um. Em relação 
à vida social por estes lados,  que os clu-
bes culturais - que de social e cultural não 

têm nada, são mais clubes familiares e de 
amizades -, desapareçam, que desistam, 
que larguem de enganar os outros e enver-
guem na realidade e na qualidade e que os 
que se dizem e consideram voluntários que 
se dediquem na ajuda ao projeto Magellan 
que vai ser o futuro da comunidade. Casas 
culturais e sociais e não casinhas dos ami-
gos. Que 2020 traga força a toda a equipa 
no projeto para que se torne uma realidade 
o mais rápido possível.

Na área desportiva que o meu Sporting 
seja campeão - não vivo com o mal dos ou-
tros, mas para uns ganharem outros têm de 

perder! No desporto que todos os que joga-
rem contra o Sporting percam, que a nossa 
seleção volte a ser campeã da Europa, que 
os Toronto Raptors  voltem a ser campeões 
e que o Toronto Maple Leafs chegue à final. 

Em questões de ciência e invenções, 
espero que a ideia que tanto se fala para 
o futuro em haver carros sem condutor, 
carros automáticos, para evitar acidentes 
se torne realidade, mas que consigam que 
os veículos conversem entre si - esse será 
o maior desafio.

Eu acredito que 2020 vai ser mais exigen-
te e vai trazer muitas surpresas. 

Augusto Bandeira
Opinião
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Terminamos o ano a formular votos de 
Feliz Ano Novo a todos os nossos fami-
liares, amigos e conhecidos. Iniciamos 
o seguinte com uma lista de pretensas 
realizações nem sempre concretizadas. 
Refletir sobre os meus desejos para o 
próximo ano traz-me à memória um epi-
sódio vivido há uns anos em Lisboa.

Aproximava-se a hora do comboio e 
precisava de apanhar um táxi. Ergui o 
braço e fiz sinal ao primeiro que vi. 

Saudei o motorista e dei-lhe a indicação 
do destino. Percorremos alguns metros 
até sermos travados pelo primeiro se-
máforo. O taxista preenche este primeiro 
compasso de espera com uma pergunta: 
“É carneiro?”

Fico baralhada. Fala sozinho ou diri-
ge-se a mim? Olho para o espelho re-
trovisor e, pela expressão, depreendo 
que aguarda uma resposta. Como me 

mantenho calada, insiste: “É do signo 
de carneiro?” Agora, sim, entendo a 
pergunta. Respondo-lhe que não, mas 
não lhe dou qualquer indicação do sig-
no a que pertenço. Percebo, no entanto, 
que tenho comigo um daqueles condu-
tores que gosta de conversar. Percebo, 
também, que não se trata de um gesto 
de má educação nem ele tem ar de in-
trometido. Para isso, falta-lhe qualquer 
coisa de rufião, característico de quem 
foi nado e criado em determinados bair-
ros alfacinhas. Também não tem aquele 
sotaque do malandro-convencido-en-
gatatão que se pavoneia frente ao pri-
meiro rabo de saia que lhe aparece pela 
frente. Pelo contrário, a voz denuncia 
uma ruralidade escondida por trás das 
vestes domingueiras. Não é mais do que 
um emigrado da província em busca de 
outras perspectivas de vida. A capital 
não lhe despiu ainda o fato da autenti-
cidade com que nasceu. 

- Desculpe, minha senhora, é que se 
fosse carneiro eu dizia-lhe já as previ-
sões para esta semana e quais eram os 
seus dias de sorte.

O percurso é curto, estamos no início 
de um novo ano e não custa nada man-
ter o espírito da quadra que só termina 
em Dia de Reis. Decido preencher os va-
zios da solidão de um homem que vende 
sonhos à bandeirada. Sorrio, como que 
a dizer-lhe que não me sinto incomoda-
da. Ele prossegue: “Sabe, o meu patrão 
só faz negócios nos dias assinalados no 
signo dele. Se lá vier que dia tal e tal não 
são bons, ele nem sequer tenta e espera 
pelos dias que lá diz. E sabe uma coisa? 
Tem tido sorte!”

Levanta a brochura pousada no as-
sento ao seu lado, ergue-a como se fos-
se uma bandeira e prossegue: “Olhe, diz 
aqui que o meu dia da sorte desta se-
mana é dia 8. Vamos lá ver o que é que 
acontece! A senhora pode comprar um 
livrinho destes em qualquer quiosque aí 
nas ruas. Custa só um euro e noventa.”

Para evitar o constrangimento de ter 
o meu interlocutor condenado a falar 
sozinho, encho-me de coragem e lá 
dou o meu envergonhado contributo 
para o diálogo: “Então, diga-me uma 
coisa. No meu caso, como não estou li-

gada ao mundo dos negócios, o que é 
que eu fazia nesses dias?”

Do alto da sua experiência em pre-
visões de almanaque, explica: “Sabe 
os signos não são só para os comer-
ciantes, é para toda a gente. Por isso, 
a senhora de acordo com aquilo que 
faz, vai lá encontrar instruções para a 
sua vida. Não quer dizer que tenha de 
seguir tudo exactamente como lá diz, 
mas é uma espécie de orientação. Por 
exemplo, os dias de sorte desta semana 
para mim é a terça e a sexta. Por isso, é 
na terça-feira que vou meter o totoloto 
e o euromilhões, tá a ver? “

 Esgotou-se o tempo da conversa e 
terminou também ali a minha viagem 
pelo mundo da futurologia. Arredondei o 
pagamento e despedi-me com votos das 
maiores felicidades ao “Carneiro” que 
acabara de transportar uma “Sagitária”. 

Seja qual for o signo de quem me está 
a ler, espero que o ano que agora se ini-
cia chegue ao fim com um almanaque 
de sonhos realizados. 

Almanaque de sonhos
Aida Batista
Opinião
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EditorialEnglish version

Crystal Ball - 2020
As the New Year begins, there is a ten-
dency for us to look at the world anew 
with the hope of better things to come. 
I consulted the crystal ball to ascertain 
that the world would survive 2020 and 
provide the quality of life that popula-
tions hope for. So, here are my predic-
tions for 2020:

• The Lusophone community in Ca-
nada will embrace the Magellan 
project and will contribute $ 15 
Million dollars for its construction.

• Donald Trump will not be impea-
ched and will win the next election.

• Peter Mackay will be the next lea-
der of the Federal Progressive Con-
servative Party and will beat Tru-
deau in the next Federal election.

• Robots will continue to evolve and will 
replace the protesters in Hong Kong.

• To cut down on environmental 
waste all clothing will be made to 
be edible.

• Elon Musk will invent a long tube 
to the moon which we will climb 
to raise money for charity.

• Because of Bitcoin and other cur-
rencies, everyone will be rich as 
we won’t need any real money.

• Pinto da Costa will be elected the 
First President of the new country of 
Mars and will move his soccer team 
there to become champions again.

• The gold balls given by FIFA to 
Messi, Ronaldo and others will be 
replaced by a dumbbell supported 
on the players’ heads.

• Greta Thunberg will take up va-
ping as an example of the ultimate 

environmental sacrifice.
• Driverless cars will become so in-

telligent that they will kidnap you 
if you don’t do what they say.

• Meat, chicken and other meat 
products will go digital. They will 
be created in-vitro and speak to 
you from the plate.

• The city of Toronto will clone John 
Tory so construction of bike lanes and 
raising of taxes can happen quicker.

• Building walls in cities like Toronto 
will be used to grow vegetables elimi-
nating the need for ground gardens.

• Vladimir Putin will be assassi-
nated, and Trump will die of a 
broken heart.

• The Pope will get married...with 
a man.

These predictions are mine and no one 
else can use them. 

O que eu espero 
de 2020?

Hoje é difícil fazer uma previsão do mun-
do, já que estamos em “velocidade super-
sónica”, mas aqui deixo alguns pontos.

Política 
Os EUA continuam a ser a única super-

potência e tudo farão para continuar a levar 
este título. Espero que consigam trabalhar 
com os outros países, organizações e políti-
cos para que haja uma melhor cooperação.

Espero que a União Africana (UA), que é 
a organização internacional que promove 
a integração entre os países do continente 
africano nos mais diferentes aspetos, possa 
caminhar pela união estável do continente 
africano e serem os protagonistas do futuro 
do continente.

Social
As políticas de imigração e ambientais 

terão de ser algumas das prioridades das 
Nações Unidas (ONU).

Económica
A economia mundial passou por um 

grande ciclo de crescimento nos últimos 
10 anos. Os EUA e a China foram os gran-
des “intervenientes”, sendo que a guerra 
comercial entre ambos desacelerou a eco-
nomia mundial. No entanto, acredito que 
com as eleições nos EUA, em 2020, haverá 
uma tendência para melhorar, já que o pre-
sidente americano não irá criar instabilida-
de económica na época de campanha.

Acredito que o mercado e preços das 
criptomoedas irá desacelerar devido às 

constantes “recusas” de alguns países e 
entidades financeiras. Isso reflete uma in-
certeza significativa em como lidar com as 
criptomoedas. Espero que haja uma políti-
ca direcionada neste sentido para que este 
impasse termine o mais rápido possível.

Desportivo 
Tivemos avanços importantes na área do 

desporto feminino nos últimos anos. Ainda 
assim, eu acredito que temos muito cami-
nho pela frente.

Focar-me-ei no desporto “rei”, o fute-
bol, já que tem um número maior de pra-
ticantes: a FIFA anunciou que a Copa do 
Mundo feminina de 2019 foi a mais vista da 
história. No total, o evento foi assistido por 
1,12 bilhões de pessoas, tanto pela internet 
quanto pela televisão. Espero que a FIFA 
faça mais pelo futebol feminino como por 
exemplo: o programa de massificação glo-
bal para todas as camadas do futebol femi-
nino com uma maior formação, melhores 
salários, cobertura televisiva mais abran-
gente e reformas estruturais.

Aproveito para desejar a todos muitas fe-
licidades para este ano. Que sejam 366 dias 
de realizações, sucessos e muita prosperi-
dade. Feliz Ano Novo.

Francisco Pegado
Opinião
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O ano é

O ano é 2020 e o mundo nunca esteve 
tão bem. 

Em Toronto, o mercado imobiliário con-
tinua o mesmo, mas vimos um aumen-
to no salário mínimo, de 14$ para 17$. 

O que permite uma maior qualidade de vida 
para o cidadão comum. Dos mais de 116.317 
mil indivíduos e famílias que em 2019 tinham 
dificuldade em colocar um teto sob as suas ca-

beças, no final de 2020, esse número desceu 
para cerca de 79.000. 

Finalmente, foi institucionalizada a obri-
gação de um salário igualitário. Em 2019, 
pelo mesmo posto, fazendo o mesmo tra-
balho, a mulher recebia menos 4$ por hora 
do que um homem. Em 2020, acaba-se 
com essa diferença… um passo gigante para 
a liberdade financeira da mulher. 

Os incentivos criados pelo governo fe-
deral e local para que as pessoas saiam da 
cidade e vivam em áreas menos povoadas 
permitiram um alívio na cidade e um au-
mento na qualidade de vida. O valor do 
mercado imobiliário fora de Toronto está a 

descer o que possibilita a compra de casa, 
mesmo que não seja no centro da cidade.

Não vemos tanto trânsito nas estradas. 
Já não precisa de planear os dias con-
soante as horas que perde a caminho do 
trabalho. Em 2020, as estradas estão mais 
vazias, já que os transportes públicos 
além de se terem tornado mais frequen-
tes, mais eficientes e mais rápidos, torna-
ram-se ainda mais baratos. 

O Plano de Saúde passa a incluir a es-
pecialidade de dentista, o que poupa mi-
lhares de dólares às famílias canadianas. 
Sabiam que a saúde da nossa boca está 
ligada ao sistema cardíaco? Pois é, mas 

problema resolvido. 
Em 2020 a utilização de plástico foi re-

duzida ao mínimo. As pessoas estão mais 
conscientes do impacto que as escolhas do 
dia a dia têm tanto no ambiente, como em 
nós próprios. O preço dos alimentos mais 
saudáveis foi reduzido, em contrapartida os 
alimentos com maiores índices de açúcares 
e gorduras saturadas aumentaram. Este foi 
o ano em que se viram menos crianças com 
problemas de saúde relacionados com a sua 
alimentação. 

O ano é 2020 e (provavelmente) nada 
disto se vai tornar realidade.

Inês Carpinteiro
Opinião
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Pode um bebé de pouco mais de quatro meses ser eleito Personalidade do Ano 2019, 
entre os que pertencem à comunidade luso-canadiana? Pode. E o porquê poderá ser 
encontrado na resposta a outras perguntas – que outra personalidade congregou tan-
tos esforços à sua volta? ; quem mobilizou luso-canadianos e, ao mesmo tempo, por-
tugueses residentes em Portugal e noutras partes do mundo? ; quem conseguiu, com 
tanta eficácia, unir tanto e tantos? 

É fácil a resposta, não é? A Eva Batista que nasceu com uma doença degenerativa - 
Atrofia Muscular Espinal. Uma doença assustadora, mas já com uma resposta medica-
mentosa à altura – o Zolgensma. Só há um problema… este é, provavelmente, um dos 
medicamentos mais caros do mundo – custa $2,8 milhões CAD. 

Imaginemos o que sofrem uns pais que sabem que há salvação para a filha, mas que 
também sabem que eles, por si só, não conseguiriam nunca suportar o seu custo. Só 
lhes restou uma solução – pedir ajuda. E tiveram uma resposta que superou as suas 
melhores expetativas. Todos ajudaram. Todos estão a ajudar.

A Eva saberá quando for grande e saudável, como todos nós esperamos, que a sua 
vida dependeu disso mesmo – da união. Da comoção coletiva. Da revolta de uma 
comunidade contra esta via tão mercantilista que faz depender a saúde do dinheiro. 
De muito dinheiro. E também saberá que há decisões políticas estranhas, que levam 
a escolhas inexplicáveis que põem em risco a vida. Mas acima de tudo a Eva saberá 
que o seu sorriso, o seu olhar e os seus extraordinários pais entraram no coração de 
tanta gente. 

Um dia, quando for grande, a Eva vai ler este jornal Milénio Stadium e perceberá que 
nunca esteve só. Que todos ajudaram, mas que também lhe agradeceram o facto de 
ter contribuído para uma tão grande unidade em torno de uma causa.

Todos estamos à espera do milagre da cura da Eva. Mas, entretanto, já todos assistimos 
à demonstração clara de que, quando é mesmo preciso, todos nos tornamos um só.
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Pela Eva, o milagre vai acontecer!
Eva chegou já a noite escurecia o dia e 
logo iluminou tudo e todos com um lindo 
sorriso. Com ela chegaram os pais – can-
sados e de olhar profundamente triste.

Eva nasceu em agosto em Toronto. Tem 
apenas dois meses e meio e sofre de 
Atrofia Muscular Espinal. Uma doen-

ça que lhe vai retirando a força muscular e, 
consequentemente, a capacidade de andar, 
comer ou mesmo respirar. No Canadá a Eva 
tem sido tratada com o medicamento que, 
por enquanto, está disponível para este tipo 
de doença – o Spinraza. Com este tratamen-
to apenas se consegue travar um pouco a 
evolução desta doença degenerativa. No en-
tanto, há um, ainda em fase de testes, mas 
que já tem conseguido “autênticos milagres” 
na saúde das crianças que têm sido tratadas 
com ele. Chama-se Zolgensma e é, prova-
velmente, um dos medicamentos mais caros 
do mundo – custa $2,8 milhões CAD. 

Um valor incomportável para a esma-
gadora maioria de pais e mães. Como é  o 
caso de Ricardo e Jessica Batista. Os pais 
de Eva. O valor é imenso, insultuoso até. 
Mas não digam a estes pais que é impossí-
vel. Todos vamos ter que ajudar e vai ser 
possível. A Eva vai continuar a sorrir e vai 
ter uma vida linda e longa. Todos juntos. 
Pela Eva o milagre vai acontecer.
Milénio Stadium: Quando começaram a 
perceber que alguma coisa não estava bem 
com a Eva?
Ricardo Batista: Não foi logo quando nas-
ceu, foi umas semanas depois… começá-
mos a notar umas coisas estranhas com 
ela. Quando nós pegávamos nela, punha-
mos a mão por detrás do pescoço, para 
proteger a cabecinha e quando levantá-
vamos o corpo, as mãos caíam para baixo. 
Tínhamos sempre que pegar nas mãos e 
nos bracinhos dela e pô-las para cima se 
não ficavam sempre pendurados. Foi uma 
das primeiras coisas. Ao princípio nós 

achávamos que podia ser por ela ser tão 
pequenina, os músculos ainda estavam a 
desenvolver-se. Achámos estranho, mas 
tínhamos a esperança que as coisas iam 
mudar. Outra coisa… ela não acordava 
para comer, nós é o que temos que a acor-
dar nas horas certas para ela ser alimen-
tada porque se não ela continua sempre a 
dormir. E quando come, cansa-se muito 
e demorava muito tempo para beber um 
biberãozinho de leite. Eram coisas que 
nós não tínhamos experiência para saber 
que era fora do normal.
MS: Jessica, o que lhe dizia o seu cora-
ção de mãe?
Jessica Batista: Eu sempre soube que 
havia alguma coisa. Não logo do início, 
porque ela mexia os braços e as pernas e 
nós nunca pensávamos que ela tinha um 
problema. Só que à medida que as sema-
nas passavam – duas, três semanas – eu 
comecei a ver que mesmo a mudar a fral-
das ela nunca mexia as pernas. Eu tenho 
amigas que têm bebés mais ou menos da 
mesma idade e eu notava diferença. Eu 
sei que todas as crianças são diferentes, só 
que tinha uma coisa mesmo no fundo que 
eu pensava logo que havia alguma coisa 
com ela. E comecei a fazer perguntas aos 
doutores para ver, porque era a minha pri-
meira filha e perguntava se isso era nor-
mal, se tinha alguma coisa estranha aqui. 
E eles diziam “ohhh se calhar é só porque 
ainda é muito pequenina, mas vamos fazer 
alguns testes para ver”. No fundo eu sem-
pre soube que havia aqui um problema.
MS: Neste momento, a doença está já decla-
rada. O que vos disseram sobre o que fazer 
agora? Quais são os próximos passos?
RB: A Eva já tomou a primeira dose do 
SpinRaza que é o medicamento que exis-
te no Canadá, neste momento, que pode 
ajudar a travar um pouco a doença, há 

duas semanas atrás. Vai tomar agora a 
segunda dose, depois daqui por 15 dias 
toma mais outra e 30 dias depois dessa 
toma outra dose. Depois, de quatro em 
quatro meses, vai tomar uma injeção para 
o resto da vida dela.
MS: Mas esse medicamento não cura a 
Eva, pois não?
RB: Não. Apenas trava a evolução. E o 
efeito varia de uns bebés para outros, mas 
do que temos visto e ouvido ajuda a tra-
var. A não piorar a doença.
MS: Como é que, entretanto, tomaram co-
nhecimento da existência do medicamento 
que pode curar a Eva?
RB: Foi numa ida ao médico, no hospital. 
Foi quando eles nos disseram que doen-
ça tinha a Eva. O médico disse o que está 
disponível ao nível de medicamentos. 
Esse medicamento é um deles, mas ainda 
não está disponível no Canadá. O nosso 
médico disse que vai ficar disponível, não 
se sabe quando, mas dentro de poucos 
anos pode ficar disponível aqui e a Eva 
pode ter a oportunidade de entrar nos 
testes clínicos. Mas quanto a isto o médi-
co não pode dar a certeza porque depen-
de da idade que o laboratório procura, do 
peso dela… enfim são muitos fatores que 
podem afetar a decisão de ela ser aceite 
ou não. 
MS: Se, entretanto, conseguirem angariar o 
dinheiro suficiente para comprar o medica-
mento, ele pode ser administrado à Eva aqui, 
em território canadiano?
RB: Pois… essa é outra luta. Estamos a 
ver se conseguimos que pelo menos eles 
deem o medicamento aqui. Porque 2,8 
milhões de dólares (canadianos) é só o 
preço do medicamento. Se tivéssemos 
que levar a Eva aos Estados Unidos, tería-
mos que acrescentar os custos com o hos-
pital. Tudo tem que ser pago, também. 

Se ao menos for aqui… poupávamos esse 
dinheiro e não íamos para outro país, que 
não conhecemos o sistema e como as coi-
sas funcionam. Pelo menos aqui temos o 
apoio da nossa família e amigos que conta 
muito no dia a dia.
MS – Consideraram a hipótese de levarem a 
Eva a Portugal, uma vez que o medicamento já 
é administrado no sistema público de saúde? 
A Eva pode viajar?
RB: Sim nós pensámos nisso no princípio, 
mas o que nos disseram é que como ela 
não é residente lá não tem o direito de re-
ceber o medicamento pago pelo governo. 
Mas estamos a tentar por outros lados. 
Não podemos ter um só caminho. Temos 
que tentar todos os caminhos possíveis e 
nós estamos a tentar tudo. Já fizemos uma 
aplicação para um hospital em Boston, 
para ver se eles aceitam a Eva lá.
MS: Mas afinal o Zolgensma (o tal medica-
mento que custa 2,8 milhões de dólares) cura 
mesmo esta doença?
RB: Das coisas que temos lido e nós temos 
falado com famílias mesmo de lá dos Esta-
dos Unidos cujos filhos já têm tomado este 
medicamento, todos dizem que este me-
dicamento faz milagres. Que é uma cura 
para esta doença. Embora seja tudo ain-
da muito novo. Neste momento ninguém 
pode dizer o que vai acontecer daqui por 
10 anos, mas ajudou muito as crianças que 
tomaram este medicamento. 
MS: Entretanto há uma mobilização grande 
à volta da vossa filha. Há muita gente a aju-
dar, muitas iniciativas… como é que vocês, 
enquanto pais, estão a sentir tudo o que está 
a acontecer?
RB: Nunca pensámos. Nunca acreditámos 
que ia ser assim uma coisa tão grande e a 
nossa comunidade ia apoiar tanto, como 
nos tem apoiado.

Madalena Balça/MS

C
ré

di
to

s:
 C

am
õe

s 
TV

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. 

Entrevista publicada
na edição 1455
de 25 de outubro de 2019
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Ontarians urged to get travel insurance as     
out-of-country OHIP coverage officially ends
It’s a new year —  and that means pro-
vincial changes to OHIP have kicked 
in, leaving Ontarians travelling outside 
Canada without built in, out-of-coun-
try health insurance.

Critics say the switch could lead to 
increased costs and erect barriers 
to health care, while the provin-

ce maintains the program just wasn’t 
working. But both sides are unified on 
one message: anyone from Ontario tra-
velling abroad should make sure to buy 
insurance before heading off on any trip. 
“Consumers and travellers should not be 
travelling without insurance,” said Louise 
Blazik, director of Travel College Canada.

“The government has always strongly 
encouraged individuals to purchase ad-
ditional travel health insurance so they 
are adequately covered every time they 
leave Ontario to travel abroad,” said Da-
vid Jensen, Ministry of Health and Lon-
g-Term Care spokesperson, in an email.

The province announced its decision 
to scrap the program last May following a 
six-day public consultation, saying it was 
very costly and did not provide value to ta-
xpayers. OHIP previously covered out-of-
-country inpatient services up to $400 per 
day for higher levels of care like intensive 
care, as well up to $50 per day for emer-
gency outpatient and doctor services. 

