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EDITORIAL

Bem-vindo/a à nova década e que 2020 seja um ano feliz e 
próspero para todos. 

Os leitores habituais do Milénio Stadium esperam a cobertura 
de assuntos que são muitas vezes ignorados, mas que têm um 
impacto substancial na forma como a sociedade funciona. 

Esta semana, o Milénio examina a proliferação da religião, os mila-
gres religiosos e os fanatismos associados que, muitas vezes, ditam 
a forma como vemos o mundo e como afeta o nosso dia a dia. Será 
que a religião se tornou num mar confuso de expectativas irrealistas? 
O que é a religião? As religiões são coleções partilhadas de crenças 
transcendentes que foram legadas dos crentes aos convertidos, que 
carregam uma doutrina documentada severa e reveladora ou práti-
cas culturais estabelecidas. Muitas vezes, as religiões são explicações 
espirituais que pretendem responder a questões como “porque esta-
mos aqui?” e, com base num código moral, governar a conduta e os 
assuntos entre humanos. 

Ser religioso implica que se acredite num Deus ou num grupo de 
Deuses. As escrituras em livros como a Bíblia formam a base da con-
duta moral dos crentes. 

Muitos confundem espiritualidade com religião. Apesar das reli-
giões enfatizarem o espiritualismo como sendo parte da fé, pode-se 
ser espiritual sem ser religioso. Algumas religiões, como o Cristianis-
mo, evidenciam crenças que se desenvolvem, em grande medida, 
associadas a milagres que ocorreram em vários locais do mundo. 
Muitas das vezes, os milagres baseados em aparições de santos a pe-
cadores são fenómenos não explicados pelas conhecidas leis da natu-
reza. Sem provas concretas, os crentes em milagres aceitam os factos 

relatados pela Bíblia ou mitos populares como factos. 
Desde os sete milagres de Jesus, muitos outros milagres, incluindo 

as aparições de Fátima, têm vindo a ser aceites por milhões de cren-
tes. Foram erguidos monumentos como santuários que celebram as 
aparições e que, ao mesmo tempo, servem de locais de marketing 
para produtos religiosos que também geram um importante fundo 
monetário para o Vaticano. Então qual é o custo da religião nas nos-
sas vidas? Espera-se que os crentes apoiem continuamente as orga-
nizações religiosas, que são alimentadas pelas ocorrências milagro-
sas, que são continuamente impregnadas nos nossos cérebros como 
sendo factos. Acreditamos porque é um facto ou por medo do desco-
nhecido nunca visto? São milhões aqueles que passam as suas vidas 
comprometidos com a religião, na esperança de que Deus, santos ou 
padres tornem a sua vida melhor, ignorando todos os crimes come-
tidos em nome de Deus ou por aqueles que trabalham para Deus. No 
livro “Homo Deus” é proposto um argumento que questiona o nas-
cimento da religião e a formação do corpo humano e da sua inteli-
gência. O “Homo Deus”, que é um corpo humano criado à imagem 
de Deus, sugere que a criação corporal não é espiritual, mas sim ba-
seada no desenvolvimento natural do Homo Erectus. São muitos os 
que questionam: se Deus nos criou à Sua imagem, porquê tantas im-
perfeições na sua criação? O fanatismo que ataca o cérebro de tantas 
pessoas em nome da religião irá causar guerras, um comportamento 
demente e o abuso da espécie humana. As religiões que deveriam ser 
os guias da moralidade estão a destruir o mundo. Com certeza que 
é tempo de termos um verdadeiro milagre que mude os caminhos 
do mundo. Infelizmente, não irá acontecer porque poderemos per-
der a nossa voz de ignorância e tornarmo-nos instruídos. No final, os 
Trumpismos e outras religiões semelhantes irão ditar como vivemos. 
É triste ser isto que as nossas crianças vão herdar devido a mensagens 
confusas ditadas por aqueles que pregam os princípios morais. 

Abrace um mundo em que o seu local de culto é o seu coração.

O milagre da religião
Manuel DaCosta
Editorial
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As transparências e as opacidades 
da Igreja Católica
Padre Anselmo Borges, filósofo, teó-
logo e um homem que não se inibe ao 
expressar a sua opinião – muitas vezes 
dura – sobre a Igreja Católica, enquan-
to instituição. Acredita, no entanto, na 
ação corajosa do Papa Francisco que, 
na sua opinião, contra uma oposição fe-
roz, tem conseguido instituir regras que 
podem mudar a face da Igreja sediada 
no Vaticano.

Após ter sido tornado público o de-
creto papal que ordena a abolição 
do sigilo que protegia os padres 

acusados de exercerem violência ou abuso 
sexual de menores, procurámos perceber 
com o Padre Anselmo Borges que efeitos 
práticos esta decisão poderá vir a ter não 
só na estrutura, como também na imagem 
da Igreja Católica. Trouxemos ainda para 
esta conversa o fenómeno de Fátima e a 
sua relação estreita com os mais altos in-
teresses da Igreja Católica. 

Em novembro de 2018, quando entre-
vistei o Pe. Anselmo Borges para uma ou-
tra edição do Milénio Stadium que teve 
como tema de capa, os negócios da Igreja, 
teve oportunidade de me dizer “a Igreja 
precisa de uma grande conversão. A gran-
de tarefa do Papa Francisco é ver se con-
verte cardeais, bispos etc., àquilo que ele 
já é – cristão”. 
Milénio Stadium: Passado este tempo, 
mais de um ano, em que tanto aconteceu, 
tenho que começar por lhe perguntar – 
acha que os cardeais e os bispos já estão 
mais cristãos?
Padre Anselmo Borges: Não posso res-
ponder a perguntas que têm a ver com a 
vida de cada um, como é o caso da con-
versão a cristão, que tem de ser um esforço 
permanente. 
O que me preocupa é a Igreja continuar 
centralizada, clerical, com pouca coragem 
para adaptar a linguagem e as estruturas 
aos novos tempos. Como é possível con-
tinuar a negar a possibilidade de ordenar 
homens casados ou a manter a desigual-
dade de direitos das mulheres na Igreja? A 
linguagem da liturgia e da pregação é abs-
trata ou ininteligível...
MS: Recentemente foram anunciadas 
pelo Vaticano “medidas radicais” relati-
vamente à forma como a Igreja lida com 
violência e abuso sexual de menores. En-
tre as tais medidas anunciadas destaca-se 
a abolição da regra de sigilo pontifício que 
antes protegia os clérigos.
Na prática, o que vai mudar com esta deci-
são tomada pelo Papa? Podemos ver aqui 
sinais de efetiva mudança?
Pe. AB:  Esta decisão é fundamental, por-
que garante real colaboração com as au-
toridades legítimas civis, proteção das 
vítimas, garantia da pena. Isto é decisivo 
para que a Igreja se torne uma instituição 
verdadeiramente transparente. De facto, 
este rescrito, com a data do aniversário do 
Papa, faz com que, como explica o P. Hans 