Jensen told CBC Toronto that the pro-
gram spent a third of its funding on ad-
ministrative costs and didn’t help with 
meaningful travel coverage. “The pro-
gram’s coverage is very limited with five 
cents of every dollar claimed,” he said. 
“Fully 95 per cent of claims are paid di-
rectly to insurance companies. With this 
limited coverage and low reimburse-
ment rate, OHIP-eligible Ontarians who 
do not purchase private travel health in-

surance can be left with catastrophically 
large bills to pay.”
Premiums surge

A consequence of the cancellation is 
insurance companies have now hiked 
their premiums, said Marissa Lennox, 
chief policy officer with the Canadian 
Association of Retired Persons (CARP). 
“We’ve heard from our members that 
they have been affected by this. Their 
premiums have gone up as a result as 
companies prepare for the new year,” 
she said. “It’s become a barrier for them, 
that they can no longer afford the cost of 
private insurance because those com-
panies are now bearing the full brunt of 
the costs.” The market for travel among 
retired people in Canada is huge, Len-
nox said, adding that almost 40 per cent 
of the province’s population aged 65 or 
older took a trip outside the country last 
year. “This is just an example where the 
government has made a decision without 
fully considering the full impact it wou-
ld have on older adults in Ontario. They 
haven’t done anything to address the fact 
that premiums have gone up,” she said.

The Canadian Snowbird Association 
has said the program’s cancellation 
would not only impact seniors who tra-
vel south during the winter months, but 
also cross-border shoppers and anyone 
planning a family vacation.

CBC/MS
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Governo da província oferecerá um projeto 
de apoio aos 2,7 mil funcionários desempre-
gados

A gigante Paper Excellence, empresa de 
papel e celulose indonésia que dispu-
ta o controlo da Eldorado Brasil com 

a J&F Investimentos, terá de fechar uma fá-
brica de celulose no Canadá, por não cumprir 
acordo para lançar efluentes em conformi-
dade com as leis ambientais. O encerramen-
to da unidade terá impacto em pelo menos 
2.700 empregos.

O Governo da Província de Nova Scotia ne-
gou o pedido de extensão do prazo para que a 
empresa parasse de lançar os efluentes tóxicos 
da fábrica numa baía da região. A companhia 
teve cinco anos para fazer os investimentos 
necessários para tornar a sua fábrica menos 
poluente, mas não foi capaz de cumprir o 
prazo. A Paper Excellence é dona de 49% da 
Eldorado Brasil Celulose, com sede em Três 
Lagoas e mais de quatro mil funcionários. Ela 
disputa o controlo da empresa com a J&F In-
vestimentos, detentora dos outros 51% da El-
dorado, num tribunal arbitral.

Conforme anunciado anteriormente pelo 
CEO da Paper Excellence no Canadá, Brian 
Baarda, caso o prazo não fosse estendido, a 
fábrica seria fechada. A partir de 31 de janei-
ro, portanto, a empresa fechará por não poder 
mais lançar os efluentes resultantes da produ-
ção no corpo d’água, que era utilizado por co-
munidades tradicionais para a pesca e  lazer.

Trabalhadores afetados
Serão muitos empregos afetados, direta ou 

indiretamente. De acordo com o governo lo-
cal, a fábrica é a principal fonte de renda do 
setor florestal da província, movimentando 
desde fornecedores de serviços e produtos 
para florestas, até produtores rurais e ca-
mionistas. Nas contas da própria Paper Ex-
cellence, são 11 mil os afetados direta e indi-
retamente. O Governo da Província de Nova 
Scotia, anunciou um projeto de apoio aos 
trabalhadores e fornecedores que ficarão sem 
renda devido ao encerramento. O Governo 
da província vai investir 50 milhões de dó-
lares canadianos no plano. Durante muitos 
anos, a fábrica pertencente à Paper Excellen-
ce, lançou os efluentes num antigo santuário 
de fauna marinha, o Boat Harbour. O despejo 
irresponsável trouxe danos ambientais e eco-
nómicos à comunidade, uma vez que os pes-
cadores perderam a sua fonte de renda. Em 
2015, o Governo da Nova Scotia determinou o 
fim dos despejos dos efluentes no lago até 31 
de janeiro de 2020. Menos de um ano antes 
do fim do prazo, a Paper Excellence chegou a 
propor o despejo dos efluentes noutro ponto, 
o Estreito de Northumberland – mudando 
assim apenas o local da contaminação. Além 
disso, o projeto carecia de muitas informações 
e estudos ambientais. A Paper Excellence não 
apresentou outro plano a tempo de submetê-
-lo a audiências públicas e à apreciação dos 
governos federal e da Nova Scotia.
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Toronto sees record number of shootings 
in 2019, but fewer deaths
A man was shot dead in north Toronto on 
the last day of 2019, a year that saw the 
highest number of shootings in the city 
since the Toronto Police Service began 
keeping such statistics 15 years ago.

There were 490 shootings in Toronto 
last year and the city also set a record 
for shooting-related injuries, at 248. 

But while those numbers were up, police re-
corded 44 deaths, down from 51 in 2018. By 
comparison, 2005’s “year of the gun” logged 
53 deaths – the highest on record – and 262 
shootings.

Toronto Police’s 31 Division, responsi-
ble for the western section of North York, 
counted the highest number of shootings 
anywhere in the police service’s 16 divi-
sions, with 105 as of Dec. 29. Meanwhile, 52 
Division, which covers Kensington Market, 
Chinatown, Bay Street, University and the 

Waterfront, saw the fewest, with 10.
The numbers come as the provincial 

and federal governments have funnelled 
millions of dollars to combat gang and gun 
violence in the city after the 2018 Danforth 
Avenue shooting, which left two dead and 
another 13 injured and thrust gun violence 
into the national spotlight.

But 2019 also had several high-profile 
shootings. In August, 64-year-old restau-
rateur Paolo Caputo was killed outside his 
restaurant in a daylight drive-by shooting 
in the Roncesvalles neighbourhood. In Oc-
tober, five teenagers were wounded after 
gunfire broke out in an apartment building 
hallway – a youth and two men in their 
early 20s were later arrested and charged 
with the shooting. Toronto’s shootings have 
been trending upward since 2015, after a re-

cord-low 177 in 2014. But those figures can be 
deceiving, according to University of Toron-
to sociology professor Akwasi Owusu-Bem-
pah, since the Toronto Police Service is not 
consistent in how it records shooting statisti-
cs, making patterns harder to identify.

As with any police-reported data, the po-
lice service’s shooting numbers should be 
taken with caution, Prof. Owusu-Bempah 
warned. “We can’t just look at the raw num-
bers. We can’t look year-over-year; we need 
to look at long-term trends,” he said.

“Not to dismiss gun violence and gun-re-
lated deaths as something that isn’t a pro-
blem … we need to think about them in con-
text and contextualize our statistics.”

Toronto Police Service Chief Mark Saun-
ders acknowledged that problem in a year-
-end news conference in December that 

focused largely on shootings, saying he was 
hoping to “streamline the capturing of that a 
little better” in 2020.

To Antonius Clarke, a community or-
ganizer and founder of Friends In Toronto 
Community Service, a charity that provides 
programs in marginalized communities, the 
reason for the decrease in deaths, even as 
shootings overall have grown, is clear. “You 
have a lot of children who don’t know how 
to shoot,” he said. “They’ve got a tool in their 
hands that they don’t know how to use.”

Gang and youth violence need to be seen 
as a mental-health issue, Mr. Clarke said, and 
approached in the same way as the opioid 
crisis. The police also need to make an effort 
to rebuild trust in the communities most af-
fected by shootings, he said.
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Victims of shooting-related injuries and deaths in TorontoNumber of shootings in Toronto
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Dados provisórios mostram redução 
das vítimas mortais. Dentro de meses 
saber-se-á se o número oficial continua 
a subir.

Pelo segundo ano consecutivo, está 
a baixar o número de pessoas que 
morrem no local do acidente ou a 

caminho do hospital. Os dados provisórios 
de 2019 indicam que a sinistralidade tirou 
a vida a 475 pessoas, menos do que as 508 
do ano anterior. Todavia, estão por apurar 
ainda os números oficiais - as mortes que 
ocorrem no mês seguinte ao acidente e que 
estão a subir desde 2016.

Para já, e olhando aos dados provisó-
rios, vê-se que a redução do número de 
mortos no continente é marcada por uma 
descida excecional: em Setúbal, até 21 de 
dezembro, a sinistralidade mortal viti-
mou 25 pessoas - perto de um terço das 
65 assinaladas em 2018.

A queda em Setúbal foi tão abrupta que, 
sozinha, explica a descida em todo o conti-
nente. De acordo com a Autoridade Nacio-

nal de Segurança Rodoviária (ANSR), entre 
janeiro e 21 de dezembro tinham morrido 
em todo o continente 462 pessoas, uma 
queda de 6% comparando com o ano ante-
rior. Retirando Setúbal, todavia, o cenário 
é o oposto: em vez de uma descida, teria 
havido uma subida de 3%.

Mais patrulhamento
Em Setúbal, o número de mortes cresceu 

entre 2016 e 2018, ano em que foi o distrito 
mais mortífero do país. A principal causa, 
referiu ao JN o comandante do Destacamen-
to de Trânsito do distrito, foi a velocidade 
excessiva e desadequada à via. Em 90% dos 
acidentes, o condutor teve a culpa e grande 
parte por velocidade excessiva.

“Para diminuir estes dados, a GNR iden-
tificou focos problemáticos no distrito em 
2018 e este ano intensificou a fiscalização”, 
afirmou o comandante Pereira. A diminui-
ção ficou, por isso, a dever-se à intensifica-
ção do patrulhamento pela GNR em 2019.
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Nascimentos a subir pelo 
segundo ano consecutivo
Até novembro, nasceram mais 230 bebés. 
Interior mantém declínio.

Ainda faltam apurar os nascimentos 
de dezembro. Mas os dados apontam 
para que em 2019 tenham nascido 

mais bebés do que em 2018. É o segundo ano 
consecutivo com mais nados-vivos, apesar 
de um crescimento ténue, para o qual tem 
contribuído o efeito migratório, com 11% 
dos bebés filhos de mães estrangeiras. Numa 
leitura territorial, o Interior continua a per-
der população.

Conforme o JN noticiou, nos primeiros 11 
meses do ano passado nasceram 80 714 bebés. 
Foram mais 230 recém-nascidos a fazerem o 
teste do pezinho, de acordo com os dados do 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jor-
ge (INSA). O que se traduz num acréscimo de 
0,3% face a período homólogo de 2018.

Lisboa continua a ser o distrito com mais 
nascimentos, respondendo por 30% do 
total. Os dados do INSA permitem, aliás, 
constatar uma subida da natalidade em 11 
distritos e um agravamento do declínio po-
pulacional no Interior do país. 

Castelo Branco regista a maior quebra 
(-18%), com menos 180 nascimentos, se-
guindo-se Portalegre (12%), Guarda (-9%) 
e Vila Real (-7%). Lisboa conta com mais 
448 nascimentos (+2%) e Setúbal com mais 
233 (+4%). O que faz com que, e ao contrário 
do que acontecia em 2018, estejam a nascer 
mais bebés em Setúbal do que em Braga. 

Recorde-se que, em 2018, a natalidade 
subiu 1% face a 2017, ano em que os nas-

cimentos voltaram a baixar depois de dois 
anos consecutivos a subir. A confirmar-se a 
evolução dos números, 2019 será o segundo 
ano de aumento da natalidade.

Mas ténue. Que não evidencia qualquer 
tendência, como explicava ao JN a demó-
grafa Maria João Valente Rosa. O certo, sim, 
é que “desde 2012 estamos abaixo dos 90 
mil nascimentos/ano, não sendo expectável 
que se inverta”, frisava. 

392 078
No primeiro dia de 2020 terão nascido, de 

acordo com uma estimativa da Unicef, 392 
078 bebés em todo o mundo. Índia, China e 
Nigéria terão registado o maior número de 
nascimentos. Para Portugal, a Unicef estimou, 
para 1 de janeiro de 2020, 213 nados-vivos.

Complemento-creche
No próximo ano letivo todos os portu-

gueses com filhos em creches vão ver o 
valor da creche comparticipado a partir 
do segundo filho. Um valor universal, mas 
que não será igual para todos, dependendo 
dos rendimentos.

Dedução fiscal
Os agregados com dois ou mais depen-

dentes terão um aumento da dedução à co-
leta de 726 euros para 900 euros a partir do 
segundo filho. Pelo menos um dos depen-
dentes tem de ter até três anos de idade. A 
licença obrigatória do pai passa de 15 para 20 
dias, sendo paga a 100%.

JN/MS
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Há dois anos seguidos que se morre menos nas estradas portuguesas

Marinha salvou 241 pessoas em 2019
A Marinha salvou 241 pessoas, com uma 
“taxa de eficácia de 98,8%”, em 511 ações 
de busca e salvamento marítimo, durante 
o ano de 2019, anunciou aquele ramo das 
Forças Armadas.

Segundo a nota, os centros de coorde-
nação de busca e salvamento marítimo 
de Lisboa e de Ponta Delgada, e o sub 

centro do Funchal concluíram 2019 “com 
uma taxa de eficácia de 98,8%, correspon-
dente a 241 pessoas salvas em 511 ações de 
busca e salvamento”. Para a Marinha, estes 
números constituem um contributo signifi-
cativo “para a salvaguarda da vida humana 
no mar, nas áreas marítimas da responsabi-
lidade de Portugal”.

Além dos meios da Marinha, nas 511 mis-
sões de busca e salvamento foram empe-
nhados igualmente meios de salvamento 
da Autoridade Marítima Nacional, da Força 
Aérea e outros recursos e meios de entidades 
pertencentes à estrutura auxiliar do Sistema 
Nacional de Busca e Salvamento.

Entre estes, incluem-se o Instituto Na-

cional de Emergência Médica, os serviços 
nacionais e regionais de Proteção Civil, 
bombeiros e administrações marítimas e 
portuárias.

“Salienta-se, igualmente, o apoio pres-
tado pelos navios mercantes nas ações de 
busca e salvamento, desviando-se das suas 
rotas comerciais para prestarem o auxílio 
necessário, sempre coordenados pelos cen-
tros nacionais”, aponta a Marinha.

Os centros de coordenação “são operados 
por militares da Marinha num regime de 
trabalho de 24 horas por dia e sete dias por 
semana, garantindo a coordenação de todas 
as ações”, notou.

No comunicado, a Marinha portuguesa 
salientou que a área de responsabilidade na-
cional “equivale a 63 vezes a área terrestre” 
de Portugal e que “a taxa de sucesso anual 
do serviço nacional de busca e salvamento 
marítimo situa-se, em média, acima dos 
90%, distinguindo-se como um valor de re-
ferência a nível mundial”.
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Numa época em que se assiste a um 
surgimento cada vez maior de obras 
dedicadas à temática da emigração 
portuguesa, sintomático da importân-
cia que o fenómeno assume no país, o 
ano que agora termina assinalou recen-
temente o lançamento do livro Mille-
nials, cidadãos do mundo, relatos da 
nova diáspora.

O livro, de autoria de Cristiana Lo-
pes, uma emigrante portuguesa 
atualmente com 30 anos, natural 

da Gafanha da Nazaré, cidade costeira do 
concelho de Ílhavo, é baseado na expe-
riência que a licenciada em Gestão pela 
Universidade de Aveiro empreendeu aos 
22 anos. Período em que Cristiana Lopes, 
agora a viver e trabalhar em Madrid, em 
Espanha, realizou um estágio profissional 
na Cidade do México, capital densamente 
povoada do México, que acabou por ser a 
sua casa durante cinco anos, e onde co-
nheceu o marido e pai da sua filha.

Ao longo de mais de 200 páginas, a 
obra que aborda ainda percursos de ou-
tros jovens lusos espalhados pelo mundo 

atual, constitui um relato fidedigno dos 
desafios e exigências por que passam os 
novos emigrantes portugueses, isto é, os 
membros da Geração Y ou millennials. 
Um conceito sociológico que designa 
aqueles que nasceram entre os anos de 
1980 e 2000, e que no caso português é 
comummente apontada como a geração 
mais qualificada de sempre.

As histórias de vida apresentadas no 
livro acentuam deste modo as diferenças 
entre a nova e a antiga emigração portu-
guesa. Uma nova emigração engrossada 
por um cada vez mais significativo nú-
mero de quadros com qualificações aca-
démicas superiores, já bastante distante 
da mundividência dos emigrantes portu-

gueses que partiam “a salto” ou de mala 
de cartão das décadas de 1960-70.

Como apontava no verão passado a 
revista semanal Notícias Magazine, num 
interessante artigo sobre Os novos mun-
dos dos emigrantes portugueses, cada 
vez mais “qualificada, mais bem pre-
parada, com novas ferramentas, outra 
mentalidade. Sempre conectada aos seus 
e ao país. A emigração portuguesa está a 
mudar. Anda pelo Mundo, não se aco-
moda, cria oportunidades, não se move 
pela fortuna, parte pelas experiências e 
pelo enriquecimento pessoal e profissio-
nal. Não é escrava do trabalho, aproveita 
a vida. Mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades”.

Daniel Bastos
Opinião

Millenials, cidadãos do mundo, 
relatos da nova diáspora

O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, reiterou esta terça-feira 
(31) que uma eventual recandidatura ao 
cargo em 2021 é uma decisão que está 
“longe” de ser tomada, mesmo com as 
“previsões e vontades” de comentadores 
e alguma população.

“As pessoas partem do princípio que sim 
[que Marcelo se recandidata], mas está 
longe de ser uma decisão tomada e não 

será tão depressa. As pessoas confundem as 
suas previsões e vontades com a minha de-
cisão”, considerou o chefe de Estado, falan-
do na ilha do Corvo, onde passa o ano.

E prosseguiu: “A única coisa que digo, e 
está a começar a chover, sinal divino para 
que abreviemos a conversa, é que é prema-
turo falar, tenho ouvido os comentadores 
todos terem como definitivo que sou candi-
dato. Mas isso é a opinião deles, não a minha 
opinião. Quem vai decidir sou eu”. 

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado 
sobre o apoio dado a uma eventual recandi-
datura por Luís Montenegro e Miguel Pinto 
Luz, candidatos a presidente do PSD, mas o 
Presidente da República reiterou que a deci-
são só deverá ser tomada no final de 2020.

O chefe de Estado aterrou esta terça-feira 
(31) pelas 13.40 horas dos Açores (14.40 horas 
em Lisboa) na ilha do Corvo, mostrando-se 
otimista para a noite de fim de ano que vai 
passar junto dos cerca de 450 habitantes da 
ilha.

Falando aos jornalistas à chegada, o chefe 
de Estado revelou que a ideia de passar o fim 
de ano na ilha do Corvo surgiu do antigo pre-
sidente da Assembleia da República, Jaime 
Gama, que é açoriano. 

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Corvo 
acompanhado pelo presidente do Governo 

dos Açores, Vasco Cordeiro, e à sua espera ti-
nha algumas dezenas de habitantes da ter-
ra, aproveitando os primeiros minutos na 
ilha para tirar algumas fotografias e beber 
uma imperial, que o próprio tirou na sua 
passagem pelo restaurante Caldeirão, a es-
cassos metros da aerogare.

Pela primeira vez, a mensagem de Ano 
Novo do Presidente da República foi trans-
mitida a partir do Corvo, nos Açores, onde 
Marcelo Rebelo de Sousa fez a sua passagem 
de ano, com os habitantes da ilha açoriana, a 
1.890 quilómetros de Lisboa.

Eleito em 24 de janeiro de 2016, Marce-
lo Rebelo de Sousa tomou posse em 9 de 
março e fez a sua primeira mensagem aos 
portugueses, através da televisão, em 01 
de janeiro de 2017.

JN/MS
Mais de 600 incidentes de violência contra 
profissionais de saúde foram registados 
nos primeiros seis meses de 2019, sendo 
que a maioria das notificações respeitam 
a assédio moral ou violência verbal.

Os dados disponibilizados pela Di-
reção-geral da Saúde mostram um 
acumulado ao longo dos anos, pelo 

menos desde 2013, de 4.893 notificações de 
violência contra profissionais de saúde até 
fim de junho de 2019.

Entre o final de 2018 e julho de 2019 re-
gistou-se um acréscimo de 637 incidentes 
de violência. Assim, durante o primeiro 
semestre de 2019, a Direção-geral da Saúde 
(DGS) recebeu uma média mensal superior 
a 100 casos de violência contra os profissio-
nais de saúde.

Segundo os dados disponíveis no ‘site’ da 
DGS, dos mais de 4.800 casos notificados 
ao longo dos anos, 57% respeitam a assédio 
moral, 20% a casos de violência verbal e 
13% de violência física.

Os enfermeiros são o grupo profissional 
que é mais frequentemente vítima de inci-
dentes de violência, com mais de metade das 
situações registadas e comunicadas à DGS. 
Seguem-se os médicos, com 27% dos casos.

Na maioria dos casos, o agressor é um 
utente ou doente ou seu familiar, havendo 
também casos de profissionais que agridem 
outros profissionais.

O Sindicato Independente dos Médicos 
(SIM) veio apelar à ministra da Saúde para 
criar condições de segurança para os profis-
sionais, após mais um caso de agressão a um 
médico. 

Um médico de medicina geral e familiar 
foi agredido a soco e pontapé por um doente 
durante uma consulta no Centro de Saúde 
de Moscavide, segundo relatou o secretário-
-geral do SIM, Roque da Cunha.

Também há cerca de uma semana foi tor-
nado público o caso de outra agressão a uma 
médica no Hospital de Setúbal.

JN/MS

Mais de 600 incidentes de violência contra 
profissionais de saúde no 1.º semestre
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Decisão de recandidatura está 
“longe” de ser tomada, diz Marcelo
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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.

Marcelo já tomou primeiro banho de mar 
de 2020: “os Açores dão-me muita sorte”
O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, tomou na manhã de dia 1 
de janeiro o seu primeiro banho de mar 
de 2020, aproveitando a água “muito 
boa” do Corvo, nuns Açores que lhe dão 
“muita sorte”.

“Cá fora não está frio nenhum. No mo-
mento em que mergulhámos irrompeu 
o sol e parou a chuva”, disse o chefe de 

Estado depois de um banho de menos de 10 
minutos numa água a “17 graus, 17 graus e 
meio”, temperatura superior à de Cascais, 
onde Marcelo Rebelo de Sousa costuma to-
mar banho. O Presidente contou ainda: “Os 
Açores dão-me muita sorte”.

A acompanhar o chefe de Estado na in-
cursão ao mar esteve um elemento da se-
gurança, mas também algumas figuras do 
Corvo, nomeadamente o carteiro da ilha. 

Antes, o Presidente da República este-
ve na primeira missa do ano assinalada no 
Corvo, ilha mais pequena dos Açores que 
foi escolhida por Marcelo para passar o ano.

A partir da ilha do grupo ocidental dos 

Açores, o chefe de Estado desejou um 2020 
“de esperança”, com um “Governo forte, 
concretizador e dialogante”, uma “oposi-
ção forte e alternativa” e pediu que se con-
centrem esforços “na saúde, na segurança, 
na coesão e inclusão”.

Numa tradicional mensagem de Ano 
Novo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou 
que, em Portugal, “esperança quer dizer 
Governo forte, concretizador e dialogante 
para corresponder à vontade popular que 
escolheu continuar o mesmo caminho, mas 
sem maioria absoluta”, numa referência ao 
executivo minoritário do PS, chefiado por 
António Costa. 

A esperança também significa “oposição 
forte e alternativa ao Governo”, acrescen-
tou, na mensagem em que confessou a sua 
admiração pelos “corvinos e açorianos”, 
que vivem no meio do Atlântico e em que 
também pediu “capacidade de entendi-
mento entre os partidos, quando o interes-
se nacional assim exija”.

JN/MS

Vasco Cordeiro valoriza palavras de PR sobre 
“lutas de todos os dias” dos açorianos
O presidente do Governo dos Açores 
valorizou as palavras do chefe de Esta-
do sobre os açorianos na mensagem de 
ano novo, abordando algumas das “lutas 
de todos os dias” dos açorianos.

“Na sua mensagem de ano novo, [Marce-
lo] teve oportunidade de referir vários 
aspetos que dizem muito aos açorianos, 

à nossa região, alguns que são lutas de todos 
os dias, e não apenas destas alturas”, desta-
cou Vasco Cordeiro, falando aos jornalistas 
na ilha do Corvo após a mensagem de ano 
novo do Presidente da República.

Para o chefe do executivo regional, há 
um “trabalho quotidiano” na região para 
superar desafios como o bem-estar da po-
pulação, o desenvolvimento das pessoas e 
do arquipélago, e o combate a formas de 

exclusão, entre outros elementos.
Ao entrar em 2020 no Corvo, Marcelo 

Rebelo de Sousa colocou a ilha mais peque-
na dos Açores e toda a região no centro da 
agenda mediática das comemorações de 
passagem de ano.

“Esta foi uma visita importante, não ape-
nas para o senhor Presidente Marcelo Rebe-
lo de Sousa, mas também para os Açores e 
para o Corvo”, prosseguiu Vasco Cordeiro.

Numa mensagem de ano novo, feita, no 
meio do Atlântico, a 1.890 quilómetros de 
distância de Lisboa, Marcelo admitiu que 
“começar o ano num dos pontos mais lon-
gínquos no território físico” de Portugal, 
“na ilha do Corvo, é uma sensação única 
feita de admiração pela gesta açoriana”.

JA/MS

Chefs juntam-se para cozinharem 
peixes dos Açores
O ano de 2020 não poderia começar 
melhor: a 21 de janeiro, o Avenida 
SushiCafé é palco de mais um Jantar 
Ikigai, a iniciativa em que o restaurante 
recebe um chef convidado para uma 
noite de partilha, celebração e con-
hecimento à mesa.

Nesta terceira sessão, o convidado é 
Luís Cardoso, do Soão e, em todos 
os pratos da noite, serão trabalha-

das espécies dos Açores, num casamento 
feliz entre o Oriente e o Ocidente. Os dois 
primeiros jantares esgotaram.

“A situação geográfica do Oceano 
Atlântico, com temperaturas mais baixas, 
faz com que toda a vida marítima daquela 
zona tenha características muito apetecí-
veis, com peixes menos adocicados, com 
texturas mais firmes e com mais sabor 
a marisco”, destaca o chef da casa, que 
reconhece ainda o potencial “dos mo-
luscos, crustáceos e peixes autóctones” 
da região insular. Para o próximo Ikigai, 
os cozinheiros terão a honra de trabalhar 
apenas com matéria-prima nacional com 
características e qualidade única. Daniel 
Rente antevê uma noite ímpar, “com o 
melhor produto açoreano confeccionado 
com técnicas japonesas diferentes, que o 
farão brilhar ainda mais”, mas tudo isto 

depende “das condições marítimas e do 
que for pescado por essa altura”.

Na terceira volta desta corrida Ikigai, o 
cozinheiro sublinha que a iniciativa tem 
sido importante para mostrar criações 
que vão para lá das que o menu do res-
taurante abriga, e também para desafiar 
a sua equipa, que se vê obrigada a uma 
maior descoberta e preparação para cada 
uma destas noites. A partilha de conheci-
mento é sempre uma das principais pre-
missas, seja pela descoberta que acontece 
a cada prato, seja pelas sempre esclarece-
dores vindas do chef à mesa ao longo dos 
jantares, com histórias para contar sobre 
o prato, sobre os ingredientes, ou sobre 
uma técnica ou uma aventura em torno 
da construção do menu. 

Os pratos destes jantares Ikigai difi-
cilmente podem ser provados noutro 
momento, pois resultam sempre de um 
trabalho conjunto e único para este mo-
mento. O jantar tem o valor de 110€ e in-
clui bebidas, no caso vinhos Fiuza, e um 
welcome drink com gin Roku, perfeito 
para quebrar o gelo. No final, o café fica a 
cargo da Nescafé.

Depois deste, o último Jantar Ikigai 
acontecerá em março de 2020!

NM/MS

A terra tremeu nos Açores há 40 anos
Faz agora 40 anos que um sismo abalou 

os Açores. O tremor de terra atingiu sobre-
tudo as ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. 
Atingiu os 7.2 graus na escala de Richter e 
foi um dos mais devastadores de sempre no 
arquipélago. Morreram 72 pessoas, 400 fi-
caram feridas e 20 mil desalojadas.

RTP/MS
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Fogo de artifício voltou a pintar 
os céus de luz e cor na Madeira
Milhares de pessoas, residentes e tur-
istas, assistiram no dia 31, numa noite 
amena, sem vento e sem chuva, ao es-
petáculo de fogo de artifício na baía da 
cidade do Funchal, na ilha da Madeira, 
que assinalou a entrada de 2020.

À meia-noite, alguns dos 13 navios de 
cruzeiros, com mais de 36.000 pas-
sageiros em trânsito, começaram a 

apitar e logo o céu ficou iluminado pelas mi-
lhares de peças pirotécnicas reluzentes, de-
senhando coreografias de fogo de saudação 
ao ano novo.

Em terra, outras milhares de pessoas, 
entre locais e turistas, em praças públicas, 
nos jardins, nas estradas, em casas e ho-

téis e de toda a parte por onde era possível 
avistar o anfiteatro da cidade do Funchal, 
profusamente alumiado pela iluminação 
transmitida pelas casas de janelas abertas 
de par em par, saudaram igualmente, com 
vivas, palmas e brindes, a entrada de mais 
um ano no calendário.

Subordinado ao tema “Madeira em Fes-
ta” e integrado nos festejos dos 600 anos 
de descobrimento das ilhas do Porto Santo 
e da Madeira, o espetáculo deste ano teve 
a duração de oito minutos com um final 
apoteótico de 25 segundos, “como manda 
a tradição na região”, disse Carlos Macedo, 
da “Macedo’s Pirotecnia”.

NM/MS

Ronaldo partilha fotos do réveillon 
em família na Madeira
Apesar de não ter passado o Natal com 
a mãe, Cristiano Ronaldo despediu-se 
de 2019 e deu as boas vindas a 2020, na 
sua terra natal, a Madeira.

O jogador, acompanhado da namo-
rada Georgina e do filho Cristiani-
nho, chegou ao final do dia 31 de 

dezembro de 2019 para assistir à noite de 

fim-de-ano e também participar no ani-
versário de sua mãe, que nesse dia com-
pletou 65 anos de idade.

“É sempre bom estar de volta a casa”, 
escreveu o craque em inglês na legenda da 
sua publicação no Instagram.
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Detetadas sete infrações laborais 
por dia no último ano na Madeira

Ao longo do último ano, a Direção 
Regional do Trabalho e Ação Inspetiva 
detectou 2.700 infrações laborais na 
Madeira, uma média de sete infrações 
por dia. O mesmo departamento apli-
cou coimas no valor de 1,7 milhões de 
euros, sendo que o combate ao trabal-
ho precário ilegal está no topo das pri-

oridades da fiscalização. 

Grande parte da primeira página é 
ocupada com uma foto que ilustra 
o que foi o primeiro dia de 2020 

no Funchal. Muitos madeirenses e tu-
ristas aproveitaram o bom tempo para 
passear na baixa, comer um gelado e ir 
ao parque de diversões. E a propósito do 
início do ano, o primeiro bebé de 2020 
nasceu às 5h39, num dia em que 88 pes-
soas foram atendidas nas urgências.

DN/MS
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Madeira é terceira região com preços de venda 
e arrendamento de casas mais altos

Em Portugal, o preço médio anunciado 
de venda passou de 299.140€ no 2.º se-
mestre de 2018 para 325.491€ no mes-
mo período de 2019. Já o preço médio 
anunciado de arrendamento passou de 
1.283€ para 1.164€. Estes valores só são 
acompanhados (aliás, são empolados) 
pelos preços em Lisboa, tanto na com-
pra como no arrendamento, Faro, na 
compra, e Porto no arrendamento.

Os dados foram calculados pelo 
número de anúncios publicados 
(oferta) de venda no Imovirtual, 

que aumentou 11%, enquanto o número de 
anúncios de arrendamento cresceu 73%.

Segundo o portal imobiliário, Avei-
ro foi o distrito com o maior crescimento 
de preço médio anunciado, passando de 
179.490€ nos últimos seis meses de 2018 
para 203.920€ no mesmo período de 2019 
(+14%). No entanto, não se encontra entre 
os distritos mais caros para viver.

Esses são Lisboa (520.645€), Faro 
(429.573€) e Madeira (310.849€), que for-
mam o Top-3 de distritos com preço mé-
dio de venda mais elevado. Por outro lado, 
Castelo Branco (118.827€), Beja (125.162€) 
e Guarda (135.113€) são os distritos que 

apresentam valores mais baixos. De referir 
que os únicos distritos/regiões autónomas 
que têm os preços mais altos que a média 
nacional são mesmo as duas primeiras, que 
pelo valor, contribuem para valores altos.

O mesmo se passa no arrendamento, só 
que aqui apenas a capital do país fica acima 
da média nacional. Ou seja, neste particu-
lar, Lisboa (1.532€), Porto (1.104€) e Ma-
deira (890€) fecham o Top-3 das regiões 
com valor médio de arrendamento mais 
alto. Já Guarda (313€), Portalegre (348€) e 
Beja (424€) são os três distritos com valores 
mais baixos no que concerne a este indica-
dor, frisa a Imovirtual.

Entre as regiões com valores mais ele-
vados, o preço médio para compra na 
Madeira aumentou 5%, apenas melhor 
do que Faro, que foi o distrito que apre-
sentou um menor crescimento do preço 
médio anunciado (+3%).

No que toca ao arrendamento, a Madeira 
teve uma quebra de 15%, igualmente ape-
nas menos mal do que Faro, o distrito que 
reflecte um decréscimo de preço médio 
anunciado no segmento de arrendamento 
mais acentuado (-20%).

DN/MS
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Papa condena violência 
sobre as mulheres
 O Papa Francisco disse, na quarta-
feira (1), na primeira missa de 2020, 
que a defesa da paz e a construção de 
um mundo melhor exigem o respeito 
pela dignidade das mulheres, afirman-
do que a violência que lhes é infligida é 
“profanação de Deus”.

“Toda a violência infligida às mulheres 
é profanação de Deus, nascido de uma 
mulher. A salvação chegou à huma-

nidade, a partir do corpo de uma mulher: 
pelo modo como tratamos o corpo da mu-
lher, vê-se o nosso nível de humanidade”, 
afirmou o chefe da Igreja católica na homi-
lia da missa de quarta-feira (1) na Basílica 
de São Pedro, no Vaticano.

A celebração de 01 de janeiro assinala 
também o 53.º Dia Mundial da Paz, na 
Igreja Católica.

Francisco referiu-se ainda a situações 
de exploração em que “muitas vezes os 
corpos das mulheres são sacrificados no 
altar profano da propaganda, do lucro, 
da pornografia”.

O Papa lamentou que enquanto as mu-

lheres são, nas suas palavras, “as fontes 
da vida”, sejam continuamente ofen-
didas, espancadas, violadas, forçadas à 
prostituição” ou forçadas a fazer abortos.

O líder dos católicos disse ainda que 
uma conquista para as mulheres é “uma 
conquista para toda a humanidade”.

JN/MS

Guterres preocupado com fim de acordo da 
Coreia do Norte sobre ensaios nucleares
O secretário-geral das Nações Unidas 
manifestou esta quarta-feira (1) preocu-
pação face ao anúncio do líder norte-
coreano, que pretende retomar os en-
saios nucleares e de mísseis balísticos 
intercontinentais, e defendeu a retoma 
do diálogo com vista à desnuclearização 
completa daquela península.

Segundo a agência estatal norte-coreana 
KCNA, o líder norte-coreano, Kim Jon-
g-un, anunciou o fim da moratória so-

bre os ensaios nucleares e sobre os ensaios de 
mísseis balísticos intercontinentais firmada 
por Pyongyang.

“Não temos qualquer motivo para conti-
nuar ligados unilateralmente a este compro-
misso”, indicou a KCNA num texto recebido 
em Seul, numa referência às declarações de 
Kim Jong-un perante responsáveis do seu 

partido no poder. “O mundo vai descobrir 
num futuro próximo uma nova arma estra-
tégica que a Coreia do Norte possui”.

Numa nota emitida pelo seu porta-voz, 
e citada pelo portal ONU News, o secre-
tário-geral manifesta preocupação com 
o anúncio de Kim e afirma esperar “mui-
to que os testes não sejam retomados, de 
acordo com as resoluções relevantes do 
Conselho de Segurança.”

Comentando esta reviravolta norte-corea-
na, António Guterres defendeu a retoma “de 
um diálogo que leve à desnuclearização com-
pleta e verificável da Península Coreana”.

Na ótica do líder da ONU, “a não proli-
feração continua a ser um pilar fundamen-
tal da segurança nuclear global”, pelo que 
“deve ser preservada”.

JN/MS

Nem o Ano Novo cala os protestos 
de milhares em Hong Kong
Milhares de pessoas voltaram a desfilar 
esta quarta-feira (1) nas ruas de Hong 
Kong, no primeiro dia do ano de 2020. 
A polícia dispersou os manifestantes 
pró-democracia com gás lacrimogéneo 
e canhões de água.

Com caras tapadas e horas depois do 
fogo de artifício da passagem de ano, 
os “hong kongers” (naturais do país) 

não deixaram que o Ano Novo calasse as suas 
reivindicações.

JN/MS 
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Chefe do Estado-Maior de Taiwan 
morre em acidente de helicóptero
O chefe do Estado-Maior do Exército de 
Taiwan, Shen Yi-ming, morreu, na quin-
ta-feira (2), depois do helicóptero em 
que viajava ter efetuado uma aterragem 
de emergência numa zona montanhosa 
perto de Taipé.

De acordo com a agência estatal CNA, 
oito pessoas, incluindo Shen Yi-ming, 
perderam a vida no acidente, enquan-

to outras cinco sobreviveram.
Inicialmente, informações divulgadas 

pela imprensa local e também da China con-

tinental davam conta de que o dirigente má-
ximo das Forças Armadas de Taiwan tinha 
sobrevivido ao acidente, mas as autoridades 
confirmaram a sua morte pouco depois das 
14 horas locais.

O helicóptero Black Hawk UH-60M via-
java com 13 pessoas a bordo e dirigia-se 
para Yilan (nordeste), quando foi forçado a 
aterrar, cerca das 8 horas locais numa área 
montanhosa perto de Taipé, cerca de 10 mi-
nutos após a descolagem.

JN/MS
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China diz que forças externas tentam fazer 
em Macau o que fizeram em Hong Kong
Um alto funcionário chinês afirmou que 
“forças externas”, que Pequim responsabi-
liza pelo caos político em Hong Kong, es-
tão também a tentar infiltrar-se em Macau.

Num ensaio publicado no último núme-
ro da Qiushi [A busca pela verdade], 
revista bimensal do Partido Comu-

nista Chinês (PCC) sobre teoria política, o di-
retor do Gabinete para os Assuntos de Hong 
Kong e Macau em Pequim, Zhang Xiaoming, 
indicou que “forças externas estão a partici-
par e a fabricar o caos em Hong Kong e estão 
também a tentar infiltrar-se em Macau”.

O artigo foi publicado após a visita do 
presidente chinês, Xi Jinping, a Macau, 
de 18 a 20 dezembro último, para assina-
lar o 20.º aniversário da transferência da 
administração do território de Portugal 
para a China, assim como para empossar 
o quinto Governo da região administrati-
va especial chinesa.

Segundo o jornal de Hong Kong, Zhang 
citou o também secretário-geral do PCC, 
Xi Jinping, ao sublinhar que a China é firme 
na salvaguarda da “soberania nacional, da 
segurança e dos interesses do povo” e que 
nunca irá tolerar interferências externas em 
Hong Kong ou Macau.

“Estes comentários do secretário-geral 
Xi Jinping foram um golpe frontal para elas 
[forças externas] e serviram como um enco-
rajamento para nós (...) numa altura em que 
forças externas estão a participar e a fabri-
car o caos em Hong Kong, e estão também a 
tentar infiltrar-se em Macau”, disse.

Zhang escreveu que Hong Kong sofreu 
“contratempos”, enquanto Macau deu 
grandes passos na implementação do prin-
cípio “um país, dois sistemas”, que confere 

às duas regiões administrativas especiais um 
alto grau de autonomia até 2047 e 2049, res-
petivamente.

Zhang sublinhou que as palavras proferi-
das por Xi Jinping em Macau devem servir 
como uma “orientação importante” para a 
antiga colónia britânica.

Pequim atribuiu à ação de forças estran-
geiras a agitação política e social que se vive 
em Hong Kong há seis meses. Em junho pas-

sado, decorreram as primeiras manifesta-
ções contra uma proposta de alteração à lei 
de extradição, já retirada definitivamente 
pelo executivo de Carrie Lam.

Simultaneamente, elogiou Macau por 
manter a estabilidade social e a prosperida-
de económica, mas esta é a primeira vez, no 
âmbito da crise em Hong Kong, que se suge-
re que forças estrangeiras estejam a visar o 
antigo território administrado por Portugal.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros defendera já que a agitação em 
Hong Kong era “obra dos Estados Unidos”, 
servindo-se de comentários de políticos em 
Washington que expressaram simpatia pelo 
movimento pró-democracia na cidade.

Depois do Congresso norte-americano ter 
aprovado uma resolução que aumentou o 
escrutínio de Washington sobre Hong Kong, 
Pequim retaliou com a suspensão de visitas 
de navios militares norte-americanos à ci-
dade e com sanções a várias organizações 
não-governamentais sediadas nos EUA.

Citado pelo SCMP, o vice-presidente de 
uma associação de Estudos de Hong Kong e 
Macau, Lau Siu-kai, disse que as preocupa-
ções do Governo central sobre Macau esta-
vam provavelmente relacionadas com essas 
organizações.

“Há muito que Pequim tem preocupações 
com a segurança de Macau e grande par-
te dessas preocupações tem envolvido os 
EUA”, disse.

No entanto, apontou, “as organizações 
estrangeiras têm tido problemas em esta-
belecer uma presença em Macau, por isso 
Pequim acredita que é mais provável que a 
influência se construa através [da presença] 
em Hong Kong”.

“Pequim pode pensar que tem menos a te-
mer por Macau por não ser tão desenvolvida 
[como Hong Kong], mas as preocupações 
vão aumentar quando tentar levar Macau a 
tornar-se mais internacional”, disse, numa 
alusão a uma maior abertura de Macau ao 
estrangeiro e à diversificação da economia 
altamente dependente do jogo.

JN/MS
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As províncias de Kivu do Norte e Ituri, 
no leste, são as mais afetadas. As au-
toridades revelaram ainda que “341 ca-
sos suspeitos estão sob investigação”.

Mais de três mil casos de Ébola foram 
registados na República Democrá-
tica do Congo, país onde a epide-

mia de febre hemorrágica já matou mais 
de duas mil pessoas desde agosto de 2018, 
revelaram as autoridades de saúde.

Desde o início da epidemia, declarada 
em 01 de agosto de 2018, já se registaram 
3.373 casos de Ébola, com um total de 2.231 
mortos, de acordo com os dados disponibi-
lizados no passado sábado (28) pelo Comité 
Multissetorial de Resposta ao Ébola.

As províncias de Kivu do Norte e Ituri, 
no leste, são as mais afetadas.

As autoridades revelaram ainda que “341 
casos suspeitos estão sob investigação”.

Os esforços para controlar a doença são 
frequentemente interrompidos devido à 
insegurança provocada pela presença de 
milícias nas zonas mais afetadas. Membros 
das equipas “anti-Ébola” já foram mortos 
ou feridos em ataques armados no norte 
do Kivu e Ituri.

Os locais onde estão instaladas estas 
equipas também têm sido alvo de ataques 
nessas regiões.

A atual epidemia de Ébola é a décima re-
gistada na República Democrática do Con-
go e a segunda mais grave, depois de em 
2014 cerca de 11 mil pessoas terem morri-
do na África Ocidental.

O vírus Ébola é transmitido através do 
contacto direto com sangue e fluidos cor-
porais contaminados, causa febre hemor-
rágica e pode atingir uma taxa de morta-
lidade de 90% se não for tratado a tempo.

Sábado/MS

Umaro Sissoco Embaló, candidato do 
Movimento para a Alternância Democrá-
tica (Madem-G15), venceu as eleições 
presidenciais da Guiné-Bissau, anunciou 
a Comissão Nacional de Eleições.

Segundo os resultados apresentados pela 

CNE, numa unidade hoteleira em Bissau, 
Umaro Sissoco Embaló foi eleito presidente 
da Guiné-Bissau com 53,55 % dos votos.

A segunda volta das eleições presiden-
ciais na Guiné-Bissau realizou-se no pas-
sado domingo (29).

JN/MS

O novo presidente da Argélia, Abdelmad-
jid Tebboune, nomeou Abdelaziz Djerad 
para o cargo de primeiro-ministro, anun-
ciou, no passado dia 29 de dezembro, a 
televisão pública, citando um comunica-
do oficial. Professor de Ciência Política, 
Abdelaziz Djerad “foi encarregado de 
constituir um novo Governo” esta sexta-
-feira (3), segundo a televisão.

Abdelaziz Djerad sucede no cargo a 
Sabri Boukadoum, ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros que foi nomeado 

interinamente para a chefia do Executivo 
depois da demissão de Noureddine Bedoui a 
19 de Dezembro, dia da tomada de posse do 
novo presidente. Abdelmadjid Tebboune foi 
ministro e chefe de Governo do contestado 
ex-presidente Abdelaziz Bouteflika.

Jornal de Angola/MS

Três mil casos de ébola registados
na República Democrática do Congo

Umaro Sissoco Embaló vence presidenciais

Presidente indica Abdelaziz Djerad 
primeiro-ministro

O Banco de Portugal afirmou esta 
quinta-feira (2) que “considera todos 
os factos novos que possam ser re-
levantes” para avaliar acionistas de 
bancos, como a empresária Isabel dos 
Santos, acionista do EuroBic que viu 
os seus bens arrestados em Angola.

“O Banco de Portugal considera to-
dos os factos novos que possam ser 
relevantes para efeitos de avaliação/

reavaliação da adequação de quaisquer 
pessoas que exerçam funções de admi-
nistração/fiscalização ou sejam acio-
nistas de instituições por si supervisio-
nadas”, pode ler-se numa nota enviada 
pelo banco central à Lusa sobre o caso da 
empresária Isabel dos Santos.