Zollner, a documentação relativa às acusa-
ções e à investigação dos casos de abuso de 
menores pelo clero possa ser solicitada pela 
justiça civil não só à Santa Sé mas também 
às Dioceses e às congregações religiosas. 
Por outro lado, muda o delito de porno-
grafia infantil, fazendo passar à categoria 
de “delicta graviora” (delitos mais graves) 
a posse e a difusão de imagens pornográ-
ficas que envolvam menores, que eram 
os menores de 14 anos, e agora até aos 18 
anos de idade.
MS: Lembro-me que o Pe. Anselmo apeli-
dou a Cúria Romana, na entrevista a que já 
fiz referência, de “cancro da Igreja”, afir-
mando ainda que “ela é a maior fonte de 
oposição”. Como vai a Cúria Romana rea-
gir ao decreto papal do início de dezembro 
passado? 
Pe. AB: O Papa Francisco tem sido muitís-
simo duro e claro com a Cúria. Basta ler os 
discursos por ocasião dos cumprimentos 
de Boas Festas no Natal. Chegou a dizer que 
ela sofre de esquizofrenia e que “a corte é 
a peste do Papado”. Neste Natal, avisou de 
modo frontal: “Hoje não somos os únicos 
que produzem cultura, nem os primeiros, 
nem os mais escutados”. Mais: “Já não es-
tamos num regime de cristianismo, porque 
a fé, especialmente na Europa, mas inclu-
sivamente em grande parte do Ocidente, 
já não constitui um pressuposto óbvio, e 
ela até é frequentemente negada, gozada, 
marginalizada e ridicularizada”. Por isso, 
concluiu, citando o cardeal Carlo Martini, 

outro jesuíta, que foi arcebispo de Milão: “A 
Igreja anda com 200 anos de atraso. Por-
que não se mexe? Temos medo. Medo em 
vez de coragem? No entanto, o cimento da 
Igreja é a fé, a confiança, a coragem... só o 
amor vence o cansaço.
Mas estou convencido de que a Cúria 
acatará esta medida do Papa, tanto mais 
quanto eles não podem ignorar a pressão 
da opinião pública em relação a esta maté-
ria da pedofilia na Igreja, no que ela signi-
fica de podridão.
MS: Esta decisão tomada pelo Papa mes-
mo no último mês do ano, foi talvez a que 
teve mais impacto mediático, mas ao lon-
go deste ano, na sua opinião, o que há mais 
para destacar da atuação de Francisco?
Pe. AB: Em primeiro lugar, a Cimeira em 
Roma para tratar dos abusos sexuais de 
menores e pessoas fragilizadas, de que é 
resultado também esta nova medida. Des-
taco também o Sínodo para a Amazónia, 
no qual se estudou a possibilidade da or-
denação de homens casados e da ordena-
ção de mulheres como diaconisas e o es-
tudo do lugar das mulheres na Igreja, em 
lugares cimeiros de decisão. Continuou 
a preparação para uma reforma funda da 
Cúria, embora muitos perguntem se ela é 
reformável. Sublinho ainda, na visita ao 
Japão, a condenação como “imoral” não 
só do uso, mas também da posse de armas 
nucleares.
Continuou a denunciar o sistema eco-
nómico-financeiro vigente, causador de 

tanta injustiça, fome e sofrimento. Lem-
bro que recentemente Bill Gates deu razão 
a Francisco, ao confessar: “A minha fortu-
na de 109 mil milhões de dólares demons-
tra que a economia não é justa”.
MS: O Santuário de Fátima é um dos locais 
de culto com maior número de peregrinos/
ano, no mundo. O que significa para si Fáti-
ma, enquanto teólogo e homem de fé?
Pe. AB: A minha posição quanto a Fátima 
é sobejamente conhecida. 
Para mim, é absolutamente claro que Nossa 
Senhora não apareceu aos pastorinhos em 
Fátima no sentido de aparecer físico. Isso é 
completamente claro, pois Nossa Senhora 
não tem um corpo físico que possa ser vis-
to. Se tivesse aparecido fisicamente, todos 
a teriam visto, como, numa sala, se entrar 
alguém, todos os presentes veem essa pes-
soa. Mas, dito isto, não me custa nada ad-
mitir que os três pastorinhos fizeram uma 
verdadeira experiência religiosa, mas en-
quanto crianças e dentro do contexto da 
época: decorria a Primeira Guerra Mun-
dial, havia a perseguição da Igreja... Por 
outro lado, as crianças ouviam em casa e na 
Igreja os pregadores das missões populares, 
que pregavam o medo e o terror do infer-
no... diga-me: que mãe mostraria o inferno 
a crianças de 10, 8 e 7 anos? Os pastorinhos 
ficaram com a vida tolhida.
 Para mim, o milagre de Fátima são os mi-
lhões de pessoas que lá vão e lá encontram 
paz, resposta para os seus medos e as suas 
angústias. Eu concordo com Frei Bento 
Domingues quando escreveu que Fátima é 
o cais de todas as lágrimas dos portugue-
ses. A nossa devoção religiosa está muito 
marcada pela imagem patriarcal de Deus, 
enquanto Pai, sabendo-se que tradicional-
mente a imagem do pai estava associada à 
lei e a algum medo (as mães diziam aos fi-
lhos: “eu logo digo ao teu pai”, e os miúdos 
ficavam em sentido). Na religião também 
era assim. Deste modo, Nossa Senhora, 
representa o contraponto da mãe, o rosto 
materno de Deus. Ela é a mãe e o seu afago. 
É com ela que os fiéis desabafam, na certeza 
de que os entende na sua dor e sofrimentos. 
Sabe? Eu, por um lado, penso que é preci-
so “evangelizar” Fátima, portanto, acabar 
com o dolorismo que tanto tem estragado 
o cristianismo, mas, por outro, perante o 
sofrimento, inclino-me.
MS: Como reage quando dizem que Fáti-
ma e a história das aparições nasceram da 
necessidade que a Igreja tinha de voltar 
a ter uma ligação mais forte com o povo, 
numa altura particularmente complicada: 
pós- implantação da República? 
Pe. AB: Como disse, Fátima tem o seu 
contexto, também essa realidade da Re-
pública. Mas não creio que Fátima tenha 
sido uma mera invenção da Igreja. Pelo 
contrário, no princípio, alguns membros 
da hierarquia até se opuseram a Fátima.

                 Madalena Balça/MS

Padre Anselmo Borges
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Dezasseis anos depois de “Fátima nunca 
mais”, o Padre Mário de Oliveira regres-
sa à temática das aparições com o não 
menos polémico “Fátima S.A.”. O livro, 
que resulta de uma longa investigação 
feita pelo presbítero-jornalista, demons-
tra, segundo o autor, que “o Santuário de 
Fátima é uma máfia poderosa”.

Frontal e polémico, como é seu tim-
bre, o popular Padre Mário da Lixa, 
como também é conhecido, acusa a 

Igreja de ter cometido em Fátima um “cri-
me lesa-humanidade” ao criar uma “en-
cenação-ostentação”, repleta de “vergo-
nha, mentira e crime”. Em entrevista ao 
JN, adianta mesmo que as “aparições só 
têm servido para ludibriar as populações 
mais desamparadas”.

Jornal de Notícias: Por que diz que “Fá-
tima, S. A.” é antes de mais um livro de 
humor?
Padre Mário de Oliveira: O terroris-
mo com que tive de lidar, à medida que 
mergulhava na chamada Documentação 
Crítica de Fátima (DCF), quase todos da 
responsabilidade do Cónego Formigão, é 
de tal monta, que, para poder prosseguir 
a minha investigação sem vomitar, tive 
de os ler na saudável chave de humor. A 
chave política e também teológica (Deus é 
Humor, tal como é Amor) mais eficaz que 
nos faz ver que, afinal, por baixo de toda 
aquela encenação-ostentação com que 
Fátima hoje se nos apresenta, a sua Senho-
ra vai nua e deixa ver que tudo aquilo mais 
não é do que vergonha, mentira e crime.

JN: O título remete para o livro “Vaticano 
S.A.”, de Gianluigi Nuzzi. Entre Fátima e o 
Vaticano, que diferenças estabelece?
Pe. MO: O título impõe-se-me, à medi-
da que me adentro nos malabarismos do 
clero de Ourém, perfidamente orientados 
pelo Cónego Formigão, o grande inven-
tor das “aparições” de Fátima, à imagem 
e semelhança das “aparições” de Lourdes, 
em França. Com isso, o Papa fez silenciar 
para sempre os teólogos católicos, o que 
perfaz um crime de lesa-inteligência e de 
lesa-humanidade, a juntar a tantos outros 
cometidos, ao longo dos séculos, pela Cú-
ria Romana. O que move o Cónego Formi-
gão é a restauração da diocese de Leiria e, 
simultaneamente, a recuperação do poder 
da Igreja Católica no país, manifestamente 
diminuído com a implantação da Repúbli-
ca de 1910. A qual não hesitou, e bem, em 
nacionalizar a maior parte do seu escan-
daloso património imobiliário espalhado 
por todo o país. E a prova do seu êxito é 
que, 100 anos depois, o Santuário de Fáti-

ma é hoje a poderosa máfia que se vê e que 
conta com a famigerada bênção da máfia-
-mãe de todas as máfias, a Cúria Romana.
JN: O Papa Francisco propôs-se moralizar 
as finanças do Vaticano. Tem esperança 
que suceda o mesmo em Fátima?
Pe. MO: Não duvido dos bons propósitos 
e das boas intenções de Jorge Bergoglio, 
mesmo depois que aceitou ser eleito Papa, 
com o nome de Francisco. O Papa Francis-
co bem pode correr e saltar, surpreender 
as populações com comportamentos insó-
litos, mas tudo isso só serve para entreter 
os grandes media e desviar as atenções 
de tudo o que de sinistro a Cúria Romana 
continua a fazer. Porque não é o Papa que 
manda na Cúria Romana, é a Cúria Roma-
na que o elege que manda no Papa.