A instituição liderada por Carlos Costa 
refere ainda que na avaliação das “ques-
tões de adequação (de administradores e 
acionistas)”, sujeitas a segredo, o banco 
“interage e troca informação, nos limi-

tes do quadro normativo aplicável, com 
todas as entidades e autoridades, nacio-
nais e internacionais, de forma a poder 
consubstanciar factos que possam ser 
relevantes no contexto desse juízo”.

O banco central relembrou também 
que a empresária Isabel dos Santos “é 
acionista do Eurobic (com uma participa-
ção de 42,5%)”, mas não tem “qualquer 
outra participação social em qualquer ou-
tra instituição financeira supervisionada 
pelo Banco de Portugal”, e “não integra o 
Conselho de Administração de nenhuma 
entidade sujeita” à sua supervisão.

O Tribunal Provincial de Luanda de-
cretou o arresto preventivo de contas 
bancárias pessoais de Isabel dos San-
tos, do marido, Sindika Dokolo, e do 
português Mário da Silva, além de nove 
empresas nas quais a empresária detém 
participações sociais.

JN/MS

Banco de Portugal atento a “factos novos”
Tribunal angolano arresta contas 
e empresas de Isabel dos Santos
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Parcela de brasileiros que considera 
democracia a melhor forma de Gover-
no diminui de 69% para 62% durante 
o primeiro ano da presidência de Jair 
Bolsonaro. Aumenta, porém, avaliação 
negativa da ditadura militar.

O apoio à democracia como melhor 
forma de Governo caiu sete pon-
tos percentuais durante o primeiro 

ano do Governo de Jair Bolsonaro, revelou 
uma pesquisa Datafolha divulgada nesta 
quarta-feira (01/01).

Entre os entrevistados, 62% consideram 
a democracia a melhor forma de Governo. 
Na pesquisa anterior, realizada na semana 
do primeiro turno das eleições em outubro 
de 2018, o apoio a esse sistema político era 
maior, com 69%.

Houve, no entanto, um aumento de nove 
pontos percentuais em relação ao grupo para 
quem tanto faz se o Governo é democrático 
ou ditatorial, passado dos 13%, em 2018, para 
22%. Já o percentual dos que preferem uma 
ditatura permaneceu estável em 12%.

A pesquisa também revelou que hou-
ve um aumento na parcela da população 
que avalia que não há nenhuma chance de 
ocorrer uma nova ditadura, passando de 
42% para 49%. Outros 46% disseram que 
acreditam que pode ocorrer uma ruptura 
democrática, o que representa uma queda 
de quatro pontos percentuais em relação ao 
levantamento anterior.

O Datafolha também questionou a ava-
liação do legado da ditadura militar (1964-
1985). A pesquisa mostrou um aumento de 

oito pontos percentuais no grupo que con-
sidera que o regime deixou mais realiza-
ções negativas do que positivas, passando 
dos 51%, registrados em 2018, para 59% 
neste ano. Já 30% dos entrevistados con-
sideram o legado positivo, outros 12% não 
souberam responder.

A pesquisa revelou ainda que a maioria 
dos brasileiros desconhece o Ato Institu-
cional nº 5 (AI-5), medida considerada o 
maior símbolo da repressão política du-
rante a ditadura militar no Brasil. Edita-
do em 13 de dezembro de 1968 pelo então 
presidente Artur da Costa e Silva, um dos 
cinco generais que governaram o país du-
rante o regime militar, o decreto resultou 
no fechamento do Congresso Nacional e na 
suspensão de direitos políticos.

Durante o primeiro ano do Governo de 
Bolsonaro, o AI-5 foi invocado em três oca-
siões por pessoas do círculo do presidente. 
Além do ministro da Economia, Paulo Gue-
des, e do general Augusto Heleno, que che-
fia o Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI), o filho de Bolsonaro, o deputado fede-
ral Eduardo, defendeu a aplicação da medi-
da para eventualmente silenciar a oposição.

Entre os entrevistados pelo Datafolha, 
65% disseram que desconhece o AI-5 e ape-
nas 35% afirmaram ter ouvido falar do ato.

A pesquisa sobre a democracia ouviu 
2.948 pessoas nos dias 5 e 6 de dezembro 
em 176 municípios de todas as regiões do 
Brasil. A margem de erro é de dois pontos 
percentuais para mais ou para menos.

Deutsche Welle/MS

Cai apoio à democracia no Brasil, 
mostra Datafolha

O ex-presidente da Nissan, o brasileiro 
Carlos Ghosn, viajou ao Líbano após 
fugir do Japão, onde é acusado de cri-
mes financeiros.

Num comunicado, Ghosn disse que 
não fugiu da Justiça, mas sim “da 
injustiça e da perseguição políti-

ca”. O advogado Junichiro Hironaka, que 
representa o brasileiro, afirmou que está 
“estupefato” com a notícia e que não fa-
lou recentemente com seu cliente. 

Não está claro como Ghosn conseguiu 
deixar o país, já que ele estava impedido 
de viajar para o exterior e sob supervi-
são da Justiça. Um canal de TV libanês, 

MTV, diz que Ghosn teria fugido dentro 
de uma caixa de instrumentos.

O brasileiro, que tem um patrimônio es-
timado em US$ 120 milhões, era uma das fi-
guras mais poderosas da indústria automo-
tiva até ser preso em novembro de 2018. Ele 
nega ter cometido qualquer irregularidade.

O caso dele atraiu atenção internacio-
nal e os vários meses em que ficou na pri-
são levou a um questionamento sobre o 
sistema judicial japonês. O executivo de 
65 anos nasceu no Brasil, é descendente 
de libaneses e passou parte da infância e 
juventude em Beirute, capital do Líbano, 
antes de completar os estudos em Paris.

BBC/MS

A surpreendente fuga do empresário 
brasileiro Carlos Ghosn de prisão 
domiciliar no Japão para o Líbano

Bolsonaro classifica de “vitorioso” 
o seu primeiro ano de Governo
O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ini-
ciou 2020 otimista e descreveu o seu pri-
meiro ano de Governo como “vitorioso”, 
apesar de ter sido marcado por retroces-
sos em áreas como ambiente, educação e 
cultura, mas com avanços na economia.

“Que o Brasil possa continuar seguin-
do o caminho da prosperidade e que 
este seja um ano tão vitorioso para o 

povo brasileiro quanto foi 2019. Estare-
mos, juntos, trabalhando noite e dia, para 
mudar o destino da nossa nação”, escre-
veu o chefe de Estado na rede social Twit-
ter, no primeiro dia deste ano.

Jair Bolsonaro celebrou a passagem para 
2020 no Palácio da Alvorada, em Brasília, 
na sua residência oficial, na companhia da 
sua família, numa decisão de última hora. 
Dias antes, o mandatário anunciou que 
estaria até 05 de janeiro no estado brasi-
leiro da Baía, com a sua filha mais nova, 
mas sem a sua esposa Michelle Bolsonaro, 
tendo alterado esse plano inicial.

Embora o Presidente se mostre otimista, 
o equilíbrio da sua administração foi con-
siderado por especialistas, em geral, nega-
tivo, devido às suas políticas conservado-
ras que o seu executivo promoveu contra a 
Educação e a Cultura para enfrentar a “ve-

lha política” centrada no “comunismo” e 
no pensamento de “esquerda”.

Numa análise à gestão da área cultural 
pública no Brasil em 2019, o investigador 
brasileiro Alfredo Manecy identificou, em 
entrevista à Lusa, retrocessos, frisando 
que nos últimos 20 anos o país tinha avan-
çado em direção a um Estado democrático 
em que há o reconhecimento dos direitos 
culturais, mas este novo Governo vê o se-
tor como um opositor.

“Bolsonaro vê a cultura como uma amea-
ça porque [a arte se dá] num espaço de li-
berdade, de experimentação, um espaço de 
não domesticação perante qualquer Gover-
no, não só [em relação] a este. A cultura é 
uma das áreas mais autónomas de qualquer 
sociedade e, portanto, o Governo priorizou 
a área na sua guerra cultural e [elegeu] ar-
tistas como adversários”, afirmou Manevy.

Em matéria ambiental, com medidas que 
flexibilizaram a fiscalização e o controlo 
sob a desculpa de incentivar o desenvolvi-
mento em reservas indígenas e até mesmo 
na Amazónia, Bolsonaro conseguiu apagar 
a marca que o Brasil deixou nos últimos 
anos na defesa do meio ambiente.

A aprovação do seu Governo esteve em 
declínio consecutivo nos primeiros dez 

meses do seu mandato, que teve início em 
janeiro de 2019, mas teve uma leve recupe-
ração a partir de outubro último, impulsio-
nada pelos resultados das políticas neolibe-
rais que aplicou em questões económicas.

Segundo uma sondagem realizada pelo 
instituto Datafolha, o índice de aprovação 
do atual executivo brasileiro, que era de 
32% em abril, caiu para 29% em agosto e 

estabilizou em 30% em dezembro.
O Presidente promoveu uma redução 

acentuada nos gastos públicos, conseguiu 
uma dura reforma do sistema de pensões 
e aposentação, apesar de alterações da sua 
proposta original por parte do Congresso, 
e iniciou um plano agressivo de privatiza-
ções que atingirá o seu pico este ano.

JN/MS
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362 Barton St E, Hamilton

ESPECIAIS DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO
Bife à Casa /Marisco
SEXTA-FEIRA 
Karaoke
FAZEMOS POR ENCOMENDA
Cavacas
terça a quinta 9am -12am | sexta e sábado 9am-2am | domingo 9am-11pm



Sab 15h

Seg-Sex 11h
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Wisdom of

Wealth

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

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 o primeiro Timeline de 2020! 
Falam de bananas coladas na parede 
(leia-se: arte), de testes de urina fal-
sificados depois de se ser apanhado 
embriagado, das celebridades mais 
bem pagas no Instagram, da cerimó-
nia mais prestigiada no mundo dos 
jogos -The Game Awards e dão-nos a 
conhecer Giddel - um robot que nos 
limpa as sanitas.

E claro, como sempre, partilham muitas 
mais notícias do mundo das celebrida-
des, todas as novidades da tecnologia, 
curiosidades, música e cinema!

Timeline - a sua rede social agora 
na televisão.

Sat 10pm

Sat 9:30 pm Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

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

Os Expensive Soul juntaram-se em 
1999, em Leça da Palmeira, no conce-
lho de Matosinhos. Para trás os discos 
‘B.I.’ ‘Alma Cara’,’ Utopia’ e ‘Sonhador’ 
marcam já 20 anos de carreira que es-
tão a ser celebrados com um novo ál-
bum. “A Arte das Musas”.

Não há outra voz no fado como a de 
Ana Moura. Uma voz que se passeia 
pela tradição livremente, sem deixar 
de flirtar elegantemente com a música 
pop, alargando de uma forma muito 
pessoal o raio de ação da canção de 
Lisboa. Ana Moura transforma instanta-
neamente em fado qualquer melodia a 
que encoste a sua voz.

Dom 17h

O “Nós por Cá” tem dado a conhecer 
alguns dos voluntários que têm con-
tribuído para a existência da cultura 
portuguesa no Canadá, mais concre-
tamente no Ontário. Gente com his-
tórias de vida que marcam a história 
da presença portuguesa neste país à 
conversa com Joana Leal.

Sab 16h

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

Watch Stella’s Studio Episode 17 -- “A 
Series of Fortunate Events”. Stella Ju-
rgen talks about her artistic life from 
the beginning singing with her sister 
Marcela and how her passion for art 
and music came together. Now it’s her 
goal to inspire you to discover the artist 
in you. Be inspired by Stella’s Studio 
on Camoes TV.

Hosted by Stella Jurgen

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

This week Armando Terra will explain the 
different sections of Toronto that pro-
duced unique toys and the box and that 
came with it. Did you know that Toronto 
had different areas of production? We 
will tell you why.

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

À procura do que realmente interessa 
este programa da Camões TV traz à sua 
televisão o espaço de entrevista. Por 
aqui passam políticos, investigadores, 
empresários, gente com histórias de 
vida que marcam a diferença.

O equilíbrio do corpo e mente, o am-
bientalismo, a saúde e o bem-estar. 
Hábitos e escolhas saudáveis. No 
Body & Soul Telma Pinguelo estimula 
e encoraja essas práticas de modo a 
transformarmos o nosso quotidiano e 
dos que nos rodeiam.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm

Dom 16h

O convidado do primeiro episódio do 
ano é o estelista, artista plástico e mo-
delo, Fredsonn Silva Agudá . Não perca!

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

Com Francisco Pegado

Dom 18h30

Neste início de ano olhamos para trás 
e apreciamos o trabalho desenvolvido 
em prol da cultura portuguesa no Ca-
nadá. Para valorizarmos tudo o que se 
fez e incentivar tudo o que será reali-
zado neste ano que agora começa.

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.

Rui Moura quer ver o nosso planeta lá 
de cima. Ele é o primeiro português a 
fazer um curso de astronauta e quer ir 
até ao limite da mesosfera que fica a 
83 quilómetros de altitude, quase tão 
perto da Estação Espacial Internacio-
nal que anda em órbita da Terra.

Apresentador: Manuel DaCosta

Convidados: Peter Ferreira e Vince Nigro  

•  Resumo político da semana

•  Personalidade do Ano de 2019  
    - Eva Batista

•  2020 - O que podemos esperar? 
Que previsões se podem fazer?

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 8 DE JANEIRO
 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 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 9 DE JANEIRO
 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 Musicbox

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 10 DE JANEIRO
 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 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 4 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos
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 11h00 It´s Showtime
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 12h00 Clube dos Cozinheiros
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 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade
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16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço
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 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Here’s The Thing
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 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
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13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 
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17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox
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02h00 We Need To Talk
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 06h00 Musicbox
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 14h00 Mundo Mix 
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19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis
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Wisdom of

Wealth

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

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 o primeiro Timeline de 2020! 
Falam de bananas coladas na parede 
(leia-se: arte), de testes de urina fal-
sificados depois de se ser apanhado 
embriagado, das celebridades mais 
bem pagas no Instagram, da cerimó-
nia mais prestigiada no mundo dos 
jogos -The Game Awards e dão-nos a 
conhecer Giddel - um robot que nos 
limpa as sanitas.

E claro, como sempre, partilham muitas 
mais notícias do mundo das celebrida-
des, todas as novidades da tecnologia, 
curiosidades, música e cinema!

Timeline - a sua rede social agora 
na televisão.

Sat 10pm

Sat 9:30 pm Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

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

Os Expensive Soul juntaram-se em 
1999, em Leça da Palmeira, no conce-
lho de Matosinhos. Para trás os discos 
‘B.I.’ ‘Alma Cara’,’ Utopia’ e ‘Sonhador’ 
marcam já 20 anos de carreira que es-
tão a ser celebrados com um novo ál-
bum. “A Arte das Musas”.

Não há outra voz no fado como a de 
Ana Moura. Uma voz que se passeia 
pela tradição livremente, sem deixar 
de flirtar elegantemente com a música 
pop, alargando de uma forma muito 
pessoal o raio de ação da canção de 
Lisboa. Ana Moura transforma instanta-
neamente em fado qualquer melodia a 
que encoste a sua voz.

Dom 17h

O “Nós por Cá” tem dado a conhecer 
alguns dos voluntários que têm con-
tribuído para a existência da cultura 
portuguesa no Canadá, mais concre-
tamente no Ontário. Gente com his-
tórias de vida que marcam a história 
da presença portuguesa neste país à 
conversa com Joana Leal.

Sab 16h

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

Watch Stella’s Studio Episode 17 -- “A 
Series of Fortunate Events”. Stella Ju-
rgen talks about her artistic life from 
the beginning singing with her sister 
Marcela and how her passion for art 
and music came together. Now it’s her 
goal to inspire you to discover the artist 
in you. Be inspired by Stella’s Studio 
on Camoes TV.

Hosted by Stella Jurgen

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

This week Armando Terra will explain the 
different sections of Toronto that pro-
duced unique toys and the box and that 
came with it. Did you know that Toronto 
had different areas of production? We 
will tell you why.

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

À procura do que realmente interessa 
este programa da Camões TV traz à sua 
televisão o espaço de entrevista. Por 
aqui passam políticos, investigadores, 
empresários, gente com histórias de 
vida que marcam a diferença.

O equilíbrio do corpo e mente, o am-
bientalismo, a saúde e o bem-estar. 
Hábitos e escolhas saudáveis. No 
Body & Soul Telma Pinguelo estimula 
e encoraja essas práticas de modo a 
transformarmos o nosso quotidiano e 
dos que nos rodeiam.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm

Dom 16h

O convidado do primeiro episódio do 
ano é o estelista, artista plástico e mo-
delo, Fredsonn Silva Agudá . Não perca!

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

Com Francisco Pegado

Dom 18h30

Neste início de ano olhamos para trás 
e apreciamos o trabalho desenvolvido 
em prol da cultura portuguesa no Ca-
nadá. Para valorizarmos tudo o que se 
fez e incentivar tudo o que será reali-
zado neste ano que agora começa.

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.

Rui Moura quer ver o nosso planeta lá 
de cima. Ele é o primeiro português a 
fazer um curso de astronauta e quer ir 
até ao limite da mesosfera que fica a 
83 quilómetros de altitude, quase tão 
perto da Estação Espacial Internacio-
nal que anda em órbita da Terra.

Apresentador: Manuel DaCosta

Convidados: Peter Ferreira e Vince Nigro  

•  Resumo político da semana

•  Personalidade do Ano de 2019  
    - Eva Batista

•  2020 - O que podemos esperar? 
Que previsões se podem fazer?

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 8 DE JANEIRO
 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
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17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

 20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 9 DE JANEIRO
 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 
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19h00 Clube dos Cozinheiros
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03h00 Musicbox
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05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 10 DE JANEIRO
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07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul
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13h00 Musicbox
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 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço
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 09h00 Filhos e Cadilhos 
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00
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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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Olá janeiro!
O que trazes para nós?

Para além dos jogos referentes à épo-
ca atual nos variados desportos, iremos 
assistir ao final de duas competições de 
futebol portuguesas: a Taça da Liga e a 
Taça de Portugal.

Na primeira competição já se sabe 
quais serão as partidas a serem dis-
putadas, todas elas na cidade de Bra-

ga: o Sporting de Braga - Sporting aconte-
cerá no próximo dia 21 de janeiro e o Vitória 
de Guimarães - F.C. Porto terá lugar no dia 
22 de janeiro. O grande vencedor da Taça 
da Liga será conhecido a 25 de janeiro. 

Das quatro equipas ainda em compe-
tição apenas duas delas já ergueram esta 
taça que, por muitos, é conhecida como 
a “Taça da Cerveja” (vá-se lá saber por-

quê…): o Sporting de Braga, na época 
2012/2013, e o Sporting, em 2017/2018 e 
2018/2019. A Taça da Liga teve a sua pri-
meira edição há 12 épocas (2007/2008) - o 
Vitória de Setúbal foi o primeiro vencedor, 
ao qual se juntaram (para além do Braga e 
Sporting, é claro) o Benfica (2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) e o Mo-
reirense (2016/2017). Será que os leões irão 
revalidar este título ou, por outro lado, 
será que vamos ter uma estreia? Sendo 
que nenhum de nós tem poderes de adi-
vinhação, resta-nos puxar uma cadeiri-
nha, encontrar uma posição confortável e 
aguardar pela confirmação. É o que temos! 

Avancemos então para a próxima Taça: 
a de Portugal. No passado dia 23 de de-
zembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, 
foi realizado o sorteio dos quartos de final 
e ficou também definido o emparelha-
mento para as meias-finais.

O que ficámos a saber foi o seguinte: o 

Benfica, atual líder isolado do campeona-
to português, receberá, no Estádio da Luz, 
o Rio Ave, que de momento ocupa a sex-
ta posição na tabela classificativa da Liga 
NOS. Já o F.C. Porto, que ocupa o segundo 
posto no campeonato, a quatro pontos das 
águias, tem encontro marcado com o Var-
zim Sport Clube, quarto classificado da II 
Liga, nos quartos.

Resumindo e tentando não baralhar, o 
que isto quer dizer, trocando por miúdos, 
é que os eternos rivais apenas se poderão 
encontrar na final desta competição, caso 
se apurem.

Os restantes jogos desta fase colocarão 
frente a frente os primodivisionários Pa-
ços de Ferreira e Famalicão e ainda o Aca-
démico de Viseu, da II Liga, e o Canelas 
2010, do Campeonato de Portugal.

Todas estas partidas acontecerão en-
tre 14 e 16 de janeiro. Já nas meias-finais, 
que se realizam entre 4 e 6 de fevereiro 
(primeira mão) e entre 11 e 13 de feverei-

ro (segunda mão), o vencedor do encon-
tro entre Benfica e Rio Ave irá defrontar 
a equipa que sair vitoriosa do Paços de 
Ferreira - Famalicão, enquanto que o ven-
cedor do FC Porto - Varzim terá que en-
frentar quem melhor se der na partida que 
opõe Académico de Viseu e Canelas 2010. 
Lembram-se da cadeirinha que vos falei 
há pouco? Também dá jeito neste caso!

A Taça de Portugal já existe desde 1922 
(não aconteceu nas épocas de 1946/1947 e 
1949/1950) e os encarnados detêm o maior 
número de troféus conquistados (26 no to-
tal). De seguida encontramos o Sporting, 
com 17, e em terceiro os dragões, com 16. 
Boavista (5), V. Setúbal e Belenenses (3), 
Académica e Braga (2), Leixões, Desporti-
vo das Aves, Beira-Mar, Estrela da Ama-
dora e Vitória de Guimarães (1) concluem 
a lista de vencedores desta competição.

Entre sorte e saber veremos quem se 
sairá melhor! 

Inês Barbosa
Opinião
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Rúben Amorim foi, na passada sexta-fei-
ra (27), apresentado como novo treina-
dor do Sporting de Braga e demonstrou 
vontade de criar uma equipa com identi-
dade, vencer competições e apostar nos 
jovens da formação.

Ricardo Sá Pinto deixou o Sporting 
de Braga em oitavo lugar na Primei-
ra Liga, o que resultou no seu des-

pedimento. O escolhido pelo presidente 
António Salvador foi Rúben Amorim, que 
promete reerguer a equipa, implementan-
do “uma matriz de jogo diferente” e com 
uma “identidade forte”.

Além de prometer mudanças, aponta 
para a aposta nos jovens e na valorização 
da prata da casa, de forma a construir uma 
equipa que saiba o que significa o SC Braga: 

“A equipa vai ter algo que não teve, pontos 
fortes muito claros. Tive grandes treinado-
res e professores e quero transportar o que 
penso do jogo para a minha equipa, criar 
uma identidade profunda e que seja trans-
versal às camadas mais jovens. Aproveitar 
também a cidade desportiva, os jogadores 
que nasceram aqui e sentem o clube de for-
ma diferente”, disse, durante a conferência 
de imprensa de apresentação.

Rúben Amorim vai estrear-se no dia 4 de 
janeiro, contra o Belenenses SAD, e a prio-
ridade para já é vencer essa partida: “Te-
mos o objetivo de vencer as competições, 
mas a prioridade é vencer o Belenenses, 
porque é importante começar um novo ci-
clo com vitórias, cimentar a tal identidade 
e projetar jogadores da equipa B”.