JN: O que mais o surpreendeu na in-
vestigação?
Pe. MO: Tudo me surpreendeu. Desde 
logo, a própria existência da DCF, com-
pilada e autenticada com o aval preten-
samente científico da Universidade Ca-
tólica Portuguesa. Este meu novo livro 
é todo fruto desta DCF. Aliás, eu próprio 
não pensava voltar ao assunto Fátima, 
depois do meu primeiro livro, “Fátima 
nunca mais”. Quando, porém, me caem 
diante dos olhos e nas mãos os primeiros 
volumes da pretensiosamente chamada 
DCF, eu próprio nem queria crer no que ali 
nos é dado a ler. As aberrações teológicas 
são tantas e é tão medonha e criminosa a 
manipulação, primeiro, das três crianças, 
e depois, após a morte dos dois irmãos - 
Jacinta, sete anos, e Francisco, oito anos 
- da única sobrevivente Lúcia, 10 anos, 
ao longo de toda a sua vida histórica, por 
parte do clero de Ourém, que é preciso ler 
para crer. Salta depressa à vista que, até a 
imediata restauração da diocese de Leiria 

e a rápida nomeação do seu primeiro bispo 
residencial são feitas à medida, para, com 
elas, impor como dignas de fé, as supostas 
seis encenações teatrais, de maio a outu-
bro de 1917. Porém, bastou a imprevista 
intervenção do governador do concelho 
de Ourém, Artur de Oliveira Santos, o úni-
co homem honesto no meio de toda aquela 
cretinice clerical, decidir levar para sua 
casa em Ourém, no dia 13 de agosto desse 
ano, as três crianças, Jacinta, Francisco e 
Lúcia, para que “a senhora que vinha do 
céu” faltasse à palavra dada no dia 13 de 
maio. Nunca, até hoje, o clero de Ourém 
e a generalidade da hierarquia da Igreja 
Católica, lhe perdoaram esta mais do que 
oportuna intromissão no seu teatrinho das 
“aparições”. E, para que as seis “apari-
ções” iniciadas em maio e terminadas em 
outubro, sempre no mesmo dia, à mesma 
hora e no mesmo local, não ficassem redu-
zidas apenas a cinco, o Cónego Formigão, 
faz escrever um pequeno relato para me-
mória futura, a dizer que a “aparição” re-
ferente a 13 de agosto veio a acontecer no 
dia 19, numa outra hora e num outro local. 
Caricato demais para merecer qualquer 
credibilidade por parte de alguém com o 
mínimo de bom senso e de honestidade 
intelectual.
JN: Encontrou algum condicionamento 
durante essa pesquisa?
Pe. MO: Objetivamente, não. Interior-
mente, sim. Sou presbítero-jornalista, 
formado-formatado durante 12 anos pelo 
seminário do Porto, filho do Concílio de 
Trento, como todos os demais seminá-
rios diocesanos, e trago comigo as marcas 
degenerativas do fator religioso, que essa 
formação-formatação impunha, impõe. A 
luta interior que tive de travar para expul-
sar da minha mente-consciência todas es-
sas crenças infantilizadoras, foi e continua 

Padre Mário de Oliveira
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“Santuário de Fátima 
é uma máfia poderosa”

- Padre Mário de Oliveira

Entrevista publicada
no Jornal de Notícias
a 8 de outubro de 2015
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a ser titânica. Só a minha libertação inte-
rior me habilitou a mergulhar em todo o 
tenebroso labirinto que são os documentos 
que integram os volumes da DCF, e ver o 
humilhante e o inumano que tudo aquilo é.

JN: Foi há 16 anos que escreveu “Fátima 
nunca mais”. Lamenta que o livro não 
tenha provocado mudanças na gestão do 
Santuário?
Pe. MO: Obviamente que lamento. Não 
tanto por mim. Sim, pela instituição Igre-
ja Católica Romana. A sua teimosia em 
fazer de conta que esse livro não existe 
só contribui para o acelerado processo 
da sua descredibilização, fruto da sua ce-
gueira. Nem sequer a Igreja Católica se dá 
conta de que, com as sucessivas peregri-
nações a Fátima, como expressão supra-
sumo da fé católica, está hoje a ser a mais 
eficiente fábrica de produção de ateísmo 
e de ateus, mulheres e homens. Para sua 
vergonha. E para acelerada corrupção da 
sociedade. Consequentemente, não é de 
estranhar que esteja a ser lançada fora 
pelas gerações mais jovens.

JN: Como se explica que, perante as de-
núncias feitas, os donativos ao Santuário 
continuem a bater recordes?
Pe. MO: É a velha ‘estória’ da pescadinha 
de rabo na boca. As populações, milenar-
mente subjugadas, humilhadas, desam-
paradas, são criminosamente levadas a 
pensar-acreditar que, por si próprias, não 
podem fazer nada e que o alívio para os 
seus quotidianos de dores só pode vir de 
fora delas. As populações deixam-se ar-
rastar para aqueles locais e aquelas ins-
tituições que lhes são criminosamente 
apresentados como libertadores. O de-

sastre humano é total. Se repetido, ano 
após ano, geração após geração, o estado 
de degradação e desamparo agrava-se e 
as populações acabam por morrer no seu 
inferno de dores.

JN: Mesmo perante as provas mais irrefu-
táveis, julga que a atitude dos crentes face 
às aparições não se alteraria?
Pe. MO: Enquanto não desaparecerem as 
causas que produzem multidões e multi-
dões de vítimas, de desempregados, de 
escravizados, de migrantes-refugiados, 
de assalariados, de analfabetos políticos, 
culturais, artísticos, as provas mais irre-
futáveis apenas servem para radicalizar 
ainda mais os fanatismos religiosos, fruto 
de ancestrais e inconscientes medos que 
elas trazem nos genes, como outros tan-
tos demónios mudos, que lhes roubam 
continuadamente a voz e a vez. A pró-
pria Ciência, se não é humilde e intrin-
secamente cordial, acaba por se tornar 
perversa. Agride ainda mais as multidões 
condenadas pelo sistema de poder a te-
rem de viver em labirintos sem saída.
JN: Acredita que, desta vez, foi muito mais 
longe na desmistificação das aparições?
Pe. MO: É, agora, sobejamente claro que 
Fátima e a sua senhora não têm nada a 
ver com Maria, a mãe de Jesus. Que tudo 
aquilo é negócio, pura idolatria. Se “Fáti-
ma, nunca mais” “matou” Fátima, “Fá-
tima S.A.” faz a “autópsia” ao cadáver. 
Com um pormenor nada despiciendo. 
Neste meu novo  livro, tudo é devida-
mente fundamentado na DCF, disponibi-
lizada e publicada pelo próprio Santuário, 
inclusive, com transcrições de partes sig-
nificativas desses documentos.