“Temos um plantel até longo de mais, 
poderá haver ajustes, entradas não, mas 
temos um bom plantel, vamos jogar sem-
pre para vencer. Numa semana, uns podem 
jogar na Liga Europa, e, em outra, outros 
no campeonato, temos plantel para isso. Há 
jogadores com muito talento, como Xadas 
e Trincão, que têm que ser aproveitados e 
lançados, vamos arriscar”, defendeu.

O técnico de 34 anos revelou a influência 
que vários treinadores tiveram durante a sua 
carreira e demonstrou um carinho especial 
por Jorge Jesus, que o treinou durante sete 
anos. “Obviamente, ficaram muitas coisas 
de Jorge Jesus como a exigência. Mas tam-
bém Leonardo Jardim, José Peseiro, Carlos 
Queiroz ou Paulo Bento, todos foram meus 
professores. Mas tenho uma identidade mi-
nha. O sistema é irrelevante, mas eles vão 
saber o que fazer com e sem bola”, atirou.

JN/MS

A tabela da Liga portuguesa dos últimos 
dez anos comprova o domínio do SL Ben-
fica e do F.C. Porto. As águias são os lí-
deres da classificação com um total de 
745 pontos, embora com uma diferença 
curta para os dragões, que totalizam 737 
pontos. Os títulos estão equilibrados entre 
ambos. Os encarnados venceram cinco e 
os azuis e brancos quatro

A diferença para o Sporting é consi-
derável, sendo que os leões contam 
com 636 pontos e com mais do do-

bro das derrotas do que o F. C. Porto. O 
resto do “top-4” é composto pelo Sporting 

de Braga, com 527 pontos somados, apare-
cendo como a primeira equipa abaixo dos 
dois pontos por jogo.

O Vitória de Guimarães surge sem sur-
presa como o 5.º lugar da década. De segui-
da vem o Rio Ave, o Marítimo, o Paços de 
Ferreira e o Vitória de Setúbal. Os castores 
são a única equipa destas nove selecionadas 
que não tem 304 jogos, isto porque dispu-
taram uma vez a Segunda Liga, devido a 
uma época menos conseguida, que valeu a 
descida de divisão. Destaque para os vila-
-condenses e os madeirenses, praticamen-
te iguais em todos os parâmetros.

JN/MS
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Classificação em Portugal 
nos últimos dez anos. 
Quem é o campeão da década?

Foram oito anos sem mexidas nos pré-
mios de jogo pagos pela Liga Portugal 
aos árbitros, mas, depois de difíceis ne-
gociações, verificaram-se dois aumen-
tos em 2019.

Desde que a presente época arran-
cou, e de acordo com o que apurou 
o JN, os 21 homens do apito englo-

bados na categoria C1 recebem 1480 euros 
por jogo no principal escalão do futebol 
português e 1035 euros nas partidas da 
LigaPro. Falamos de valores brutos e, fei-

tas as contas, até ao momento foi o juiz do 
Porto Manuel Oliveira quem mais amea-
lhou, sendo o único que ultrapassou a bar-
reira dos 16 mil euros de ganhos.

De acordo com as informações recolhidas 
pelo nosso jornal, o primeiro aumento, na 
ordem dos seis por cento, verificou-se em 
janeiro último e teve retroativos desde o iní-
cio da época 2018/19. O segundo, na ordem 
dos quatro por cento, e que levou os valores 
para os que se praticam de momento, teve 
lugar no início da presente temporada.

JN/MS

Rúben Amorim promete mudanças 
e aposta na formação

Cada árbitro ganha 1480 euros 
por jogo da Primeira Liga

Carlos Carvalhal repensou a intenção 
de se demitir do comando técnico do 
Rio Ave, considerando que a saída dos 
Arcos teria dado uma má imagem ao fu-
tebol português. O anúncio da continui-
dade foi feito na passada sexta-feira (27) 
em conferência de Imprensa.

O treinador tinha ameaçado demitir-
-se na sequência da derrota com o 
Gil Vicente, para a Taça da Liga, que 

ditou a eliminação da prova, numa partida 
em que os responsáveis do clube foram mui-
to críticos com a arbitragem.

Após algumas reuniões com o presiden-
te do emblema vila-condense, o treinador 
surgiu na passada sexta-feira (27) ao lado 
dos responsáveis do clube, para manifestar 
a intenção de, afinal, continuar no cargo, 
considerando que a saída dos Arcos daria 
uma má imagem ao futebol português.

“Não quero estar a dar um significado 
grande à minha pessoa, mas uma saída de 
um treinador por estes motivos, que teria 
repercussão no estrangeiro, seria mau para 
o futebol português, a quem devo muito. 
Seria altamente lesivo”, afirmou Carvalhal.

O treinador confirmou que tem recebi-
do propostas da Turquia, Inglaterra, Ará-
bia Saudita, Brasil e Estados Unidos, mas 
garantiu manter a vontade de continuar 
no Rio Ave, com quem tem contrato até 
ao final da época, e de juntamente com o 
plantel superar este incidente.

“Já tive oportunidade de falar com os 
jogadores, e acredito que isto os vai tornar 
mais fortes. Não é fácil fazer um ‘reset’ de-
pois do que aconteceu, mas temos a capa-
cidade de nos renovar perante as adversi-
dades”, afirmou Carlos Carvalhal.

JN/MS

Carvalhal recua na demissão e 
mantém-se como técnico do Rio Ave
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Os presidentes do F. C. Porto, Benfica e 
Sporting assumiram o apoio à recandida-
tura de Fernando Gomes à presidência da 
Federação Portuguesa de Futebol, anun-
ciada na passada sexta-feira (27) numa 
declaração enviada à agência Lusa.

O presidente do F. C. Porto, Pinto da 
Costa, elogiou o líder federativo, 
salientando que “tem uma carreira 

longa e de sucesso no mundo desportivo, 
tendo-se destacado em todos os cargos que 
ocupou pela competência e pela obtenção de 
resultados”, e justificou o apoio no reconhe-
cimento das qualidades necessárias a um di-
rigente desportivo: “Estuda bem os assuntos 
sobre os quais tem de tomar de decisões, é 
capaz de conceber e implementar projetos 
inovadores e consegue normalmente alcan-
çar os objetivos a que se propõe”.

“O reconhecimento internacional do seu 
trabalho é a prova de que tem todas as con-
dições para continuar a liderar a FPF. Du-
rante os mandatos do dr. Fernando Gomes, 
a FPF tornou-se uma instituição mais pres-
tigiada a vários níveis. O sucesso desportivo 

das seleções nacionais, a gestão equilibrada 
e o desenvolvimento do património da FPF 
têm a marca indelével de um dirigente ha-
bituado ao sucesso há muitos anos”, refor-
çou o presidente azul e branco.

Pinto da Costa defende ainda a conti-
nuidade da modernização do futebol por-
tuguês, reconhecendo que “o trabalho 
está longe de estar concluído”: “Conheço-
-o bem e sei que nunca deixa o trabalho a 
meio e, por isso, estou a seu lado e apoio 
a recandidatura a um novo mandato. A 
FPF é a locomotiva do futebol, português, 
que necessita da experiência e saber do dr. 
Fernando Gomes, que apoio na sua deci-
são de recandidatura”.

“Como atleta e como dirigente, fosse em 
que modalidade fosse, o dr. Fernando Gomes 
afirmou-se muitas vezes como um campeão. 
É de campeões que o futebol português preci-
sa para ser cada vez melhor e mais credível”, 
concluiu o dirigente portista.

Já Luís Filipe Vieira, presidente do Ben-
fica, enalteceu o “notável trabalho reali-
zado por Fernando Gomes e a sua equipa 

à frente da FPF”, considerando que é algo 
que “merece um justo e unânime reco-
nhecimento”. A mensagem de Luís Filipe 
Vieira, intitulada de “mérito e reconheci-
mento”, manifesta, “de forma inequívoca, 
o apelo e apoio público à sua recandidatura 
para um terceiro mandato”, justificando-
-o com “o rigor e a profissionalização da 
sua estrutura, a isenção que tem pautado a 
sua relação com os clubes, os extraordiná-
rios e inéditos resultados desportivos ob-
tidos pelas diferentes seleções”.”Desde os 
mais consagrados títulos de campeões eu-
ropeus e vencedores da Liga das Nações, 
passando pelas conquistas e troféus con-
quistados nos escalões mais jovens, futsal 
ou futebol de praia, pela expansão do fute-
bol feminino”, destacou o líder das águias, 
lembrando ainda a construção da Cidade 
do Futebol, em Oeiras, a promoção da mo-
dalidade e a criação do canal televisivo 11. 
Além destes motivos, Vieira aponta ainda 
a “importância crescente e presença de 

dirigentes e quadros da FPF nos órgãos de 
topo dos principais organismos interna-
cionais do futebol mundial e europeu”.

“Por todo o trabalho que tem sido rea-
lizado de forma transversal e em diversas 
áreas, o Sporting vê com enorme otimismo 
e entusiasmo a recandidatura do doutor 
Fernando Gomes para presidente da FPF, 
em quem deposita enorme esperança no 
contínuo melhoramento do futebol nacio-
nal, e na sua intransigente defesa junto de 
todas as instâncias nacionais e internacio-
nais”, escreveu o presidente do Sporting, 
Frederico Varandas, salientando que o clu-
be “reconhece, valoriza e apoia quem lide-
ra com competência e rigor”, recordando 
que, “nos últimos anos, sob a liderança do 
Dr. Fernando Gomes, a FPF escreveu uma 
das páginas de maior glória do futebol na-
cional, com as conquista do Campeonato 
da Europa em 2016 e da Liga das Nações em 
2019 entre muitas outras vitórias”.

JN/MS
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Fernando Gomes, presidente da Federa-
ção Portuguesa de Futebol, anunciou, na 
passada sexta-feira (27), que se vai recan-
didatar à liderança do organismo em 2020, 
para o mandato até 2024.

“Decidi recandidatar-me à presidência 
da FPF para o quadriénio 2020-2024. 
Faço-o após uma reflexão que decor-

reu nos últimos meses, porque entendi que 
devo prosseguir o processo de transforma-
ção a que a instituição se sujeitou nos anos 
mais recentes”, anunciou o presidente do 
organismo de cúpula do futebol português, 
num declaração enviada à agência LUSA.

Fernando Gomes, de 67 anos, cumpre o 
segundo mandato, depois de ter concorri-
do sem oposição às eleições de 4 de maio 

de 2016, alcançando 92% dos votos, e de 
ter sido eleito pela primeira vez a 10 de de-
zembro de 2011, ao derrotar Carlos Marta 
por 10 votos (46 contra 36), sucedendo a 
Gilberto Madail na presidência da FPF.

“Com o mesmo sentido de missão do 
primeiro dia, apresentarei as linhas orien-
tadoras para essa candidatura durante o 
primeiro trimestre do ano”, revelou Fer-
nando Gomes.

Antes de assumir a presidência da FPF, 
Fernando Gomes liderou a Liga de Clu-
bes de Basquetebol, foi dirigente do F. C. 
Porto, entre 1994 e 2010, e presidiu à Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional, entre 
2010 e 2011.

JN/MS

Fernando Gomes 
recandidata-se à presidência da Federação Portuguesa de Futebol

Três grandes apoiam recandidatura de Fernando Gomes 
à presidência da FPF
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O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic 
está de volta aos italianos do AC Milan, 
tendo assinado contrato até ao final da 
época 2019/2020, com a opção de pro-
longar o vínculo por mais uma tempora-
da, anunciaram na passada sexta-feira 
(27) os rossoneros.

O avançado de 38 anos, que estava 
sem clube depois de sair dos LA 
Galaxy, dos Estados Unidos, re-

presentou o clube milanês nas temporadas 
2010/11 e 2011/12, tendo marcado um to-
tal de 56 golos, em 85 jogos, e contribuído 

para a conquista de um campeonato italia-
no e de uma Supertaça.

“Vou regressar a um clube que respeito 
muito e à cidade de Milão, que adoro. Vou 
lutar com os meus colegas de equipa para 
mudar o rumo desta época. Vou fazer tudo 
para que isso aconteça”, disse o sueco, em 
declarações reproduzidas pela página ofi-
cial do clube.

Após 17 jornadas, o clube de Milão segue 
no 11.º lugar da Serie A, com 21 pontos, 
metade dos ostentados pelos líderes Inter 
de Milão e Juventus.

JN/MS
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AC Milan anuncia regresso 
de Ibrahimovic

14 pessoas alegadamente envolvidas na 
manipulação de resultados de futebol da 
liga italiana e em apostas ilegais foram 
detidas, na segunda fase da operação 
Oikos, que envolve a Polícia Nacional de 
Espanha, a polícia italiana e a Europol.

A polícia nacional espanhola e a Polícia 
de Estado italiana, juntamente com a 
EUROPOL investigam em conjunto 

uma alegada rede de corrupção, envolven-
do partidas de futebol, descoberta agora na 
segunda fase da operação Oikos.

A primeira fase, realizada em maio, origi-
nou a detenção de 11 indivíduos e a recolha 
de inúmeros documentos sobre a atividade 
ilícita. Os agentes envolvidos encontraram 
vários papéis que continham indicações de 
cobrança, entrega, devolução e entrega de 
fundos para o condicionamento de um re-
sultado da Segunda Divisão espanhola.

No decorrer da investigação, foram reve-

ladas provas de que os líderes dessa organi-
zação tinham ligações a uma casa de apostas 
ilegais em Itália, com clientes de renome, 
incluindo alguns jogadores de futebol da 
Primeira Liga italiana. O suspeito investi-
gado realizava várias viagens de Málaga a 
Roma e geria uma sala de jogos numa cidade 
italiana (Tivoli), na qual vários desportistas 
apostavam de forma ilegal. A polícia italia-
na, juntamente com os agentes anti-máfia, 
detetaram também tentativas de manipula-
ção de jogos na Serie A.

Foram então detidas 14 pessoas em Es-
panha e recolhidos dois registos em Itália, 
que demonstram a suposta participação 
desses indivíduos em crimes de corrupção, 
branqueamento de capitais e administra-
ção desleal. Um dos registos indicava uma 
ligação direta entre a documentação do 
principal investigado italiano e o espanhol.

JN/MS

O Mónaco anunciou, no passado sábado 
(28), a saída de Leonardo Jardim do coman-
do técnico. E já há substituto: o espanhol 
Roberto Moreno.

Chegou ao clube do Principiado em 
2014/15 e, nas quatro épocas ao serviço 
dos monegascos, conquistou uma liga 

francesa duas épocas depois, numa tempora-
da de sonho, em que também conseguiu che-
gar às meias-finais da Liga dos Campeões. Em 
2018/19 não resistiu aos maus resultados e deu 
lugar a Thierry Henry. 20 jogos depois, a 25 
de janeiro de 2019, o francês abandonou o co-
mando técnico e voltou a dar lugar a Leonar-
do Jardim, que assinou contrato até junho de 
2020. Mas a ligação durou menos de um ano.

O treinador português de 45 anos deixou, 
no passado sábado (28), de ser treinador do 
Mónaco. A equipa monegasca ocupa o séti-
mo lugar da liga francesa, a 17 pontos do lí-

der PSG, e já foi eliminada da Taça da Liga 
Francesa. Através das redes sociais, Oleg 
Petrov, vice-presidente do Mónaco, agra-
deceu ao português.

“Gostaria de agradecer a Leonardo Jardim 
por todo o trabalho que fez e por todos os su-
cessos alcançados nos últimos anos. Leonardo 
e a sua equipa técnica deram o seu máximo 
para manter o clube na Ligue 1 na última épo-
ca e dar o lugar merecido à equipa no campeo-
nato. Desejamos-lhe o melhor para o futuro”, 
pode ler-se em comunicado.

No mesmo dia em que foi anunciada a 
saída de Jardim, conheceu-se o sucessor: 
Roberto Moreno. O espanhol, que orientou 
a seleção espanhola durante a ausência de 
Luís Enrique e saiu da La Roja de forma polé-
mica, regressa ao trabalho com um contrato 
válido até junho de 2020.

JN/MS

A visita do Tottenham ao terreno do Sou-
thampton correu mal a José Mourinho, 
treinador do Tottenham, que viu a sua 
equipa perder (1-0), em jogo da 21.ª jor-
nada do campeonato inglês. Mas não foi 
só o golo de Ings, aos 17 minutos, que 
fez a história do jogo, porque o técnico 
português viu um cartão amarelo por ter 
alegadamente espiado uma folha com 
informações que estava no banco da 
equipa adversária.

“Mereci o cartão amarelo. Fui rude, mas 
fui rude com um idiota”, disse José 
Mourinho, no final do jogo. “Troquei 

palavras más com o rapaz”, justificou.
A jornada também foi amarga para Nuno 

Espírito Santo, treinador do Wolves, que per-
deu no terreno do Watford (2-1), com o ad-
versário reduzido a 10 elementos. O português 
Pedro Neto marcou o único golo do Wolves.

JN/MS

Mais 14 detidos em escândalo de 
jogos combinados na liga Italiana

Leonardo Jardim despedido 
do Mónaco e já há sucessor

José Mourinho perde, 
vê cartão amarelo e diz que foi rude

O futebolista chileno Arturo Vidal recla-
ma do Barcelona o pagamento de 2,4 
milhões de euros em prémios referentes 
à última época, o que o clube catalão 
atribuiu este sábado a uma interpreta-
ção errada do contrato.

Em declarações à EFE, fontes do Bar-
celona asseguraram que o clube não 
deve aquela quantia ao médio chile-

no e que a mesma posição é compartilhada 

pela Liga espanhola, pelo que o bicampeão 
espanhol não está disposto a acolher a 
pretensão de Vidal.

O jornal espanhol ABC refere que Vidal 
denunciou a situação à Liga e à Associação 
de Futebolistas Espanhóis em 5 de dezem-
bro, reclamando 2,4 milhões de euros em 
prémios, que, alegadamente, correspon-
dem ao número de jogos disputados na 
última temporada e que não foram pagos.

JN/MS

Vidal reclama 2,4 milhões de 
euros em prémios ao Barcelona
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Os internacionais portugueses Cristiano 
Ronaldo e João Félix foram os grandes 
vencedores do Globe Soccer Awards, 
que decorreu no Dubai, ao ganharem 
nas categorias de melhor jogador do 
ano e jogador revelação, respetivamen-
te. O Benfica recebeu o galardão de me-
lhor academia do ano e Jorge Mendes o 
de melhor agente.

Depois de ver fugir os prémios FIFA 
The Best e Bola de Ouro para o ar-
gentino Lionel Messi, foi nas ará-

bias que CR7 viu reconhecida a grande 
época que fez ao serviço da Juventus e da 
Seleção Nacional, pelos quais conquistou 
a Liga Italiana e a Liga das Nações, com a 
atribuição do Globe Soccer Awards para 
melhor jogador do ano.

Esta é a sexta vez, em nove edições, que 
o avançado português é premiado com 
esta distinção, para grande júbilo da as-
sistência, que entoou alto e em bom som o 
nome “Ronaldo”.

“Tenho de agradecer à minha família, 
à minha namorada, ao meu filho que está 
aqui presente, aos meus três filhos que es-
tão à minha espera no hotel, aos meus ami-
gos que me veem em Portugal e aos meus 
colegas de equipa na Juventus e na Seleção 
Nacional, ao meu agente. E a toda a gente 
aqui presente que apoia esta gala”, come-
çou por discursar Cristiano Ronaldo, con-
tinuando: “Tenho de agradecer à comuni-
dade árabe que é sempre fantástica comigo 
e ao Dubai, um local maravilhoso para vir”.

“Finalmente agradeço a todos os que 
votaram em mim. É uma grande honra 
estar aqui a receber este maravilhoso pré-
mio e espero estar cá de novo no próximo 
ano”, completou o avançado português.

Também esperado era a eleição de João 
Félix como melhor jogador revelação no 
Dubai, ao qual junta o “Golden Boy 2019”. 
Na hora da consagração, o agora jogador 
do Atlético de Madrid não esqueceu as 
águias. “Obrigada ao Benfica, Atlético, aos 
meus agentes, e especialmente, à minha 
família que me apoia desde o início”, disse 
quando subiu ao palco.

O Benfica, juntamente com o Ajax, foi 
distinguido com o prémio”Melhor Acade-
mia do Ano”, com Rui Costa a subir ao pal-
co para receber o galardão. “É uma grande 
honra o Benfica estar aqui para receber, 
pela segunda vez, este prémio. Obrigada 
todas as pessoas que trabalham no Ben-

fica, ao presidente, aos treinadores e aos 
jogadores. O clube está muito orgulhoso 
deste feito”, afirmou o administrador da 
SAD benfiquista.

Fernando Santos, que comandou a Sele-
ção Nacional à vitória na Liga das Nações, 
viu o alemão Jurgen Klopp arrecadar o 
galardão de Melhor Treinador do Ano, na 
sequência da conquista da Liga dos Cam-
peões, pelos ingleses do Liverpool.

Jorge Mendes recebeu, pela oitava vez, 
o prémio de Melhor Agente do Ano. “Que-
ro agradecer à minha equipa da Gestifute, 
à minha família, especialmente a minha 
mulher, treinadores e jogadores. Hoje te-
nho aqui o João Félix, melhor jogador jo-
vem, e o melhor jogador de sempre, Cris-
tiano Ronaldo. É magnífico o golo que ele 
marcou há duas semanas e considero que 
ainda está no topo”, referiu o empresário.

Vencedores do Globe Soccer Awards:

Melhor Jogador do Ano - Cristiano Ronal-
do (Juventus)
Melhor Jogadora do Ano - Lucy Bronze 
(Lyon)
Melhor Jogador Revelação - João Félix 
(At. Madrid)
Melhor Guarda-Redes do Ano - Alisson 
Becker (Liverpool)
Melhor Treinador do Ano - Jurgen Klopp 
(Liverpool)
Melhor Clube do Ano - Liverpool
Melhor Árbitro do Ano - Stephanie Fra-
ppart (França)
Melhor Academia do Ano - Benfica (Por-
tugal) e Ajax (Holanda)
Prémio Carreira Jogador - Ryan Giggs (In-
glaterra) e Pjanic (Bósnia e Herzegovina)
Melhor Jogador Árabe - Abderrazak 
Hamdallah (Al Nassr)
Melhor Jogador Jovem Árabe do Ano - 
Achraf Hakimi (Borrussia Dortmund)
Melhor Clube Árabe - Al-Hilal
Melhor Agente do Ano - Jorge Mendes
Melhor Diretor Desportivo - Andrea Berta
Melhor Parceiro Comercial Desportivo - 
Manchester City e SAP

JN/MS

Cristiano Ronaldo e João Félix 
ganham Globe Soccer Awards
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No dia em que completou o 35.º aniversá-
rio, LeBron James teve outro motivo para 
celebrar. No domingo (29), foi considerado 
o melhor atleta da década da agência “As-
sociated Press”, superando Tom Brady 
por uma larga margem.

LeBron James cumpre a sua 17.ª época 
na principal liga de basquetebol do 
mundo e dominou o campeonato com 

uma série de títulos, individuais e coleti-
vos, recordes e acima de tudo um legado 
criado, que já marcou o início do século XXI 
e inseriu-o na discussão de melhor jogador 
da história da NBA, com Michael Jordan.

Saiu de Cleveland para Miami, onde fi-
nalmente foi campeão, por duas vezes, 
regressou a Ohio para conquistar o título 
prometido aos Cavaliers e rumou na época 
passada aos Los Angeles Lakers, onde pro-
cura o 4.º troféu da carreira.

LeBron disputou oito finais seguidas e 
nenhum outro jogador venceu mais jogos 
e MVP (jogador mais valioso da tempo-
rada) que ele, nos últimos 10 anos. Todos 
estes feitos valeram-lhe a proeza de ser 
considerado o melhor atleta da década 
pela “Associated Press”, uma agência re-
conhecida pela entrega destes prémios.

O escolhido foi LeBron James e juntou-
-se a Tiger Woods, Wayne Gretzky e Ar-

nold Palmer, os outros vencedores do ga-
lardão. A votação foi feita por editores de 
desporto, consagrando o jogador da NBA 
como vencedor, à frente de Tom Brady, 
jogador de futebol americano dos New En-
gland Patriots. Usain Bolt completa o pó-
dio, depois de dominar os Jogos Olímpicos 
de 2012 e 2016 no atletismo. Em 4.º ficou 
Leo Messi e em 5.º Michael Phelps.

LeBron James recebeu o prémio, após 
Serena Williams ter sido anunciada a me-
lhor atleta feminina. O “King” está perto 
de acabar a liga como líder de assistên-
cias, isto porque tem 10.8 assistências por 
partida, enquanto atrás está Ricky Rubio, 
com 92. Contando com os playoffs, ne-
nhum jogador na NBA marcou mais pon-
tos que LeBron nos últimos 10 anos.

Começou a década no 124.º posto na lis-
ta dos melhores marcadores da história da 
competição. 10 anos depois, tem apenas 
três concorrentes à frente: Kobe Bryant, 
Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar. 
“King James”, alcunha dada a LeBron 
James, necessita de pouco mais de 5000 
pontos para se tornar no líder da lista.

Termina então esta década em Los An-
geles e ambiciona conquistar mais um 
anel. Ir para Hollywood foi uma decisão 
lógica, visto que LeBron participa em fil-
mes, tem uma empresa de produção e um 

programa chamado “The Shop”. Há uma 
série de momentos para definir como 
melhor da década, no entanto, o próprio 
atleta seleciona como número um o casa-
mento com Savannah, a sua paixão desde 
os tempos do liceu.

King James tem uma comunidade de fãs 

gigante, contudo tem muitos críticos, como 
qualquer atleta deste patamar. LeBron não 
se sente afetado com isso: “Quando tens 
uma vocação e acreditas em ti próprio, não 
interessa o que as outras pessoas dizem ou 
o que as pessoas sentem”.

JN/MS

MILÉNIO |  DESPORTO

C
ré

di
to

s:
 D

R

Jorge Jesus foi condecorado esta segun-
da-feira (30) por Marcelo Rebelo de Sou-
sa, no Palácio de Belém, com a ordem do 
Infante D. Henrique. Na cerimónia, esti-
veram presentes várias figuras do fute-
bol como Luís Filipe Vieira, presidente do 
Benfica, Frederico Varandas, do Sporting, 
e António Salvador, líder do Braga.

Após a conquista da Taça dos Liberta-
dores e do Brasileirão ao serviço do 
Flamengo, Jorge Jesus recebeu uma 

das mais altas distinções, ao ser recebido 
no Palácio de Belém pelo Presidente da Re-
pública para ser condecorado com a ordem 
do Infante D. Henrique. “Jorge Jesus con-
tribuiu e contribui para projetar o prestígio 
de Portugal no mundo do desporto, mas em 
geral em termos sociais, em particular num 
país que nos é muito querido”, começou 
por dizer Marcelo Rebelo de Sousa.

Sorridente na hora de receber a ordem, o 
treinador português não escondeu o orgulho 
pela distinção, salientando que Portugal e 
Brasil são dois países “ligados culturalmente”.

“Sei o significado da medalha e quem é o 
Infante D. Henrique. Portugal e Brasil são 
dois países irmãos. Não fomos nós [Jorge 
Jesus e equipa técnica] que descobrimos o 

Brasil, não fui eu que dei a independência 
ao Brasil mas fomos nós que conquistámos 
dois títulos. Vamos ficar sempre ligados à 
nação do Flamengo, que são ‘só’ 50 milhões 
de adeptos. Daqui a 70 anos não vou estar 
cá, mas os brasileiros vão dizer que os por-
tugueses foram os primeiros a conquistar a 
Taça dos Libertadores e o campeonato bra-
sileiro. No Rio, há uma comunidade por-
tuguesa enorme. É com grande honra que 
recebo esta distinção. Foi no futebol mas, 
para mim, ela vai além do futebol”, disse o 
técnico visivelmente emocionado.

“Emocionado não estou. Estou um pouco 
mais pesado, dado o peso da medalha. É uma 
homenagem diferente, é no meu país e tem 
um significado especial. O Infante D. Henri-
que foi um estratega e associa-se um boca-
dinho ao que é um treinador. Eu não poderia 
ter todos os presidentes aqui mas chegamos 
onde chegamos com a ajuda de muita gente. 
Fiz questão de convidar aqueles presidentes 
que estavam mais perto de Lisboa, assim 
como todas as referências do futebol portu-
guês. Também convidei o presidente do F. 
C. Porto mas ele não pôde vir. Fez anos an-
teontem e está doente”, afirmou.

JN/MS

Jorge Jesus condecorado: 
“Estou um pouco mais pesado”

Basquetebolista LeBron James eleito o melhor atleta da década
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O piloto britânico Lewis Hamilton foi 
eleito pela segunda vez desportista 
europeu do ano pelas 26 agências de 
notícias da Europa que participaram 
na eleição promovida pela polaca PAP, 
cujos resultados foram revelados na 
passada quinta-feira (26).

Em 2019, Hamilton, de 34 anos, que 
já tinha sido distinguido como o 
melhor desportista europeu em 

2014, conquistou pela sexta vez o título 
mundial de Fórmula 1, o terceiro con-
secutivo, batendo o recorde de pontos 
conquistados numa temporada (413).

O britânico venceu a eleição com 151 
pontos, mais 11 do que o tenista espanhol 
Rafael Nadal, líder do ‘ranking’ mun-
dial e vencedor do US Open e de Roland 
Garros, e mais 75 do que o esquiador 
austríaco Marcel Hirscher, campeão do 
mundo de slalom e vice-campeão de 
slalom gigante em esqui alpino.

Em quarto lugar, com 71 pontos, ficou 
o tenista sérvio Novak Djokovic, que já 
venceu três vezes a votação, em 2011, 
2015 e 2018.

Cristiano Ronaldo, avançado da Ju-
ventus, que, em 2016 e 2017, se tornou o 
primeiro português e único futebolista a 
ser distinguido com este prémio, não foi 
além do 18.º lugar, com 19 pontos, atrás 
do defesa holandês do Liverpool Virgil 
van Dijk, que foi sexto, com 61.

O título de desportista do ano para as 

agências de notícias da Europa é atribuí-
do desde 1958.

Lista dos 20 mais votados:

1. Lewis Hamilton, GB (Fórmula 1) 151 
pontos
2. Rafael Nadal, Esp (Ténis) 140
3. Marcel Hirscher, Aut (Esqui alpino) 76
4. Novak Djokovic, Ser (Ténis) 71
5. Sifan Hassan, Hol (Atletismo) 69
6. Virgil van Dijk, Hol (Futebol) 61
7. Karsten Warholm, Nor (Atletismo) 47 . 
Marc Marquez, Esp (MotoGP) 47
9. Giannis Antetokounmpo, Gre (Bas-
quetebol) 46
10. Johannes Tingnes Boe, Nor (Biatlo) 44
11. Therese Johaug, Nor (Esqui nórdico) 43
12. Dina Asher-Smith, GB (Atletismo) 32
13. Katinka Hosszu, Hun (Natação) 31
14. Mariya Lasickiene, Rus (Atletismo) 27
15. Adam Peaty, GB (Natação) 22 Luka 
Doncic, Slo (Basquetebol) 22 Johannes 
Klaebo, Nor (Esqui nórdico) 22
18. Cristiano Ronaldo, Por (Futebol) 20
19. Niklas Kaul, Ale (Atletismo) 18
20. Stefanos Tsitsipas, Gre (Ténis) 17

JN/MS

Lewis Hamilton desportista europeu 
do ano para agências de notícias
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BOYS REP TEAMS:
U9, U10, U12, U13, U14, U15, U16 & U18

TRY OUTS DATES SEPT 9, 10, 11 & 13
AT BROCKTON STADIUM  (WEATHER PERMITTING)
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Castelo de Vide e Portalegre recebem o 
XIV Norte Alentejano O’ Meeting (NAOM), 
entre 24 e 26 de janeiro de 2020.

Esta edição do evento de orientação pe-
destre abre a época internacional e con-
ta pela primeira vez com duas etapas 

pontuáveis para o ranking mundial (WRE), 
nos escalões de Elite da Federação Interna-
cional de Orientação (IOF). Outra novidade é 
a estreia da modalidade em Alegrete.

O NAOM 2020 será também a prova de 
abertura da época 2020 da Taça de Portugal 
Vitalis de Orientação Pedestre da Federa-
ção Portuguesa de Orientação e vai ainda 

integrar, na última etapa, os Jogos do Alto 
Alentejo. “Como em todos os eventos de 
Orientação, existem percursos abertos a 
toda a comunidade, inclusivamente com 
a possibilidade de terem apoio de monito-
res”, avança a organização, que está a car-
go do Grupo Desportivo dos Quatro Cami-
nhos, de Matosinhos, em parceria com os 
municípios de Castelo de Vide e Portalegre.

Por todas as edições do NAOM já passa-
ram 13.553 participantes, sendo 5.921 es-
trangeiros, oriundos de 38 países, segundo 
números da organização.

JN/MS

Paulo Pereira, selecionador português 
de andebol, assumiu-se sem medo de 
apresentar expectativas elevadas para o 
regresso da seleção nacional à fase final 
de Europeus, em janeiro de 2020.

“Temos expectativas elevadas e não te-
mos medo delas, embora todos saiba-
mos que o sofrimento é maior quando 

as expectativas são exageradas e as coisas 
não correm bem. Temos de ser valentes e 
fazer com que essa expectativa seja positiva 
para nós e, depois, teremos o resultado que 
merecemos”, afirmou o treinador.

A seleção nacional iniciou, na passada 
quinta-feira (26), o estágio final de prepara-
ção para o campeonato da Europa, no qual 
vai defrontar, no Grupo D, a França, meda-
lha de bronze no Mundial de 2019, a estrean-
te Bósnia-Herzegovina e a anfitriã Noruega, 
finalista no último campeonato do mundo.

“A primeira meta, que já tínhamos antes 
do sorteio, é passar a primeira fase [qualifi-
cam-se os dos primeiros de cada grupo]. De-
pois, conseguir melhorar o melhor resultado 
em Europeus, que foi o sétimo lugar obtido 
em 2000, na Croácia. Sabemos que é muito 
difícil, mas acredito que podemos fazer algo 
interessante”, acrescentou Paulo Pereira.

Paulo Pereira reiterou o empenho no 
trabalho, no treino e na preparação da 
equipa, tendo em vista os três primeiros 
jogos do Europeu, que vão ser disputados 
na cidade norueguesa de Trondheim, a fim 
colher resultados positivos.

“Vamos ter de encontrar um ponto de 

equilíbrio entre a euforia, de irmos ao Euro-
peu, e a razão, o compromisso e a concentra-
ção, para a aplicação do modelo e do plano 
para os jogos. Não estou ansioso, perdemos 
tempo se nos centrarmos no resultado, por-
que temos o que merecemos, pelo que temos 
de pensar no nosso trabalho”, frisou.

O campeonato da Europa vai ser disputa-
do entre 9 e 26 de janeiro de 2020, na No-
ruega, Áustria e Suécia. Portugal estreia-se a 
10 de janeiro, frente à França, defronta dois 
dias depois a Bósnia-Herzegovina e encerra 
o Grupo D dia 14, ante a anfitriã Noruega.

Eis os 21 convocados:

Guarda-redes: Alfredo Quintana (F. C. 
Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo 
Capdeville (Benfica)
Pontas: Fábio Vidrago (Benfica), Diogo 
Branquinho (F. C. Porto), António Areia 
(F. C. Porto), Carlos Martins (Benfica) e 
Pedro Portela (Tremblay)
Laterais: André Gomes (F. C. Porto), Fábio 
Magalhães (F. C. Porto), Alexandre Caval-
canti (Nantes), Salvador Salvador (Boa-
-Hora), Belone Moreira (Benfica), João 
Ferraz (Suhr Aarau) e Jorge Silva (Sinfin)
Centrais: Miguel Martins (F. C. Porto) e 
Rui Silva (F. C. Porto)
Pivôs: Alexis Borges (F. C. Porto), Dayma-
ro Salina (F. C. Porto), Luís Frade (Spor-
ting) e Tiago Rocha (Sporting)

JN/MS

O avançado Gonçalo Alves, que este ano 
ajudou Portugal a conquistar o título mun-
dial de hóquei em patins, prolongou o con-
trato com o F. C. Porto até 2023, anunciou, 
na passada sexta-feira (27), o campeão 
nacional, no sítio oficial na Internet.

“Sinto-me muito bem no F. C. Porto 
e é uma alegria poder continuar no 
clube”, disse aos canais de comuni-

cação dos ‘dragões’ Gonçalo Alves, de 26 
anos, mostrando-se orgulhoso e satisfeito 
por representar uma equipa histórica a ní-
vel europeu e mundial.

O avançado, que na atual temporada 
apontou 37 golos, em 17 jogos, chegou ao F. 
C. Porto em 2015, oriundo da Oliveirense, 
e, pelos ‘azuis e brancos’, já conquistou dois 
campeonatos nacionais, três Taças de Portu-
gal e quatro Supertaças.

“Espero conquistar todos os títulos que 
há para conquistar e trabalhar todos os dias 
para sermos cada vez melhores. Para sermos 
a melhor equipa do mundo. Queremos ven-
cer os títulos de todas as competições em que 
estivermos inseridos e vamos trabalhar para 
isso”, disse Gonçalo Alves.

JN/MS

Época internacional de orientação 
abre no Alto Alentejo

Paulo Pereira com “expectativas 
elevadas” para o Europeu

Gonçalo Alves renova pelo F. C. Porto 
até 2023
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A Agência Antidopagem da Rússia 
apresentou um protesto formal con-
tra as sanções que impedem o país 
de participar em competições interna-
cionais durante quatro anos, entre as 
quais os Jogos Olímpicos.

“Foi enviado um conjunto de do-
cumentos à Agência Mundial An-
tidopagem, entre os quais uma 

notificação formal de desacordo relati-
vamente às sanções”, anunciou a agên-
cia, cujo próximo passo deverá ser a 
apresentação de um recurso no Tribunal 
Arbitral do Desporto (TAS).

O organismo de combate ao doping na 
Rússia já tinha manifestado a intenção de 
recorrer para o TAS há cerca de duas se-
manas, na sequência de recomendações 
nesse sentido emitidas pelo seu comité 
de supervisão e pelos comités olímpico e 
paralímpico russos.

A agência deverá contestar no TAS as 
sanções impostas em 9 de dezembro pela 
Agência Mundial Antidopagem, motiva-
das pela descoberta de um sistema de do-
pagem com conhecimento e apoio estatal, 
tornado público há cerca de seis anos.

JN/MS

Rússia avança com queixa formal contra 
suspensão de quatro anos por doping
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Fans cheered on the Toronto Raptors from 
all corners of Canada, gathering around 
televisions in bars and living rooms and 
squeezing shoulder to shoulder in city 
squares for mass public viewings.

Masai Ujiri has long referred to the 
Raptors as Canada’s team - and for a 
few glorious weeks last spring, they 

truly were.
“The momentum of the championship 

run brought fans from all over the coun-
try, and it seemed like unification,” the 
Raptors president said. “Everywhere you 
looked - Montreal, Vancouver - you saw 
fans watching.”

“It’s what we’ve always said, it’s one 
team, one country, and if you can put 
it together that way and you’re good, 
there’ll be unified support. We saw that.”

Last Saturday (28), the Raptors were re-
warded for their historic NBA champion-
ship run by winning the team of the year 
award from The Canadian Press for 2019 
in a slam dunk.

The Raptors earned 61 of 67 votes in a 
poll of writers, broadcasters and editors 
across the country.

“The entire country rallied around 
the Raptors. Million-plus celebration in 
downtown Toronto. And really, a re-
markable feat,” said Phil King, The Globe 
and Mail’s sports design editor.

Canada’s Davis Cup tennis team, the 
runner-up at the Finals, was second with 
five votes, while Melissa Humana-Paredes 
and Sarah Pavan, gold medallists at the 
world beach volleyball championships, 
were third (one).

Olympic ice dance champs Tessa Virtue 
and Scott Moir won the 2018 team award. 
Only one other basketball team has been 
honoured - the Canadian team that won 
the U19 FIBA World Cup in 2017.

The Raptors became the first Canadian 
team to claim a title in one of the four ma-
jor North American leagues since the To-
ronto Blue Jays won the World Series in 
1992 and ’93.

“Not only did they win the battles on the 
court, they also won the hearts and minds 
of Canadians coast to coast, becoming the 
first team outside the U.S. to win the NBA 
title,” Global’s lead of special projects 
George Browne. “The celebration culmin-
ated in the largest victory parade ever for 
a Canadian sports team, 2 million strong.”

With a lunchbucket collection of players 
carrying big chips, the Raptors made it easy 
to cheer for them. They defied the odds, 
winning with a squad that boasted zero NBA 
lottery picks - superstar Kawhi Leonard 
was the highest draft pick at No. 15.

The only NBA squad outside the U.S. gave 
the league a truly global champion. The Rap-
tors’ roster mirrored the city’s diversity, 
with players from all corners of the globe - 
Cameroon, Congo, Spain, China, England 
and Canada. The team was led by Ujiri, who 
was born in England and raised in Nigeria by 
his Nigerian dad and Kenyan mom.

The playoffs were packed with “where 
were you when” moments, and images 
so remarkable they’ll be among Canadian 
sports’ most enduring.

There was a bloodied Fred VanVleet 
sprawled on the court, a chunk of his 
tooth on the ground a few feet away. There 

was VanVleet, mouth open in a guttural 
scream - with broken tooth and bandaged 
cheek - after hitting a vital three-pointer 
in a series-clinching Game 6 victory ver-
sus Golden State.

There was champagne-drenched Leon-
ard dancing in goggles in the celebratory 
locker-room. And there was of course the 
shot, the Leonard buzzer-beater that fam-
ously bounced four times off the rim be-
fore falling, sending Toronto to the con-
ference finals and fans into a frenzy.

Ujiri hasn’t paused to watch any of last 
season’s playoffs, but sees highlights at 
various functions he attends.

“You just see moments from the cham-
pionship run, and you actually remem-
ber exactly where you were during those 
times. It brings some shivers through 
you,” Ujiri said. “One thing that’s stu-
pid about our job is you’re so in the mood 
of now, you’re thinking about the sea-
son now, but every now and then I’ll see 
Freddy screaming with his scar, or you see 
Kawhi run and dunk with his left hand... 
just moments. They’re all precious.”

Coach Nick Nurse watched the first-
round series versus Orlando because it 
happened to be on TV while he was home 
one recent afternoon.

“(That series) seems insignificant but it 
wasn’t, it was probably what catapulted 
us more than anything, losing that Game 
1 and playing so well in Game 2, that I say 
that was where we got our belief,” Nurse 
said. “I even said it: If we play like this, we 
can go all the way. But it’s still amazing to 
see the pictures man, of the crowds from 
the parade, and crowds outside the arena, 

and really truly how well the team played.”
Capturing the Larry O’Brien Trophy was 

a story a quarter of a century in the mak-
ing, and the colossal punctuation mark 
on a season that started off with plenty 
of questions. Ujiri had fired coach Dwane 
Casey, replacing him with Nurse, a rookie 
head coach, and swapped franchise icon 
DeMar DeRozan for Leonard, an unknown 
commodity who’d played just nine games 
the previous season due to injury.

But Leonard was treated with kid gloves; 
the Raptors made “load management” 
part of the team’s lexicon, resting the star 
for one game of back-to-backs. And the 
careful treatment paid off massively with 
Leonard’s performance in the post-season.

The one big negative on the year was 
Leonard’s departure to Los Angeles in the 
off-season. But Raptors fans were more 
grateful than hateful, greeting the player 
who was known as the “King of the North” 
with an emotional standing ovation when 
the Clippers played in Toronto recently.

Nurse said the team of the year honour 
sums up how Canada was “captivated by 
the Raptors.”

And the Raptors had never won the 
award, “so another first for the Raptors - 
and I think a really cool time for basket-
ball in Canada.”

Tennis star Bianca Andreescu captured 
the Bobbie Rosenfeld award for the female 
athlete of the year, while moguls standout 
Mikael Kingsbury won his second con-
secutive Lionel Conacher Award for male 
athlete of the year.

Global News/MS
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‘One team, one country’: 
Toronto Raptors named Canadian Press team of the year

No Algarve poderá comprar ou alugar um apartamento de 2 quartos todo mobilado, a cinco minutos 
da praia, com as condicionado, aquecimento, estacionamento, piscinas para crianças e adultos

Terá um rendimento de 5 a 8 mil euros ao ano

Parque aquático Zoomarine, Algarve shopping e campos de golfe a 10 minutos
Albufeira e Portimão a 20 minutos de carro

Invista o seu dinheiro com quem conhece bem o mercado Português
Fernando Martins
416 258 8104
support@camil.ca
w w w.camil.ca

Apartamentos no Algarve para férias e investimento

Saiba 8 vantagens de ter um apartamento no algarve
com rendimento garantido com a Camil

Soluções acessíveis para as suas necessidades contabilísticas

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, 
 empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda 
opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

• Impostos de venda federal e 
 porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números 
 segurança social temporário
• Registo de corporações

1325 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6E 1C2
(416) 603-0842   Toll Free: 1 888 232 6326
info@viveirosgroup.com viveirosgroup.com
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The Ontario government is investing 
$900,000 in a project in Sault Ste. 
Marie, Ont. that will help people 
move out of community housing as 
well as provide training to help so-
cial assistance recipients develop 
job skills.

The District of Sault Ste. Marie 
Social Services Administration 
Board will use the funding to 

buy up to six homes in a state of dis-
repair and expand a training program 
at Sault College that teaches Ontario 
Works clients building and mainten-
ance skills, states a release.

The students will work with li-
censed contractors to renovate the 
homes, which the board will then sell 
to residents of community housing and 
low-income community members.

About 90 people will receive train-
ing in renovation and construction, 
and more than 50 of them are ex-
pected to find employment and exit 
social assistance, adds the release.

The board will give qualifying fam-
ilies or individuals a forgivable loan 
to help with the down payment and 
Canada Mortgage and Housing Cor-
poration insurance and the homes 
will be sold on a cost-recovery basis, 
keeping house prices affordable.

The proceeds will be used to buy 
more homes to renovate and resell.