JN: Mesmo para um cético, como é o seu 
caso, não acha que Fátima desempenha um 
papel fulcral na sociedade portuguesa?
Pe. MO: Quem o não reconhece? A ques-
tão que nos havemos de colocar é o tipo 
de “papel fulcral na sociedade portugue-
sa” que Fátima representa. E aqui tenho 
de dizer, sem que a voz me trema, que 
no que respeita à Igreja Católica Roma-
na, Fátima é a vergonha das vergonhas. 
E se a fé católica romana é assim tão ras-
ca, como a dos fatimistas, então, é muito 
mais digno ser-se agnóstico ou ateu. Já 
no que respeita ao turismo religioso, pro-
priamente dito, é óbvio que, sem Fátima, 
as empresas que têm o mau gosto de se 
lhe dedicarem, sofrerão um rombo sem 
igual, se Fátima vier a cair em descrédito. 
Mas, também aqui, é bom sublinhar que 
se o turismo religioso é tão rasca como 
o que Fátima proporciona, os turistas só 
terão a ganhar, se passarem a viajar para 
o ar puro das montanhas, onde o veneno 
do mercado ainda não chegou, e para a 
simplicidade das aldeias do interior. Este 
tipo de turismo alternativo ao religioso 
faz muito melhor à saúde e sai muito mais 
barato. Mas não sou ingénuo. Sei perfei-
tamente que o mercado financeiro jamais 
vai por aí, tão pouco está interessado em 
que as populações vão por aí. De modo al-
gum, quer populações com saúde e bem-
-estar, alegres e em relação umas com as 
outras. É por isso que, para as agências de 
turismo religioso do mercado financeiro, 
Fátima é o local ideal para manter popu-
lações deprimidas, tristes, alienadas, hu-
milhadas, autoflageladas, geração após 
geração. O que não deixa de constituir 
um crime de lesa-humanidade que polí-

cia alguma do mundo investiga, tampou-
co desaconselha. Até estimula e protege.

JN: Sem Fátima, a orfandade ou o desam-
paro espiritual não seriam ainda maiores?
Pe. MO: Pelo contrário. Tudo em Fátima 
é altamente deprimente. Orfandade. De-
samparo espiritual. Só gente deprimida, 
órfã, desamparada espiritualmente é ca-
paz de dizer que se sente lá bem. Como 
o dependente da droga se sente bem em 
locais fechados onde todos os que os fre-
quentam são outros tantos consumidores 
compulsivos. Como o dependente do fu-
tebol dos milhões, se sente bem, senta-
do ou de pé, nas bancadas de luxuosas e 
grandiosas catedrais das respetivas máfias 
do dito, disfarçadas de clubes de futebol. 
Fátima é a negação de todos estes valores 
humanos. Em Fátima, o sofrimento é rei. 
A depressão é regra. O viver de joelhos é o 
objetivo último. Uma vergonha, uma de-
gradação humana a céu aberto.

JN: Após este livro sente que pouco mais 
ficou por dizer sobre Fátima?
Pe. MO: As “aparições” só têm servido 
para ludibriar as populações mais desam-
paradas. São erradamente levadas a pensar 
que a solução para os seus graves e doloro-
sos problemas se resolvem com peregrina-
ções a pé ou de carro para lá. Fátima não 
faz parte da fé católica, pelo que nenhum 
católico deixa de o ser, por não acreditar 
em Fátima. Vou ainda mais longe e afirmo, 
também sem que a voz me trema: um bom 
católico não deve acreditar em Fátima. 
Pelo que aqueles católicos, elas e eles, que 
acreditam e correm para Fátima, não pas-
sam de católicos medíocres.

Sérgio Almeida/JN/MS
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Milénio Stadium: Why does a human being feel the need to believe in God or any other 
supernatural force? 
Stephen Bede Scharper: I think that this is because the mystery of the universe is so 
fast, awe-inspiring, and complex that the human is gobsmacked by the vastness and 
wonders of nature and the cosmos, aware that so many forces other than human forces 
are at work in the universe.
MS: How can it be justified that in some cases this belief is so strong that people are 
guided by rules dictated by their religious leaders? 
SBS: Often people look for definitive and clear answers. Given the moral complexity 
of our times, and the tremendous social, ecological, and economic challenges of our 
times, people who are involved in their own personal struggles often look to specialists 
or certified leaders, “experts,”  to provide guidance in areas outside their own. This 
sometimes leads to dependence upon, and unhealthy loyalty to, religious leaders.
MS: The papal decree recently announced contains “drastic measures” when it comes 
to violence and abuse of minors. This decree has also abolished the rule of pontifical 
secrecy on anything related to this matter. In your opinion, what practical outcome 
will Pope Francis positions have? 
SBS: First of all, clericalism has been a major challenge in the Catholic Church for cen-
turies. Part of clericalism involves a sense that the clergy are above or superior to the 
laity. This has entailed a culture of secrecy that suggested wrongdoing by the clergy 
should not be made public for fear that it might hurt the greater church. By beginning 
to break open this code of silence and secrecy, Francis might be opening up channels 
to eradicate the church of some of the baleful aspects of clericalism. How this will play 
out is not clear, but it signals an openness to changing a very toxic culture within the 
Catholic Church.
MS: It is well known that Pope Francis brought to the Vatican another way of per-
forming his duties as the head of the Catholic Church. We also know Pope Francis has 
been facing some internal opposition, namely from the highest levels of the Roman 
Curia. Do you believe that Pope Francis will effectively change his Church? What bal-
ance do you make of his pontificate so far? 
SBS: Yes, this is true, Pope Francis has faced a lot of opposition internally for his reforms. 
I think Francis has already made some very important changes in the church particularly 
in the area of ecology. His encyclical Laudato Si is a landmark document and will be the 
North Star for future Catholic ecological reflection. Moreover, if he has a chance to con-
tinue to appoint cardinals and bishops with a more inclusive mindset, this will help set 
the agenda for the next two to three decades of the Roman Catholic Church. I hope is that 
this direction will be more open, inclusive, humble, and falta aqui alguma coisa entre 
“sensitive”e o resto da frase certo?
MS: One of Francisco’s marks is a certain dispossession of material goods. How does 
this align with the ostentation and business that, for example, Fatima - the Portuguese 
sanctuary - display before thousands of pilgrims who visit it every year? 
In adopting the name Francis, Frances is attempting to embody the simplicity, humility, 
and love of St. Francis. This is such a tremendous and important witness for the church. I 
do not, however, know enough about the Fatima sanctuary to comment on how it relates 
to Saint Francis’s teachings.
MS:As a Theologian, what does Fatima and the history of the apparitions that will have 
taken place there mean to you?
SBS: Again, I don’t have enough background in the Fatima apparitions to comment. 

MS: Why does a human being feel the need to believe in God or any other super-
natural force? 

Roger Richard: This is an interesting question because I have never felt that my faith 
was based on the answer to a need nor do I know any people of faith who have expressed 
that sentiment. I did not come to faith because of neediness. I was fine before I came to 
believe in God and in Jesus. It’s not that I was perfectly happy but I was fine. The more I 
thought about the idea of a creator and that creator loving his creation and visiting us in 
the form of Jesus, the more I was intrigued.  God revealed himself to his people. I believe 
that Abraham, Moses, and the prophets were visited by God. Got entered into their lives. 
They didn’t dream him up out of need. They were fine in their lives but God challenged 
them to reveal his love to others, and live a greater life with him. 
I’m not a Christian because I was desperate and needy and it made me feel better. I’m a 
Christian because I believe it’s the truth. The more I study and the more I understand the 
more I am convinced of its truth. And the more that I am in relationship with Jesus, the 
more joy and peace and meaning I feel in my life. But it’s not an easier life, it’s actually 
much more challenging, but it is much more meaningful as well.
MS: How can it be justified that in some cases this belief is so strong that people are 
guided by rules dictated by their religious leaders? 
RR: I can’t speak for any other faith system but the leaders of the Catholic faith are given 
the mission of consistently teaching the faith and morals given to them from Jesus, who 
taught the apostles, who passed it on to the church throughout the centuries. So, it is 
not the present day church leaders who arbitrarily create rules for people to follow, they 
maintain the faith that was taught from the beginning. 
Occasionally new issues have to be explored carefully by the church to discern what 
is the correct course of action. That’s when the Pope calls a synod. Cardinals, bishops, 
priests, nuns, lay women and men from around the world who have expertise in the 
concern gather to prayerfully discuss what the Lord God wills for His people. They have 
the benefit of the scriptures, the tradition of our faith passed on by Jesus and the apostles 
and the guidance of the Holy Spirit through prayer.
For example, a recent synod on the family is the source of the latest directions from the 
Vatican calling on transparency in cases dealing with the abuse of minors by clergy. 
When faithful, intelligent, loving people from around the world gather together to discern 
God’s will, faithful Catholics can feel confident that their guidance is truly a gift of the Holy 
Spirit.  I believe that the Catechism of the Catholic Church is a powerful gift for the world, 
and for my life. The more I follow the guidelines set out by the church, the more freedom, 
peace and joy I feel. 
Morality is not a burden that keeps us from enjoying life, it is a means to find true freedom.
MS: The papal decree recently announced contains “drastic measures” when it comes 
to violence and abuse of minors. This decree has also abolished the rule of pontifical 
secrecy on anything related to this matter. In your opinion, what practical outcome 
will Pope Francis positions have? 
RR: I believe that this course of action can only bring much good. For too long institu-
tions in our society have neglected to protect those in their care. I understand that the 
abuse of minors is hard to deal with. 
The latest statistics I have heard is that 11% of family members abuse others in their 
family. No one wants to face the fact that an uncle or an older sibling has abused a family 
member. In my experience with children I work with, families cover up these incidents 
and just wish them away. Hopefully children will feel more and more empowered to 
report abuse and families will feel more and more ready to deal with perpetrators, even 
though they are family members. Perhaps the “Me Too” movement and the like will help 
in this regard. Although the percentage of clergy who abuse is much less, approximately 
4%, it should be 0%. Our parish priest should be the first person we can look to for care, 
love and trust. How horrible when someone who is supposed to be the face of Christ ends 
up hurting children so deeply. Thank God that the church is moving toward complete 
transparency. Like anyone else in the society clergy perpetrators should be tried in civil 
courts and, if guilty, convicted and punished accordingly.
MS: It is well known that Pope Francis brought to the Vatican another way of per-
forming his duties as the head of the Catholic Church. We also know Pope Francis has 
been facing some internal opposition, namely from the highest levels of the Roman 
Curia. Do you believe that Pope Francis will effectively change his Church? What bal-
ance do you make of his pontificate so far? 

We dedicate this edition of the Milénio Stadium to the Catholic Church, to the steps that they are making towards its transformation and the phenomenon of Fátima. In 
an era led by a Pope who does not gather consensus, not even among his peers, we have decided to listen to opinions based not only on years and years of study, but 
also in faith—a concept that is hard to define and is often said to be unexplainable. The questions are the same, but the answers are different. We leave it in your hands 
to reflect and draw you own conclusion.

Madalena Balça/MS

Stephen Bede Scharper, Ph.D.
Department of Anthropology, University of Toronto

Roger Richard - Chaplain at Father John Redmond Catholic Secondary School 
which is in the Toronto Catholic District School Board.

Paths 
of faith
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RR: As I have pointed out before, a Pope does have a degree of power as the vicar of Christ 
but the tradition of the church is maintained not by just one person but by the entire 
people of God. If change occurs it is through the groundswell of the people of God calling 
for reform. I believe that in our society at this juncture of history the chasm between the 
conservative right and the liberal left seems to be getting wider and wider. The disparity 
between the American Democrat and Republican values is a case in point. It is much the 
same in the church. 
There are many who find powerful wisdom in the tradition of our faith who may fear 
any change and even feel the pendulum has swung too far to the left already. There are 
others who feel the church must respond more effectively to the trends of the age and be 
reformed. Although it is a work of fiction, and may not represent them accurately, the 
recent film “The Two Popes “ cleverly portrays this difficult balance between conserva-
tive and liberal narratives. 
I feel that Pope Francis has navigated this delicate balance reasonably well. It is difficult 
for anyone who ministers in the church to deal with this tension. I’m faced with this 
every day in my vocation and I pray that the Holy Spirit will guide me and all others who 
minister in the church toward His holy will, in order to truly love and serve His people.

MS: One of Francisco’s marks is a certain dispossession of material goods. How does 
this align with the ostentation and business that, for example, Fatima - the Portuguese 
sanctuary - display before thousands of pilgrims who visit it every year? 
RR: Francis has been an excellent model of simplicity and the “preferential option for 
the poor” as John Paul II advocated for. He has worked hard to clean up the Vatican 
bank situation and has set a great example for all of us. There is no question that some 
have used the devotion of pious pilgrims to further their business careers. Obviously this 
needs to be discouraged at every turn.  We tend to invest in things that we value greatly. 
When I see incredibly beautiful homes and fancy sports cars in Toronto it is clear that 
many value those items. Hopefully people who are well-off will also remember those 
who are needy and share their wealth. Having beautiful things is not necessarily a prob-
lem as long as there is also a desire to serve the poor. 
 In the history of the church there has been a lot of investment in creating beautiful spaces 
for the worship of God. In more recent years worship spaces have become more simple 
and less ornate. This is well received by those who champion social justice. 
 I do see a place for creating beautiful things for God. When I have entered into cathedrals 
in Europe the awesome beauty inspires me and inspires a sense of the beauty and majesty 
of God. We also have to remember that the Vatican and all the beautiful cathedrals are 
not really owned by any person or group. They are owned by all God’s people over time. 
The pope or any other church leaders couldn’t sell the Vatican or anything in it even if 
they wanted to. It doesn’t belong to them. Again a difficult balance has to be found. The 
burning of the Notre Dame cathedral in Paris is an interesting example. Immediately mil-
lions of dollars came forward from businesses and other benefactors. The people wanted 
to restore its beauty and I believe they have a right to do that because, for them, it’s an 
expression of their love for God. 
 I have never been to Fatima but I have heard that it is quite beautiful and ornate. Those 
who invested in that venue were most likely deeply inspired by what they believed was 
the apparition of Mother Mary. Perhaps Some businesses there are taking advantage of 
people but it’s difficult to know someone else’s heart. Jesus said that we should not judge 
lest we be judged. Again, a difficult balance to maintain.

MS: As a Theologian, what does Fatima and the history of the apparitions that will have 
taken place there mean to you?  
RR: I have always been a sceptical person and analyze things very deeply before I adopt 
an attitude toward them. I am very intrigued by the fact that Marian apparitions ap-
proved by the church are well  documented and have ample supporting evidence for 
their veracity. When the Vatican approves an apparition the church is not saying that we 
must believe it happened. The church is only saying that believing it will not harm your 
faith.
 I am definitely not an expert in Marian apparitions. I only have a basic knowledge of Fat-
ima but what I have read about Mary‘s messages has been inspiring and has encouraged 
further study for me in eschatology. When I have more time I look forward to reading 
more about the history of Fatima. Right now my focus is more on Christology and the 
relationship of Christians with the Jewish people.
Thanks for your interesting questions and God bless!

MS: Why does a human being feel the need to believe in God or any other supernatural 
force? 
Adrian Ciani: The need for human beings to feel the need to believe in God or any other 
supernatural force is a very ancient impulse, and indeed predates Christianity or any of 
the great monotheistic traditions of world history. It is perhaps that humans have long 
believed that supernatural forces exist in the world and influence and shape events. In 
time, this evolved into organized religions with structures, rituals, etc. 

MS: How can it be justified that in some cases this belief is so strong that people are 
guided by rules dictated by their religious leaders? 
AC: Over time, organized faiths developed rules, rituals, festivals and traditions that de-
marcated it from other faiths. As with any cultural tradition or practice, belief in a God 
and fidelity to a faith became attached to the faithful observation of the rituals and prac-
tices of that particular faith. 