“This is an innovative and sustain-
able project that builds skills and 
homes for people who need them,” 
said Steve Clark, minister of munici-
pal affairs and housing, in a statement.

“We need more creative ideas like 
this to help people find good jobs and 
achieve the dream of home ownership.”

DCN News Services

Progress continues on the City of Oril-
lia’s waterfront redevelopment project 
for 70 Front N.

The city says in a statement that it is 
continuing to work with Deloitte, its 
project consultant, and its solicitor to 

navigate the legal processes required to pre-
pare the 9.75-acre site for sale and future re-
development by one of the shortlisted pro-
ponents announced in June 2019.

The Request for Proposal (RFP) docu-
ment, which is currently being developed, 
will be released in spring 2020.

“The City of Orillia is fully committed 
to the waterfront redevelopment project. 
This catalytic project will revitalize the 
core of our city and breathe new vibran-
cy into our downtown waterfront area, 
which is in complete sync with the city’s 
recently adopted strategic plan,” said 
Mayor Steve Clarke.

“Over the last year the city has made 
huge strides on the waterfront redevelop-
ment project,” said Coun. Tim Lauer, chair 
of the Waterfront Working Group. “Coun-
cil started the expropriation of lease rights 
process to prepare the lands for develop-
ment, we’ve narrowed down a list of de-
velopers to three qualified proponents and 

council allocated funds for demolition of 
the southern portion of the plaza.”

City staff have been actively de-risk-
ing the site, which is a process of elimin-
ating potential development roadblocks 
that could prevent or obstruct the future 
redevelopment of the southern portion 
of the site. The legal process to secure the 
city’s right to redevelop the southern por-
tion of the site by expropriating certain 
lease rights from existing tenants which 
could affect future redevelopment also 
continues to move forward. The city is not 
expropriating Metro’s rights to operate a 
grocery store at 70 Front St. N.

When the RFP is released in the spring 
of 2020, the three proponents – Amico 
Properties, Fram Building Group and TPI 
Acquisitions (Tribal) – will have several 
months to develop their proposals for the 
redevelopment of the site. The RFP builds 
upon the successful Request for Qualifica-
tion (RFQ) process, which established the 
vision for the site and included 12 develop-
ment principles to guide the redevelop-
ment process. The development principles, 
which will be reiterated in the RFP, include 
priorities such as compatibility with the 
surrounding land use, enhancement of 
both the resident and visitor experience 

and alignment with the City’s Downtown 
Tomorrow Plan.

Once redevelopment proposals are re-
ceived, the City of Orillia will carry out a 
public consultation process to gather resi-
dent feedback on the three proposals be-
fore selecting the successful proponent. 
It’s anticipated that public consultation 
will take place in the fall of 2020.

“The Waterfront Redevelopment Pro-
ject is an exciting development which is 
drawing the attention of developers and 
business owners,” said Laura Thompson, 
manager of real estate and commercial 
development. “We are already receiving 
interest from investors and entrepreneurs 
who have heard what’s happening in Oril-
lia and are approaching us to ask how they 
can locate new stores, restaurants and ser-
vices on the property.”

In 2012, the city adopted the Downtown 
Tomorrow Plan, which set out a long-term 
vision to better connect the downtown 
core and waterfront area. In 2016, the city 
purchased 70 Front St. N. with the intent 
to extend Coldwater Street to Centennial 
Drive and facilitate redevelopment of the 
southern portion of the plaza.

Ontario Construction News

Program to 
develop job 
skills in Sault 
Ste. Marie

Orillia prepares 9.75 acre waterfront 
development project RFP
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Há cidades que, pela sua história, arqui-
tetura e beleza únicas, merecem ser visi-
tadas pelo menos uma vez na vida.   

A cidade de Praga, capital da Repú-
blica Checa, atravessada pelo Rio 
Moldava é um desses lugares caris-

máticos. A Ponte Charles, cuja construção 
se iniciou em 1357 por vontade de Charles 
IV, é de travessia obrigatória, mais do que 
uma vez. Até 1841 era a única que permitia 
ligar a parte antiga da cidade ao castelo de 

Praga. Dezenas de turistas concentram-se 
na ponte a apreciar a beleza das estátuas, 
os barcos que fazem cruzeiros no rio, os 
cisnes das margens e os monumentos a 
que a ponte dá acesso, dos quais se destaca 
a famosa Torre da Pólvora. 

Apesar de ter percorrido a cidade duran-
te seis horas, num autocarro para turistas, 
e ter visto muitos dos lugares mais em-
blemáticos de Praga, entre eles várias das 
cúpulas que a tornaram famosa, é preciso 
andar a pé na parte velha para poder apre-
ciar as fachadas dos prédios em estilo “art 
nouveau”, as praças com os seus heróis em 
pedestais, as igrejas, os mercados de rua e 
os bairros pedonais de ruas estreitas e irre-
gulares. Por todo o lado, há multidões que, 

como nós, caminham à procura dos vestí-
gios da história, à medida que fotografam e 
comentam os tesouros encontrados. 

A Praça da Cidade Velha do famoso re-
lógio astronómico, o Olorj, é um dos luga-
res da cidade mais visitados. Instalado em 
1410, na parede sul do edifício da Câmara 
Municipal da Cidade Velha constitui o reló-
gio medieval mais famoso do mundo ainda 
em funcionamento. Tem três mostradores: 
o astronómico que mostra a posição do Sol 
e da Lua no espaço celeste; o calendário que 
indica os vários meses e os sinais de zodíaco 
e, o mais apreciado, o das horas. De hora a 
hora juntam-se visitantes de todo o mundo 
para, durante alguns minutos, observarem 
“a caminhada dos apóstolos”. Ninguém se 
importa de esperar porque, naquela praça 
com igrejas, galerias de arte, hotéis e cafés 
há sempre artistas que animam o espaço 
com dança, música e malabarismos.

Fiz questão de cirandar pelas ruas por onde 
andou o escritor Franz Kafka, que era checo 
mas escreveu em alemão. Foi, por isso, um 
dos escritores que estudei a fundo como parte 
do meu curso de Filologia Germânica. 

Fui ao bairro judeu - Judenov - onde 
ele nasceu e viveu momentos importan-
tes da sua vida, que ainda conserva as seis 
sinagogas e o cemitério antigo. Visitei o 
museu Kafka onde pude apreciar manus-
critos da sua obra, fotografias e desenhos. 
Não deixei de ver as irreverentes estátuas 
do escultor David Cerny junto ao museu 
e ainda, a da cabeça de Kafka intitulada 
Metalmorphosis, inaugurada em 2014 que 
tem causado muita polémica. 

Gostei de conhecer a imponente Praça 
Venceslau com muitas lojas, hotéis, res-
taurantes e bares que servem cerveja arte-
sanal, conhecida pela sua qualidade. Para 
fazer compras, senti-me mais atraída pe-
los mercados de rua com especialidades de 
comida tradicional, artesanato em madei-
ra e porcelana, por entre um burburinho 
de gente que torna a cidade animada.

Malá Strana, localizado na base da colina 
de quem desce do castelo com vista para o 
rio Moldava, foi um dos meus bairros favo-
ritos. Frequentado pela nobreza, conserva 
muitos dos magníficos palacetes e igre-
jas barrocas; entre elas, a Igreja da Vitória 
onde se encontra o Menino Jesus de Praga.  

É ainda nesse bairro que fica o parque 
mais visitado da cidade, o Kampa, de onde 
se pode subir à torre Petrin, verdadeiro 
miradouro de toda a cidade. 

Ciente da atração que a cidade exerce 
sobre os que a procuram, voltaria a Praga 
em qualquer outra altura do ano, já que fi-
quei curiosa em relação ao tanto que ainda 
há para descobrir.

Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir 
visitar um país de língua portuguesa? 
Pode fazê-lo com um donativo (“tax donation 
deductible”).
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Praga, 
a cidade das cem cúpulas

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Praga - OrlofPraga - Passeio no rio Moldava

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

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

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor
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E eis que entramos na década de 2020. 
Isto das divisões e seccionamentos 
de tempo é uma coisa muito humana. 
Somos habitantes deste planeta que 
amamos, mas muitas vezes desconhe-
cemos - este tem humores e a nossa 
relação com ele nem sempre é serena.

Desejos e previsões muitas vezes se 
confundem, mas eu não me importo e 
eles também não.  

Seguem os meus desejos para esta dé-
cada:

Espero que a ciência e a sua aplicação 
tecnológica permitam à humanidade per-
ceber melhor o funcionamento da mãe 
Terra. Os recentes e acumulados avanços 
científicos permitirão, na próxima déca-
da, um melhor entendimento do funcio-
namento deste intrincado puzzle. Essa 
evolução será tanto na observação da Ter-

ra a partir do espaço como no estudo do 
próprio espaço, outros planetas e astros. 
Conhecer outros mundos permitirá me-
lhorar o entendimento do nosso. A vida 
existe por aí algures no Universo, só nos 
falta encontrá-la e tentar compreendê-la.

Desejo e prevejo que forçosamente 
haverá uma adaptação da humanidade 
às alterações climáticas, protegendo-se, 
construindo estruturas que resistam aos 
extremos climáticos, readaptando as ci-
dades, readaptando os transportes aé-
reos, terrestres e marítimos, investindo 
na proteção de populações, procurando 
conforto para que a espécie humana se 
mantenha em progressão. Os grandes 
desafios serão com certeza o controlo dos 
fogos florestais, a menorização dos efeitos 
de secas e de desertificação, a racionali-
zação da utilização da água, a  adaptação 
dos sistemas produtivos de alimentação 
às mudanças climáticas e às necessidades 
de nutrição de toda a humanidade.

Iremos com certeza tentar melhorar a 
nossa relação com a Terra - também aqui 
a ciência terá um papel fundamental, no 

entanto a mais difícil e longa caminhada 
será a de reduzir o impacto que a nossa ex-
ponencialmente explosiva civilização tem 
em relação a tudo o que nos rodeia, perce-
ber que a cada passo que damos podemos 
estar a destruir a potencialidade e impor-
tância de outros seres nossos companhei-
ros de viagem neste pequeno grão de areia. 
Perceber que não sobreviveremos sós.

Serão tomadas muitas ações para reduzir 
e inverter o impacto poluidor - avanços já 
se começam a desenhar como é exemplo a 
alteração relativa aos sistemas tecnológi-
cos e industriais que utilizam gases poten-
cialmente geradores de efeito estufa, ou a 
grande Muralha Verde em África, a linha 
de floresta que já está a alterar condições 
de vida para o homem e outras espécies. 

Perceberemos melhor a capacidade de 
adaptação da vida na Terra ao impacto 
humano ou outras alterações sejam in-
ternas ou de proveniência externa - isto 
levará o Homem a ter uma comporta-
mento de cautela e maior sapiência.

A evolução tecnológica e científica nesta 
década que se inicia prevê-se frutuosa em 

áreas como a nanotecnologia, biotecnolo-
gia, novas fontes de energia, exploração de 
recursos até aqui desprezados ou não iden-
tificados. Todos os avanços ajudarão a ter 
uma melhor relação com os ecossistemas. 
Poderão reintroduzir-se espécies em vias 
de extinção e até mesmo já consideradas 
extintas. A proteção de habitats e de bio-
diversidade estará presente como fator es-
sencial à continuidade da espécie humana 
e também da saúde da própria Terra.

Provavelmente teremos humanos a 
viajar para fora da Terra colocando os pés 
nos astros nossos vizinhos, paralelamente 
as investigações no nosso próprio planeta 
terão também um desenvolvimento expo-
nencial, explorando os oceanos em todos 
os seus recursos e profundidades, explo-
rando e conhecendo melhor lugares inós-
pitos ao homem como a Antártida, que se 
verifica já com muito maior biodiversida-
de do que o que era percecionado até aqui.

O meu maior desejo será provavelmen-
te irrealizável… A consciência humana ser 
capaz de, em conjunto e em paz, desfrutar 
da natureza com respeito e admiração.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Desejos/Previsões para a década

C
ré

di
to

s:
 D

R

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Na 101ª edição da Camões TV Magazine
começamos por olhar para trás - para as primeiras 100,

para vos darmos uma pequena ideia do trabalho
que temos desenvolvido nos últimos anos

Mas também nos viramos para o futuro
 e damos força a João Rolo que, em breve, 

com a sua moto vai desbravar caminho 
na África Eco Race, representando Portugal

Feliz ano novo!

Também estamos disponíveis na                 , para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
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SUBSCREVA HOJE! Ligue para a sua operadora e peça o canal WIN 
Bell Fibe - 659 1-866-797-8686 | Rogers Cable 672 1-888-764-3771 

TABERNA
“do 8 ó 80”

VIAGEM A
PORTUGAL

INSCREVA-SE PARA GANHAR UMA

A CAMÕES TV QUER AGRADECER-LHE POR ESTAR DESSE LADO 
E POR ISSO LEVAMO-LO A PORTUGAL

UMA SEMANA DE FÉRIAS PARA QUATRO PESSOAS QUE INCLUI: 
BILHETE DE IDA E VOLTA (DE 9 A 18 DE MAIO) 
7 NOITES NO MIRAMAR HOTEL NA NAZARÉ, 

ALUGUER DE CARRO & 2 JANTARES!

Para participar, subscreva a Camões TV na Bell ou Rogers 
e preencha o formulário em camoestv.com

(o vencedor deve apresentar a prova de subscrição. data limite 22 de janeiro)
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Kika

Mafalda Matos surpreedeu os seus seguidores 
ao revelar ter decidido mudar radicalmente de 
visual. Conhecida pelos seus cabelos longos e 
encaracolados, a atriz que ganhou maior no-
toriedade pela sua participação em ‘Morangos 
com Açúcar’ mostrou-se de cabeça rapada.
“Novo corte de cabelo!! Hoje, durante a mi-
nha meditação, tive esta ideia ... Então fiz! 
Não é necessário shampoo e condicionador! 
Mais tempo! Mais liberdade! Mais sensações 
(oh yeah! É incrível, eu posso sentir tudo!!) 
Olá, novo eu! Eheheh Esta lua nova foi in-
crível!”, pode ler-se na legenda da imagem.

Foi há pouco mais de um ano que Margari-
da Vila-Nova assumiu que estava separada 
de Ivo M. Ferreira, de quem tem dois filhos, 
Martim, de 10 anos, e Dinis, de sete. Ciosa da 
sua vida privada, a atriz tem recusado fazer 
comentários sobre o fim do seu casamento, 
guardando para si as emoções que pautam 
esta nova fase da sua vida. Enquanto o reali-
zador já refez a sua vida amorosa com a atriz 
Jani Zhao, com quem entretanto teve um 
bebé, Lee, há apenas três meses, Margari-
da continua, aparentemente, solteira e sem 
vontade de voltar a apaixonar-se. Confron-
tada com a possibilidade de 2020 lhe trazer 
um novo amor, a atriz partilhou: “Em rela-
ção a isso é uma questão de cada vez...”

Dolores Aveiro completou esta terça-feira, 31 
de dezembro, 65 anos de vida. Nas redes so-
ciais somaram-se mensagens de felicidades 
à mãe de Cristiano Ronaldo, que continua a 
ser uma figura querida dos portugueses.

Katia Aveiro não poupou elogios à mãe: “A 
mami faz anos hoje, acabei de acordar e te-
nho-a na casa ao lado ainda deitadinha, não 
lhe falei nada acerca do dia de hoje, mas já 
vou tratar de lhe dizer o que ela merece ouvir  
por isso aqui nestas singelas palavras só fica 
a homenagem de alguém que significa quase 
tudo na minha vida... Aplausos para a mãe e 
mil energias para que ela tenha muita saúde 
ainda uns bons longos e felizes anos ... o res-
to fica por minha conta em corpo presente.”

Os fãs dos pais da pequena Stormi não perdem tempo a analisar tudo, 
na esperança de encontrar referências a Kylie no novo álbum de Travis 
Scott. No seu mais novo projeto, o rapper pode ter feito um pequeno de-
sabafo sobre o fim da relação com a filha mais nova de Kris Jenner.
Lançado na sexta-feira passada (27), o álbum “Jackboys” traz a faixa 
“Gatti” que, segundo muitos admiradores do músico, faz, de facto, re-
ferência à separação dele e de Kylie. Uma das partes da composição diz: 
“Afaste-se, ela quer deitar-se e hibernar. Eu arrisquei, e é muita coisa 
para arriscar”.
Para os fãs, a palavra “hibernar” significaria que Kylie optou por manter 
uma vida estável na Califórnia, onde cria a sua filha e administra o seu 
império de produtos de maquilhagem. Já Travis Scott segue numa tour-
né pelo mundo todo, passando meses longe de casa com uma vida sem 
rotina fixa. Motivo pelo qual, segundo dizem algumas fontes, o casal de-
cidiu separar-se.
Até então, nenhum dos dois se pronunciou sobre as especulações. O fac-
to é que eles mantém um ótimo convívio após o fim do relacionamento 
de dois anos. A empresária fez até questão de divulgar o disco do ex nos 
stories do seu Instagram e também estiveram juntos durante o Natal na 
festa organizada por Kourtney Kardashian. “A Kylie convidou o Travis 
e deixou claro que queria que Stormi visse a sua mãe e o seu pai juntos 
para comemorar o feriado. Estava animada por perceber que Travis fez o 
esforço. Ele ainda faz parte da família”, revelou uma fonte. 

RECONCILIAÇÃO
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MUDANÇA

MARGARIDA VILA-NOVA

PARABÉNS!
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“GATTI”

Em dezembro de 2016, o Daily Mail avançou com a notícia de que 
Kourtney Kardashian tinha um novo amor. Tratava-se do modelo You-
nes Bendjima, de 26 anos - menos 14 que a socialite. Aquilo que parecia 
um romance passageiro acabou mesmo por se tornar bastante sério.
Após algumas viagens juntos - embora sem fotografias a confirmar o 
relacionamento - e Younes ter sido, estranhamente, visto com Sofia 
Richie - a atual companheira do pai dos filhos de Kourtney -, este e 
a Kardashian mais velha partilharam uma fotografia de Halloween em 
que parecem assumir o romance.
Pela mesma altura, em 2017, os dois foram vistos bastante cúmplices e apai-
xonados na semana da moda de Paris. Em março de 2018 chegou o primeiro 
“alarme”: Kourtney deixou de seguir o alegado namorado no Instagram e, 
em seguida, apagou a própria conta. Pouco depois, voltou tudo ao normal.
No mesmo mês, marcaram presença na festa de aniversário de Tristan 
Thompson e fotografaram-se de forma íntima a usar roupa interior Cal-
vin Klein. Em abril, o Daily Mail sugere que o jovem traiu a socialite, mas 
este responde, questionando onde estão as fotografias das restantes pes-
soas - por sinal, homens - com quem jantou na noite referida na notícia.
Seguram-se vários momentos felizes, que incluíram viagens de sonho, 
mas, no verão, surgiu um outro sinal de alarme. Younes comentou uma 
imagem em que Kourtney surge sentada, de costas, a usar um biquíni re-
duzido, da seguinte forma: “é isto que precisas de mostrar para ter likes?”.
Pouco depois, alegadamente, terminaram a relação. Deixaram, inclu-
sive, de se seguir nas redes sociais e ambos foram vistos em clima de 
romance com outras pessoas. No final do ano, contudo, Younes fez uma 
dedicatória à ex, à qual esta nunca respondeu de forma pública.
“Não nos esqueçamos desta mulher linda por dentro e por fora. Não sou o 
tipo de homem que esquece momentos como este. És uma mulher e mãe 
incrível e espero que encontres felicidade para ti e para os teus filhos. No 
final do dia, é o amor que importa. Não sabemos o que acontecerá ama-
nhã, por isso aqui tens”, escreveu, junto a uma imagem de Kourtney.
Um ano depois, parece que voltaram a dar uma oportunidade ao amor. 
Em setembro de 2019 ressurgiram rumores de uma possível relação entre 
os dois e, em dezembro, foram vistos em clima de grande cumplicidade 
na Disneyland e o modelo acompanhou-a à festa de Natal da família. “Foi 
decisão da Kourtney tornar a relação pública de novo”, garantiu uma fonte 
à People, justificando a fotografia que a socialite partilhou com o jovem.
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Depois de ter sido notícia em todo o mundo 
por ter sido internado num hospital na Aus-
trália com uma infeção grave, Zac Efron vem 
finalmente a público para dar conta do seu 
estado de saúde.
O ator de ‘High School Musical’ e ‘Baywatch’, 
que se encontrava na Papua Nova Guiné a gra-
var o seu novo programa de televisão, terá fi-
cado entre “a vida e a morte”, estando agora a 
recuperar junto dos que lhe são mais queridos.
“Muito obrigado a todos. Fiquei doente na Pa-
pua Nova Guiné, mas recuperei rapidamente e 
concluí três semanas incríveis. Estou em casa 
para as férias com os meus amigos e fãs”.A
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Astronomia, genética, medicina, paleontologia, ciências da computação: a agência de 
notícias France-Presse selecionou seis avanços ou descobertas científicas marcantes 
da década de 2010 que já começaram a mudar os livros escolares.

1. Os ingredientes da vida em Marte

Ainda não sabemos se Marte hospedou algum tipo de vida, mas graças a um pequeno robô 
americano de seis rodas, sabemos que o Planeta Vermelho é habitável. Pouco depois de 
pousar na superfície marciana a 6 de agosto de 2012, o veículo espacial Curiosity descobriu 
pedras, novas evidências de que os rios corriam por lá há mil milhões de anos atrás. Os 
testes multiplicaram-se: havia muita água em Marte, fontes termais, lagos, talvez oceanos.
O Curiosity também descobriu o que a NASA chama de “componentes básicos para a 
vida”, moléculas orgânicas complexas (em 2014). Os cientistas agora voltam-se para a 
perg:nta seguinte: houve realmente vida em Marte?
Dois novos robôs serão lançados em meados de 2020, o americano Mars 2020 e o euro-
peu Rosalind Franklin, para, talvez, desenterrar micróbios antigos. “A ciência espacial 
da próxima década será dominada pela Lua, por Marte e por asteróides”, diz Emily Lak-
dawalla, da Sociedade Planetária. Ela espera que as agências espaciais decidam explorar 
os limites esquecidos do Sistema Solar, Vénus, Urano e Neptuno, até à década de 2030.

2. O cosmos revela-se

Durante muito tempo, a humanidade acreditou que habitava um sistema solar isolado. 
Um telescópio espacial chamado Kepler, lançado em 2009, revelou 2.300 planetas em 
sistemas vizinhos, conhecidos como exoplanetas, e os astrónomos estimam que exista 
provavelmente um por estrela, ou seja, milhares de milhões. O sucessor de Kepler, o 
TESS, foi lançado pela NASA em 2018.
O que esperar da década que está prestes a começar? Análises finas da atmosfera desses 
exoplanetas para descobrir se há vida, sugere o diretor do Laboratório de Estudos Pla-
netários da Universidade do Arizona, Tim Swindle.
Este ano, os terráqueos também tiveram acesso à primeira imagem de um buraco ne-
gro, produzida pelo projeto Event Horizon Telescope. O seu diretor, Shep Doeleman, 
promete para a próxima década o primeiro filme de um buraco negro. “Imagine ver um 
buraco negro evoluir em tempo real”, diz ele.
Mas um evento que, sem dúvida, marcou a década mais do que tudo foi a primeira de-
teção, em 14 de setembro de 2015, de ondas gravitacionais.
Dois buracos negros fundiram-se num redemoinho há 1,3 mil milhão de anos, uma co-
lisão tão poderosa que propagou ondas no resto do cosmos que se contraem e expandem 
no espaço, viajando à velocidade da luz e finalmente chegaram à Terra naquela manhã. 
Einstein estava certo.
Três pioneiros das instalações LIGO e VIRGO receberam o Prémio Nobel em 2017 por 
esta e por uma dúzia de outras deteções desde então. Quanto à origem e composição do 
Universo, os cosmólogos continuam a debater. A matéria escura e invisível, que cons-
titui a grande maioria do Universo, ainda é um dos maiores enigmas existentes. “Esta-
mos a morrer de vontade de saber o que é”, disse o cosmólogo James Peebles, vencedor 
do Prémio Nobel de Física de 2019, em outubro.