MS: The papal decree recently announced contains “drastic measures” when it comes 
to violence and abuse of minors. This decree has also abolished the rule of pontifical 
secrecy on anything related to this matter. In your opinion, what practical outcome 
will Pope Francis positions have? 
AC: I do believe that the new measures to combat sexual abuse within the Roman 
Catholic Church introduced by Pope Francis in May 2019 marks a turning point in the 
Church’s attempts to grapple with the crisis that has now spanned the pontificates of 
Popes John Paul II, Benedict XVI and Francis. Prior to the new law, a patchwork ap-
proach to investigations of abuse was applied, with discretion given to local bishops on 
how to proceed. This resulted in variances between countries, and sometimes between 
dioceses, on how to proceed with abuse allegations- a situation which produced predict-
able frustration, mistrust and anger. The laws introduced by Francis have significantly 
streamlined the process of reporting abuse in several significant ways. While the laws do 
not require church officials to report abuse allegations to authorities (a fact which has 
garnered some critique), they do require that the Church will not obstruct the inves-
tigations of civil authorities. In addition, the laws stipulate that qualified laypeople can 
be called in to assist in investigations, that the privacy and confidentiality of accusers 
are protected, and that investigations are completed within strict timeframes. The laws 
also empower archbishops to investigate bishops under their authority. What is perhaps 
most significant about the new laws is the universality with which they are to be applied. 
Rather than to rely on the patchwork approach that had previously existed, Pope Francis 
has clearly signaled the importance of tackling the abuse crisis in a unified and universal 
manner. 

MS: It is well known that Pope Francis brought to the Vatican another way of per-
forming his duties as the head of the Catholic Church. We also know Pope Francis has 
been facing some internal opposition, namely from the highest levels of the Roman 
Curia. Do you believe that Pope Francis will effectively change his Church? What bal-
ance do you make of his pontificate so far? 
AC: The Roman Catholic Church, despite its hierarchical structure, has never existed 
historically as a monolithic institution, and the impulses of tradition and reform have 
always shaped the life of the Church. In this sense, the pontificate of Pope Francis epit-
omizes the complementarity of these impulses. In calling for Catholics to return to a life 
of piety and faith, Francis has emphasized charity, justice for the poor, and a commit-
ment to peace and inter-religious dialogue and fraternity. This does not mark a break 
with Catholic teaching, and in fact is very much in continuity with the life of the Church 
since the Second Vatican Council in the 1960s. Francis’ social encyclical Laudato si, for 
example, which urges Catholics to respect the global environment by reducing con-
sumerism and supporting efforts to reduce global warming, was hailed by many as a 
turning point in the social teaching of the Church. Church teaching on respect for the 
environment, however, did not originate with Francis, though the encyclical did re-em-
phasize the Church’s global commitment to climate justice. In this sense, Pope Francis 
has brought renewed attention to the Church’s commitment to global peace and justice, 
though these teachings long predated his pontificate.

Adrian Ciani, PhD
St. Augustine’s Seminary of Toronto
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VOX POP
Crer em Deus. Crer em algo sobrenatural, omnipresente, omnipotente, claramente 
invisível aos olhos, mas que a fé faz acreditar e confiar mesmo de olhos fechados. 

Há esse lado e depois o outro – da descrença, da dúvida, da indignação, da indi-
ferença perante algo que consideram ser ficção. 

Mas o que não é ficção é o número de queixas-crime, que acusavam a Igreja 
e os que nela operam, de se abrigarem numa espécie de batina protetora, ilibando-os 
dos seus “pecados”.

No entanto, essa confidencialidade inerente à religião foi agora abolida pelo Papa 
Francisco - deixou de existir o segredo pontifício para os casos de abuso sexual por par-
te de membros do Clero. As regras sobre os casos de abuso infantil também são endu-
recidas, uma vez que é considerado crime “a aquisição, posse ou divulgação, com um 
objetivo libidinoso, de imagens pornográficas de crianças menores de 18 anos por um 

clérigo”, e não apenas as de menores de 14 anos como até agora. Esta é uma mudança 
nas chamadas regras sobre crimes graves, aprovadas em 2001 durante o pontificado 
de João Paulo II. À época, a Igreja havia decretado que os casos de abuso deveriam ser 
tratados com o “segredo pontifício”, a mais alta forma de sigilo dentro da Igreja. O Va-
ticano insistia que essa confidencialidade era necessária para proteger a privacidade da 
vítima, a reputação dos acusados e a integridade do processo canónico.

Nesta edição do jornal Milénio Stadium, fomos à procura da opinião de crentes, não 
crentes, católicos, protestantes, agnósticos, sendo eles jovens ou mais velhos, com di-
ferentes profissões – tudo para que, de uma forma abrangente, consigamos perceber 
qual a perspetiva perante essa confidencialidade agora retirada aos membros da Igreja 
e também de que forma encaram Fátima e tudo o que a “Ela” está inerente.

Catarina Balça/MS

Eduardo Cordeiro, 59 anos – advogado

Qual é o seu posicionamento em relação à religião?
Poderia dizer-se que me considero ateu. Mas sinceramente sou daqueles que têm em 
relação à religião e à crença uma posição de “neutralidade”. Quem quer acredita, 
quem não quer não acredita, respeito ambas as convicções.
Como vê aquelas pessoas que têm a crença religiosa como centro da sua vida, deli-
neando o seu pensamento e forma de agir?
Independente da fé que se professa, pode dizer-se com muita segurança que as religiões 
têm como objetivos formar as pessoas para que possam distinguir o bem do mal, adqui-
rir a capacidade de se relacionar com os outros no dia a dia, educar para o respeito em 
relação ao outro e à natureza, para uma convivência harmoniosa em sociedade. Só com 
estes objetivos podemos dizer que as religiões, em geral, dão um grande contributo na 
formação de uma sociedade cada vez mais justa e mais ética. A religião, então, determi-
na o equilíbrio moral com um alto padrão ético de conduta. Há estudos científicos que 
indicam que quanto maior o nível de envolvimento religioso de uma pessoa, maiores 
são os indicadores de bem-estar psicológico, menor depressão, diminuição de com-
portamentos suicidas, menor uso de drogas e consumo de álcool. 
Assim, em princípio, poderíamos concluir que as pessoas que têm a religião como cen-
tro da sua vida, delineando o seu pensamento e forma de agir, tudo em conformidade 
com aqueles basilares princípios religiosos, seriam cidadãos exemplares… O problema 
é que isso não é uma verdade absoluta e as exceções podem ser tantas como a regra.
O que é que o Santuário de Fátima significa para si? Qual a sua leitura relativamente 
ao fenómeno da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos?
A primeira pergunta que me assalta desde logo como é que em maio de 1917 três 
crianças numa charneca, iniciaram um dos maiores movimentos de massas da histó-
ria de Portugal, de que resultaria, nas décadas seguintes, um dos maiores santuários 
europeus, uma nova cidade e um culto que se tornou mundial?
Já muita gente, bem mais fundamentada que eu, se debruçou sobre esta temática e, 
sumariando, apontam como razões para o seu surgimento, desde logo, o lugar uma 
povoação isolada e pobre na Serra de Aire, perdida numa idade média de lendas e 
folclore; a época, 1917, na Europa mais um ano de guerra, com faltas generalizadas 
de alimentos e de combustíveis, e em Portugal mais um ano de confronto entre um 
governo republicano laicista e o Clero católico; o analfabetismo, ignorância e cren-
dice de três crianças (e, diga-se, de um povo) aterrorizadas pela imagem de um Deus 
cruel, vingativo e castigador, tal como lhes era apresentado pela pregação constan-
te do terrível conteúdo do livro “Missão Abreviada”, do padre Couto, publicado em 
1859, destinado “particularmente (ao) povo de aldeia” para “despertar os descuida-
dos, converter os pecadores e sustentar o fruto das missões”.
Na verdade, como escreveu Alfredo Barroso, “A própria Igreja começou por não dar 
crédito à narrativa das ‘aparições’, sobretudo à conversa de Lúcia – os seus primos 
Francisco e Jacinta nunca abriram a boca – com uma Nossa Senhora ‘sem cabelo e 

sem orelhas’ à vista, que falava português fluentemente e que Lúcia ganhou o há-
bito de interpelar com um ‘Vossemecê que me quer?’ quando ela lhe ‘aparecia’. E 
a verdade é que a Igreja só reconheceu oficialmente a primeira ‘aparição’ – houve 
imensas, como se sabe – 13 anos depois, em 1930, na onda do golpe militar do 28 de 
maio (de 1926) e já com Salazar no poder, a preparar a institucionalização do regime 
ditatorial do Estado Novo. O ‘milagre de Fátima’ tornou-se uma arma de arremesso 
contra a República, a liberdade e a democracia, contra o ateísmo e o comunismo, 
numa clássica aliança entre ‘a espada e o hissope’ sob a égide do ditador Salazar.”
Ou seja: mais não terá sido que uma reação do Clero português contra o regime 
republicano, uma encomenda para sabotar a Lei da Separação de 1911, onde a na-
cionalização dos bens da Igreja não caiu lá muito bem no Clero em geral e na Cúria 
Romana em particular…

Publicamos nesta edição uma entrevista ao padre Mário de Oliveira, que afirma que 
“o Santuário de Fátima é uma máfia poderosa”. Qual a sua opinião acerca desta afir-
mação? 
Na verdade, 16 anos depois de ter publicado o livro “Fátima Nunca Mais”, o padre 
Mário de Oliveira volta ao tema com novo livro igualmente polémico “Fátima S.A.”, 
resultado de uma longa investigação e que, segundo ele, demonstra que “o Santuário 
de Fátima é uma máfia poderosa”.
Sem tecer considerações sobre a questão das aparições e atentando somente na parte 
económica, diria que concordo, de facto, que tudo aquilo é sobretudo negócio à volta 
de pura idolatria. Um negócio que só em velas gera cerca de 150 mil euros de receitas. 
Isto num ano normal. A isto soma-se o facto de a Igreja ser detentora de património 
no concelho de Ourém avaliado em quase 350 milhões de euros. Mas as receitas são 
de uma ordem de grandeza que se desconhece, porquanto permanecem  secretas há 
mais de uma década. Não sei se é “Máfia”, mas lá que é poderosa isso é. E seguramente 
que é do interesse da Igreja e da Cúria Romana para onde vão também muitos daque-
les “dividendos”. E tudo livre de impostos…

O Papa Francisco decretou recentemente a abolição do sigilo pontifício, que protegia 
os padres que exerciam violência ou abusavam sexualmente menores. Que conse-
quências práticas acha que esta tomada de posição irá ter?
Na verdade, esta medida do Papa Francisco atende a um pedido das muitas vítimas e 
facilita o compartilhamento de informações da Igreja com a polícia e a justiça. O Papa 
Francisco determinou também que a quem fizer a denúncia não pode ser imposto 
qualquer ónus de silêncio a respeito do conteúdo da mesma e que são proibidas re-
taliações ou discriminações pelo facto de ter feito essa sinalização de um caso crimi-
noso. Como consequências práticas, admito que agora “desprotegidos”, os eventuais 
candidatos a abusadores já pensem bem nas consequências dos seus atos e que isto, só 
por si, leve, como decorrência, a uma significativa diminuição dos abusos. Por outro 
lado, caso ocorram, está bem mais facilitado o trabalho da investigação para levar os 
prevaricadores a pagarem pelos seus atos criminosos.

Fé, Fátima
e o Futuro
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Joana Martins, 31 anos – copywriter

Qual é o seu posicionamento em relação à religião?
Vivo “uma relação complicada” com a religião. (risos) Acredito e pratico os princípios 
da religião cristã porque os considero intrinsecamente bons. Valores como a humilda-
de, o amor pelo próximo, o altruísmo, a igualdade ou a caridade são indiscutivelmente 
bons; capazes de fazer do mundo um lugar melhor. Acredito, pratico e passo-os ao 
meu filho. Sem que ele saiba que isso é “religião”; sem que eu me aperceba, até, que 
isso é seguir uma religião. 

Como vê aquelas pessoas que têm a crença religiosa como centro da sua vida, deli-
neando o seu pensamento e forma de agir?
Se isso implicar serem pessoas melhores, acho ótimo. Acredito que pessoas mais cren-
tes são mais confiantes, seguras e, por consequência, mais felizes. Acreditam no seu 
Deus todo poderoso que sabe o que faz e que não as desamparará. Só vejo dois pontos 
negativos: quando as pessoas se escondem atrás da religião para tomarem atitudes 
menos corretas, mas dessa forma justificadas; ou quando são incapazes de pensar so-
bre a doutrina e praticam cegamente os passos que lhes são “impostos”. E há vários 
exemplos de pessoas que se afastam da Igreja  por condutas eclesiásticas pouco flexí-
veis. Como restringir o batismo de crianças cujos padrinhos não seguiram a catequese 
até à cerimónia do crisma ou cujos pais são divorciados, por exemplo. Estas são algu-
mas das “regras” que não casam com os valores basilares da própria religião. 

O que é que o Santuário de Fátima significa para si? Qual a sua leitura relativamente 
ao fenómeno da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos? 
Honestamente não sinto nada no recinto do santuário. Sinto, sim, quando me encon-
tro com a Nossa Senhora. Tenho uma ligação muito forte com a sua imagem e presença 
na minha vida. É como se ela fosse a minha mãe espiritual. Com quem converso, a 
quem quero agradar e sinto obrigação de agradecer a orientação. Não tenho uma opi-
nião formada sobre a aparição; nunca me informei o suficiente sobre esse tema para 
me poder pronunciar.

Publicamos nesta edição uma entrevista ao padre Mário de Oliveira, que afirma que 
“o Santuário de Fátima é uma máfia poderosa”. Qual a sua opinião acerca desta afir-
mação? 
Algum motivo há-de ter, algum fundamenteohá-de existir. Há muitos anos que se 
fala nisso, mas nunca nada se provou. Confesso que tenho até alguma curiosidade e se 
realmente for verdade, espero que as pessoas percebam que caridade deve ser prati-
cada individualmente, todos os dias, com quem surge no nosso caminho. 

O Papa Francisco decretou recentemente a abolição do sigilo pontifício, que protegia 
os padres que exerciam violência ou abusavam sexualmente menores. Que conse-
quências práticas acha que esta tomada de posição irá ter? 
Acredito que vai ser uma revolução na Igreja Católica. Acredito que muitos crimes se 
levantarão  mas, principalmente, muito possivelmente se evitarão por medo de expo-
sição. Só pode ser positiva a expectativa! 

Madalena Coelho, 79 anos – professora aposentada

Qual é o seu posicionamento em relação à religião?
Eu tenho uma formação católica, acredito em Deus, embora por vezes sinta muitas 
dúvidas, muitas dúvidas mesmo. Neste momento não sou católica praticamente, mas 
já fui muito, mas não sou agora porque realmente tem havido coisas na minha vida 
que me criaram muitas desilusões e incompreensões, digamos, da existência de Deus.
Como vê aquelas pessoas que têm a crença religiosa como centro da sua vida, deli-
neando o seu pensamento e forma de agir?
Acho um exagero, falo com conhecimento de causa, acho que as pessoas a certa altu-
ra entram num ciclo e praticamente é só o que veem – a religião. Isso a mim não me 
agrada, eu não gosto de fanatismos de nenhuma espécie. 
O que é que o Santuário de Fátima significa para si? Qual a sua leitura relativamente 
ao fenómeno da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos?
Talvez devido à formação que tive, acredito que Nossa Senhora apareceu. Gosto de 
ir a Fátima, embora tenha gostado mais de ir a Fátima no começo, quando ainda não 
havia este comércio todo que há agora à volta de Fátima, mas sinto-me bem lá. 