3. Tesoura molecular Crispr

Na Biomedicina, existe um antes e um depois do desenvolvimento da ferramenta de edição 
de genoma Crispr. “A modificação genética por Crispr lidera de longe”, disse William Kae-
lin, Prémio Nobel de Medicina 2019, quando questionado sobre as descobertas da década.
Antes de Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna descobrirem e manipularem um 
mecanismo molecular chamado Crispr/Cas9, modificar o genoma era uma tarefa tra-
balhosa e cara. O sistema desvendado e publicado na revista “Science” em junho de 
2012 é mais simples, mais eficiente e programável para cortar o ADN num determinado 
local. “Imbatível”, resume Kiran Musunuru, da Universidade da Pensilvânia.
As duas investigadoras foram amplamente premiadas: Prémio Breakthrough (2015), 
Prémio Princesa das Astúrias de Pesquisa Científica (2015) e o Prémio Kavli de Nano-
ciências da Noruega (2018).

A técnica ainda está longe de ser infalível e teme-se que seja utilizada por aprendizes de 
feiticeiros, como o cientista chinês que causou um escândalo ao testá-la em embriões 
humanos de dois gémeos que vieram a nascer. Mas o Crispr está agora em todos os labo-
ratórios. William Kaelin prevê uma “explosão” do seu uso para curar doenças.

4. Imunoterapia contra o cancro

Durante décadas, os médicos tinham três opções para atacar um tumor: cirurgia, qui-
mioterapia e radiação (radioterapia).
A década de 2010 validou uma quarta ideia: a imunoterapia.
O princípio é tratar os glóbulos brancos que formam o sistema imunitário para que eles 
detetem e ataquem as células cancerígenas, uma vez que o cancro é um especialista em 
permanecer incógnito no corpo. A técnica mais avançada é chamada CAR-T e modifica 
geneticamente os linfócitos T antes de reintroduzi-los em grandes quantidades no corpo.
Uma onda de medicamentos foi autorizada no mercado desde meados de 2010, para 
cancros como o melanoma, linfoma, leucemia e cancro do pulmão. A imunoterapia não 
funciona em todos os pacientes e pode ter efeitos secundários importantes. Mas as re-
missões - a acontecerem - são impressionantes.
Para William Cance, diretor científico da Sociedade Americana do Cancro, a próxima 
década trará imunoterapias “melhores e mais baratas”.

5. Novas espécies humanas

A década começou com a adição de uma nova espécie importante na raça humana Homo: 
numa caverna de Denisova, nas montanhas de Altai na Sibéria, fragmentos de ossos de 
dedos, analisados geneticamente, revelaram que o indivíduo pertencia a uma espécie de 
hominídeo desconhecido até então e que foi batizado Homo denisova: os denisovianos.
Assim, esta espécie junta-se às demais de Homo que habitaram diferentes continentes 
do planeta: Homo neanderthalensis, na Europa; Homo erectus, na Ásia; Homo soloen-
sis, na ilha de Java; os pigmeus do Homo floresiensis na ilha de Flores (anunciado em 
2004); Homo naledi, na África do Sul (2015); e a última espécie, descoberta na ilha de 
Luçon, nas Filipinas, e classificada este ano - Homo luzonensis.
Em relação aos neandertais, a imagem conhecida durante anos de uma espécie primiti-

va e atrasada foi definitivamente desconstruída com a descoberta de cavernas pintadas 
em Espanha: esses humanos usavam jóias e enterravam os seus mortos com flores.
A humanidade moderna (Homo sapiens), portanto, completa uma árvore genealógica 
que mostra claramente que a evolução humana não foi linear e que, até tempos recen-
tes, diferentes espécies humanas coexistiam, cruzavam-se e reproduziam-se entre si. 
Foi há apenas 10.000 anos que os sapiens venceram.
Este avanço “marcou uma revolução na nossa capacidade de estudar a evolução huma-
na e explicar de onde viemos”, disse Vagheesh Narasimhan, geneticista de Harvard.
Para a próxima década, um caminho a seguir é a análise, não de ADN, mas de proteínas 
de esqueletos de milhões de anos. “Com essa técnica, podemos substituir uma série de 
fósseis, cuja posição na evolução é desconhecida”, diz Aida Gómez-Robles, antropólo-
ga da University College London.

6. Inteligência Artificial em toda parte

A Inteligência Artificial - aprendizagem automática das máquinas, ou “machine lear-
ning” - atingiu a maturidade na década de 2010. É o mecanismo dos assistentes de voz e 
recomendações da Netflix, uma eficiência que resulta do processamento de montanhas 
de dados com o enorme poder computacional moderno.
O próximo estágio é a aprendizagem profunda, “deep learning”, que tenta imitar o fun-
cionamento neuronal do cérebro humano e resolve tarefas mais complexas. A tecnolo-
gia acompanhou avanços espetaculares nesta década: do primeiro robô que ganhou o 
campeão mundial de “Go” - um jogo de tabuleiro oriental - em 2017 (Google AlphaGo) 
aos softwares de tradução em tempo real, ou reconhecimento facial no Facebook.
Os mundos da medicina (para fazer diagnósticos mais precisos que os humanos), finan-
ças, automóveis e até recursos humanos para classificar currículos e avaliar candidatos 
já contam com este tipo de tecnologia.
Em 2016, o Google deu um salto na qualidade das suas traduções automáticas, graças à Inte-
ligência Artificial (IA). “O maior avanço da década de 2010 foi a aprendizagem profunda, ou 
seja, a descoberta de que as redes neurais artificiais podem adaptar-se a muitas tarefas do 
mundo real”, estima Henry Kautz, professor de Ciência da Computação na Universidade 
de Rochester. “A IA tem potencial para alimentar muitas descobertas científicas, nos cam-
pos de materiais, medicamentos e até mesmo na física fundamental”, completou.

FYI
-Kika

6 DESCOBERTAS CIENTÍFICAS DA DÉCADA
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Depois 
das festas, 
ficam as 
sobras!
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As épocas festivas são sinónimo (entre outras coisas, é claro) de uma mesa 
bem recheada. Mas, salvo raras exceções, acaba sempre por sobrar qualquer 
coisa. Sabiam que quase metade da comida produzida no mundo é deitada ao 
lixo e boa parte desse desperdício acontece em nossas casas? Segundo al-
guns relatórios divulgados, se continuarmos a produzir e a viver com o padrão 
de consumo atual, no futuro não existirão alimentos para satisfazer as neces-
sidades de todos. Assustador, no mínimo. Assim, existem pequenos gestos 
que podemos e devemos adotar para evitar o desperdício que, principalmente 
nesta altura, tende a acontecer. Deixo-vos algumas ideias de receitas que po-
dem pôr em prática com as sobras que tiverem aí por casa, não só nesta altura 
como em outras ocasiões! 

Bolinhas de casca de batata

As cascas das batatas são uma ótima fonte de vitaminas, fibras e minerais. Porque não 
aproveitá-las para fazer esta entrada? Só necessitam de duas chávenas de casca de ba-
tata cozida e passada, duas chávenas de farinha de trigo, dois ovos, duas colheres de 
sopa de salsa picada e uma colher de sobremesa de fermento em pó.
Comecem por lavar muito bem as cascas da batata. Cozam-nas e passem-nas num liquidi-
ficador. Coloquem a massa numa tigela, adicionem os ovos, a farinha e o fermento. Misture 
bem e, depois, levem ao forno pequenas “bolinhas”, num tabuleiro anti-aderente.

Açorda de bacalhau com salteado de couve

Para fazer esta açorda piquem uma cebola, três dentes de alho e dois tomates, adicio-
nem um pouco de água e levem a refogar. Adicionem mais água e temperem com pi-
menta, cominhos e louro. Juntem 300g de bacalhau desfiado e deixem apurar. Cortar 
500g de pão às fatias e adicioná-lo ao preparado, mexendo até que fique bem envolvi-
do. Finalmente, cortem 300g de couve penca em forma de caldo verde e levem a sal-
tear, com um fio de azeite. Sirvam a açorda juntamente com esse salteado. Bom apetite!

Bolo de casca de abóbora com chocolate

Já estavam a estranhar não aparecer um docinho, não? Aqui a ideia é aproveitar as cas-
cas da abóbora que se utiliza, por exemplo, na confeção dos deliciosos sonhos de Natal! 
Para a massa precisarão de uma chávena e meia de farinha de trigo, uma chávena de 
açúcar, três a quatro chávenas de farinha maizena, três ovos, duas chávenas de casca de 
abóbora picada, uma colher de sopa de fermento em pó e de uma colher de sobremesa 
de azeite. Batam, num liquidificador, as cascas, os ovos e o azeite. À parte, peneirem a 
farinha, a farinha maizena, o açúcar e o fermento. Misturem tudo muito bem e adicio-
nem o preparado ao liquidificador, misturando tudo. Coloquem a massa num tabuleiro 
anti-aderente e levem ao forno a 180º. Para a cobertura misturem quatro colheres de 
sopa de leite magro, a mesma quantidade de chocolate em pó e duas colheres de sopa 
de açúcar. Cozam até ferver e depois espalhem por cima do bolo! 

Inês Barbosa/MS

Procrastinação! Muita gente vive adian-
do tarefas e empurrando situações para 
frente sem solucioná-las.  É um padrão 
de comportamento,  geralmente asso-
ciado a diversos  fatores.   Auto-sabo-
tagem, insegurança, medo, preguiça… 
percebe? A causa da procrastinação, 
geralmente, está conectada com esses 
sentimentos nada positivos.  

Os exercícios físicos? Deixa pra se-
gunda-feira. O meu projeto pes-
soal? Só quando tudo estiver mais 

tranquilo. Guardar dinheiro? Estou preci-
sando comprar aquela roupa linda que eu vi 
na vitrine. O curso que tanto quero fazer? 
Deixa para o ano que vem. E assim,  vamos 
seguindo este ritmo auto-sabotador, sem 
concretizar aquilo que está em nossa es-
sência, deixando de lado as possibilidades  
de  realizações e conquistas, simplesmente 
por não dar o primeiro passo.

 Esses dias eu vi um GIF em uma rede 
social -  GIF é um formato de imagem que 
pode compactar várias cenas e com isso 
exibir movimentos - de uma menina por 
volta de seis anos de idade, tentando pegar 
impulso com o próprio corpo  para pular 
em cima de uma cadeira. Me parece que 
ela treinava para ser uma ginasta. Ela era 
tão pequenina… por isso talvez a dificul-
dade. Acontece que ela tentou por várias 
vezes subir nessa cadeira e caía sempre, 
aliás, se esborrachava no chão  e, mesmo 
assim, com as mãos na cabeça e respi-
rando fundo, ela tentava de novo e, mais 
uma vez, caía no chão. Acho que esse GIF 
mostra umas 15 tentativas da menininha. 
E eu refleti praticamente o dia todo sobre 
essas imagens e as projetei na minha pró-
pria vida.  Comecei a perceber o quanto eu 
desisto nas  minhas primeiras tentativas  e 
o quanto eu já paralisei  por medo. Medo 
porque,  analogicamente exemplificando, 
eu já tenha me esborrachado no chão em 
outras situações.  Mas também percebi 
que, em alguns âmbitos da minha vida, eu 
agi como essa  menina tão resiliente e co-
lhi bons resultados por ter insistido.

Essa simples reflexão me mostrou que  

somos capazes de conseguir “subir em 
qualquer cadeira” que quisermos se in-
sistirmos, se perdermos o medo de fa-
lhar. O máximo que pode acontecer é a 
gente se esborrachar no chão.  Então,  a 
gente se levanta e tenta de novo.

Acho que a partir deste exercício de 
pensamento  há a possibilidade de um 
melhor manejo deste padrão que é o da 
procrastinação. Acredito que alguns dos 
nossos  comportamentos  se originam de 
sentimentos profundos que mal temos 
consciência deles. Ou seja, pouco conhe-
cemos sobre nós mesmos. Por que pro-
crastinamos? Já parou para pensar nis-
so? Talvez a busca por essa resposta nos 
permita  ter outra lente diante dos olhos 
e comecemos finalmente a agir mais e nos 
esforçar para fazer as coisas acontecerem. 
Prestar atenção em  nossos pensamentos, 
nos questionar mais diante de certos há-
bitos que acabam se tornando prejudiciais  
é uma das premissas para melhor com-
preensão de nós mesmos e o início da mu-
dança de padrões tão enraizados. 

Lembrando, em contrapartida, que há 
dias  em que não estamos com energia para 
fazer determinada coisa e precisamos ape-

nas  de descanso,  de uma pausa para que 
tudo volte ao seu lugar e tenhamos mais 
gana para continuar com o nosso objetivo. 
A pausa é muito bem-vinda sim. A pro-
crastinação é um comportamento padrão, 
que pode estar presente no nosso  dia-a-
-dia e não tem relação nenhuma com o 
descanso merecido. E se nos afeta, temos 
que começar a prestar mais atenção.

Sendo o autoconhecimento  a chave 
para a mudança de padrões de compor-
tamento, nosso  trabalho consiste em ob-
servar, questionar  e compreender o real 
motivo pelo qual  não queremos  desatar  
o nó da procrastinação. A partir disso e 
em algum ponto deste processo, é hora 
de  encarar o problema olho no olho  e 
começar  do começo, um pouquinho de 
cada vez, sem pressão, dia após dia e,  se 
acontecer de se esborrachar no chão, le-
vantar  e tentar outra vez. Em algum mo-
mento iremos conseguir  ficar em pé na 
cadeira da vida e sentiremos a sensação  
de vitória, mais deliciosa do que nunca, 
como no final do GIF em que a menina, 
sorridente e orgulhosa,  comemora a di-
fícil e suada conquista, finalmente em pé 
em cima da cadeira!

Adriana Marques
Opinião

Procrastinanção - qual a sua origem?
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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.

TOMATE

MANDIOCA

BETERRABA

CENOURA

PEPINO

SALSA

AIPO

RABANETE

FEIJÃO

ALFACE

CHUCHU

ASPARGO

ABÓBORA

REPOLHO

AGRIÃO

Verticais

2. Entregar em troca; permutar;
4. Exercer ação restritiva sobre; conter, 

regular;
6. Transportar, levar (alguém ou algo) em 

direção ao lugar onde está quem fala ou 
de quem se fala;

8. Ir ou conduzir (alguém ou um animal) 
a algum lugar, para (se) entreter ou 
exercitar;

9. Transferir (bem ou mercadoria) para 
outrem em troca de dinheiro;

11. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico;

12. Representar por meio de caracteres ou 
escrita;

15. Elevar-se do chão por impulso dos pés 
e das pernas.

Horizontais

1. Ter veneração por (alguém ou algo); ter 
grande apreço por; reverenciar;

3. Trazer à memória; recordar;
5. Ver-se frente a frente com; deparar, 

achar;
7. Exprimir por meio de palavras;
10. Ocupar o espaço de; ser o conteúdo de; 

tornar(-se) cheio;
13. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a 

umidade; enxugar(-se);
14. Reunir em uma só todas as partes que não 

têm ligação natural entre si;
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 A B A R R E T E B T Z O X B B
 O K E I O V O Z R L I A I P O
 U H C U H C M B A T T M W F Q
 T I O P L C A X R A L R D E M
 N G L O O Q T N E C L U E O L
 M L S B P S E A W C A T Q R A 
 O R R E E Z A G Q C A A S O F
 C C A A R S C R O E R F B G O
 M E T B L F E I J A O V L R M
 A N L A A C D A D L B O M A A
 Ç O S E P N E O T A O N B P S
 U U A N A I E I N A B I E S B
 C R N M I S S T T O A P A A O
 A A R A T S O M E S C E G A V
 J B O T V K D E M N U P A Q P
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Ingredientes:

• 1 kg de peru já assado
• 2 linguiças
• 2 cebolas grandes picadas
• 3 dentes de alho picados
• 2 tomates picados
• Salsa picada q.b.
• Vinho branco q.b.
• Sal e pimenta q.b.

Puré de batata

• 1 kg de batata
• 50g de margarina (aprox.)
• Sal, pimenta e noz moscada q.b.
• Leite q.b.
• 2 gemas de ovo

Modo de preparação:
Fazer o refogado com a cebola, os alhos e o 
azeite. Juntar o tomate, o vinho branco e a 
salsa. Acrescentar a carne do peru desfiada 
e a linguiça picada, temperar com sal e pi-
menta e deixar cozinhar. 
Entretanto fazer o puré. Cozer as batatas 
numa panela com água temperada com um 
pouco de sal. Depois de cozidas, reduzir a 
puré, passando pelo passe-vite. Juntar o 
leite morno, a margarina e temperar com 
sal, pimenta e noz moscada.
Num tabuleiro de ir ao forno, fazer cama-
das, sendo a primeira de puré, depois a 
carne e por fim nova camada de puré. 
Pincelar com as gemas de ovo batidas e le-
var ao forno para alourar.
Acompanhar com salada de alface.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Empadão 
de peru
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O mês de janeiro não podia começar da 
melhor maneira com dois aspetos astroló-
gicos de excelência: Júpiter/Sol e Júpiter 
/Úrano ambos aspetos de sorte, cresci-
mento, de oportunidade inesperada tra-
zem o alento e a melhoria de vida no geral.

A 20 de março de 2020 damos início a 
um novo ano astrológico em que o 
planeta Marte deixa a sua energia da 

ousadia, coragem e impulso de lado para 
descansar, para dar lugar ao progressista 
e dinâmico Sol. Portanto o ano de 2020 é 
regido pelo Sol.

Plutão vai continuar em Capricórnio e 
Saturno, que também já está lá, de março 
a julho vai visitar a constelação de Aquário 
e a grande efeméride do ano é a entrada 
Júpiter em Capricórnio. Marte dará uma 
volta de dois anos pelo zodíaco. Em março 
fará parte da efeméride do ano ao formar a 

grande conjunção: Marte, Júpiter, Saturno 
e Plutão em Capricórnio.

Desde 2017 até 2052 teremos um ciclo 
maior regido pelo planeta Saturno que é o 
regente de Capricórnio. Saturno e Plutão já 
estão ali no signo de Capricórnio.

A semana entre 5 e 15 de janeiro também 
se apresenta com a conjunção dois maléficos: 
Saturno e Plutão a trazer alguns dissabores.

Júpiter em Capricórnio irá trazer o reco-
nhecimento do trabalho, progresso social, 
enfim os lucros e os louros. Podemos dizer 
que é o melhor momento para a carreira 
de 2 de dezembro 2019 a 18 de dezembro 
2020. Expansão social e muitas oportuni-
dades é o que podem esperar estes nativos. 
Não esquecer que todo o ser humano tem 
Capricórnio em algum lugar. Na casa, área 
de vida no seu mapa astral, é precisamente 
aí que vai acontecer a melhoria de vida, a 
expansão, o crescimento.

A partir de março a julho surge um alívio 
para todos os signos Cardinais (Carneiro, 
Caranguejo, Balança e Capricórnio) devido 
à entrada de Saturno em Aquário.

Assim podemos dizer que os signos de 
terra estão muito favorecidos, isto por a 
maior parte dos planetas se encontrar em 
terra a expandir o melhor deles e dos sig-
nos onde se encontram. Os signos de água 
também irão beneficiar dos bons aspetos 
que existem em terra. Como esta está dire-
tamente ligada à materialidade e sustenta-
bilidade, quer dizer que o 2020 será um ano 
de avanço e melhoria em termos económi-
cos e financeiros.

Assim recebem as melhores energias em 
2020 Touro, Virgem, Escorpião, Peixes e 
Capricórnio.

A todos os signos desejo um excelente 
2020!

Cristina Candeias

Análise astrológica geral para

2020
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

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

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

3 a 9 de janeiro de 202046 www.mileniostadium.com

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

Precisam-se empregados para churrasqueira 
portuguesa em Hamilton. Cozinheiro, 
ajudantes de cozinha e empregados de 
balcão. Contacto: Steven - 905-746-7840

Wanted: concrete drivers with DZ licence to 
start immediately. Good salary and benefits. 
Contact: Rene @ ML Group, 29 Judson St 
Toronto - 416.603.7878 - rene@mlgroup.ca

Procura-se bate-chapa com experiência 
para centro de reparos de colisão, Green 
Star Auto Collision, em Vaughan. Full 
Time, de segunda a sexta-feira das 8h 
às 17h30. Para uma entrevista contacte 
Jeanette 905-761-6789

V M
Cleaning Services Company

Limpeza de casas,
condomínios
e escritórios

437-214-9217
v_m1235@hotmail.com

PCCM  
Baile dos Reis
1136 College St, Casa dos Açores
Sábado, 4 de janeiro, às 18h30
Informações: 905 286 1311

Casa do Alentejo
Baile dos Reis
1130 Dupont St
Sábado, 11 de janeiro, às 19h
Informações: 416 537 7766

Casa dos Açores do Ontário
FADOalado
1136 College St
Sábado, 11 de janeiro, às 18h30
Informações: 416 603 2900

Associação Migrante de 
Barcelos
Cantar os Reis
2079 Dufferin St
Sábado, 11 de janeiro
A Associacão Migrante Barcelos vai andar 
pela cidade de Toronto, a cantar os Reis
Informações: 647 949 1390

Canadian Madeira Club                                                                                      
Festa de São Sebastião
1621 Dupont St
Sábado, 18 de janeiro, às 18h
Atuação de Banda Dose Dupla
Informações: 647 781 3856/ 416 686 2851

Asas do Atlântico S.S. Club
Baile do Sócio e Patrocinador
1573 Bloor St W
Sábado, 18 de janeiro, às 19h
Atuação de Banda Sagres
Informações: 647 771 4818/ 416 532 8154

Nossa Senhora da Luz                                                                                      
26.º Festa de Aniversário
1130 Dupont St
Sábado, 18 de janeiro
Jantar e Baile com Paulinho do Minho e 
DJ Five Stars
Informações: 416 457 2196 / 416 588 4506

Canadian Madeira Club                                                                                      
Festa de Aniversário do Nosso 
Rancho Folclórico
1621 Dupont St
Sábado, 25 de janeiro, às 18h
Atuação de DJ Nazare Praia
Informações: 647 781 3856/ 416 686 2851

Associação Migrante de 
Barcelos
Valentine’s Day
1263 Wilson Ave, Salão da LiUNA Local 183
Sábado, 15 de fevereiro, às 19h
Atuação de Banda Moda Nova
Informações: 647 949 1390

1631 Dundas Street WestJanuary 4, 2020, 10:00 PM – 2:00 AM



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