Publicamos nesta edição uma entrevista ao padre Mário de Oliveira, que afirma 
que “o Santuário de Fátima é uma máfia poderosa”. Qual a sua opinião acerca 
desta afirmação? 
Não posso dizer nada porque não tenho conhecimentos suficientes para tal. A única 
coisa que sei, porque vejo quando lá vou, é que realmente é um exagero de comércio, 
uma coisa brutal – aquilo deixou de ser algo essencialmente religioso para ser um 
negócio. Mas quanto à organização em si não me posso pronunciar porque não tenho 
conhecimento para isso.
O Papa Francisco decretou recentemente a abolição do sigilo pontifício, que protegia 
os padres que exerciam violência ou abusavam sexualmente menores. Que conse-
quências práticas acha que esta tomada de posição irá ter?
Eu espero que tenha e que realmente comece a existir uma vigilância maior sobre o 
comportamento de padres, principalmente - e que acontecia muito antigamente - 
nos seminários, nos asilos, as casas dos miúdos que não tinham família. Mas por isso 
eu penso, e como tenho uma grande admiração pelo Papa Francisco, que se não lhe 
cortarem as vazas, pode ser uma boa atitude e que comecem a tomar providências.
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VOX POP
Giovana Moura, 46 anos – tecnóloga em processamento de dados

Qual é o seu posicionamento em relação à religião?
Sou uma pessoa de muita fé em Deus, porém na minha opinião a religião em si torna 
as pessoas muito “religiosas” ou seja, a ponto de acharem que fazendo exatamente 
aquilo que seu líder religioso mandar é suficiente para alcançarem o céu, as ben-
çãos ou sua comunhão com Deus, isto é, se elas frequentarem a missa/culto todos os 
domingos já cumpriram o seu “dever”, não importando como elas se comportaram 
durante toda a semana com o seu próximo em termos de atitudes, como elas agiram 
em relação a si mesmas e muitas coisas mais. Além de achar que as denominações 
da religião tais como ser católico, evangélico ou espírita e assim por diante, causam 
separação entre as pessoas, pois muitos “religiosos” acabam julgando seu próximo 
pela religião que ele segue e não pelo ser humano que ele é. Eu sou o tipo de pessoa 
que prefiro dizer que sigo a doutrina Cristã, sou cristã (creio confio em Jesus Cristo 
como Senhor da minha vida) e não necessariamente a denominação evangélica ou 
católica...
Para finalizar, acho que as pessoas têm que se preocupar mais em conhecer Deus, 
seus ensinamentos e promessas, ter um relacionamento mais próximo com Ele, do 
que apenas cumprirem rituais.

Como vê aquelas pessoas que têm a crença religiosa como centro da sua vida, deli-
neando o seu pensamento e forma de agir?
Acho muito importante que as pessoas tenham uma crença e fé para seguir e evoluir 
espiritualmente, mas como mencionei anteriormente acho que funcionaria muito 
melhor que colocassem em prática os ensinamentos da sua doutrina, serem mais 
praticantes dos ensinamentos a favor do seu próximo, do que apenas serem dema-
siadamente religiosos, se importando apenas em julgar os outros ou tentando con-
vencer as pessoas que somente sua religião é a correta.

O que é que o Santuário de Fátima significa para si? Qual a sua leitura relativamente 
ao fenómeno da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos?
Eu como cristã, tenho Jesus Cristo como meu intermediário junto a Deus, todas as 
minhas orações e petições são feitas a Deus por intermédio de Jesus, como diz na 
bíblia em 1 Timóteo 2:5 “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, Jesus Cristo”. Então para mim o Santuário de Fátima não passa de um local 
de visitação e um local de arrecadação de dinheiro. 
Cada um tem sua fé e respeito, porém, como Cristã e com o entendimento que tenho 
da Bíblia, esta é a minha posição quanto ao Santuário de Fátima onde as pessoas vão 
prestar culto a um santo em que acreditam. 

Na minha opinião devemos cultuar somente a Deus, o que passar disto não é correto. 
Sobre a aparição aos pastorinhos, acho complicado falar algo pois na minha opinião, 
Deus, que é o Criador de todas as coisas, se tivesse algo para transmitir à humani-
dade faria de alguma forma que todos tivessem acesso a esta revelação, assim como 
a Bíblia é a referência do cristão em qualquer parte do mundo. Sinceramente, acho 
que Deus não iria fazer uma revelação para somente algumas pessoas, neste caso a 
crianças, de algo que envolve toda a humanidade. Então, se Deus tivesse feito uma 
revelação para todos os Homens (humanidade), a Igreja não teria que esconder. 
Enfim, tenho minha opinião formada sobre determinados assuntos, porém não sou 
dona da verdade e acredito que existem muitos mistérios entre Deus e o Homem, e 
que nem sempre é permitido ao Homem conhecer - como seres humanos somos li-
mitados para tamanha compreensão -, e que somente Deus sabe a verdade realmente 
e que um dia nos será revelado. Cabe ao Homem, neste caso os cristãos, seguirem os 
ensinamentos que Ele deixou a todos como referência da Sua Palavra: a Bíblia.

Publicamos nesta edição uma entrevista ao padre Mário de Oliveira, que afirma que 
“o Santuário de Fátima é uma máfia poderosa”. Qual a sua opinião acerca desta afir-
mação?
Concordo plenamente. Não só o Santuário de Fátima como o Vaticano e a Igreja num 
todo é uma grande máfia, infelizmente. Tanto a Igreja Católica como muitas outras 
denominações. Porém, acredito sim que ainda existam pessoas (padres, pastores, 
cristãos no geral) dedicadas e comprometidas com o objetivo único e principal de 
levarem a Palavra de Deus a toda a humanidade.

O Papa Francisco decretou recentemente a abolição do sigilo pontifício, que prote-
gia os padres que exerciam violência ou abusavam sexualmente menores. Que conse-
quências práticas acha que esta tomada de posição irá ter?
Se não houver nenhum outro tipo de intervenção por parte da Igreja, que proteja de 
alguma forma os agressores, as consequências serão as melhores possíveis, pois é 
inconcebível em pleno ano 2020 atitudes como estas serem escondidas ou mantidas 
em sigilo.  As pessoas que cometem qualquer tipo de abuso, sejam elas quem forem, 
devem sim ser expostas e cumprirem as penas que as leis estabelecem e dependendo 
da sua posição na sociedade, neste caso os padres, devem perder o direito de exercer 
as suas funções, pois se aproveitaram dos seus cargos de confiança e liderança peran-
te a sociedade para abusar da fragilidade e inocência de menores.
Desta forma, se realmente a Igreja se posicionar e não permitir mais este tipo de si-
tuação, os abusadores saberão que haverá punição das suas atitudes e aqueles que in-
felizmente já foram suas vítimas terão a liberdade de serem ouvidos e verem a justiça 
do Homem ser feita, mesmo que muitas vezes falhe, mas a justiça de Deus é infalível. 
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Helena Alberto, 92 anos – reformada

Qual é o seu posicionamento em relação à religião?
Sou crista, católica, já fui praticante, agora já não porque aos 92 anos já não consigo 
fazer o que fazia antes. Fui uma pessoa muito dedicada à Igreja. Tomei, aliás, conta de 
uma, durante 32 anos – era voluntária lá na minha paróquia, ia visitar lares, doentes 
em casa, acompanhava doentes ao hospital. Eu tinha que fazer isso, enquanto volun-
tária e católica.

Como vê aquelas pessoas que têm a crença religiosa como centro da sua vida, deli-
neando o seu pensamento e forma de agir?
Eu vejo na minha paróquia que pessoas de facto se dedicam à Igreja, a Deus. Mas tam-
bém vejo quem vá à Igreja só por ir. Mas por exemplo eu, a minha maneira de ser, sem-
pre gostei de ajudar os outros – por isso tudo aquilo que eu fazia, era por minha livre 
vontade, porque se um Padre me dissesse “tens que fazer aquilo” eu talvez não fizesse.

O que é que o Santuário de Fátima significa para si? Qual a sua leitura relativamente 
ao fenómeno da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos?
Bem... Eu quando ia a Fátima, no início, ainda garota, aquilo era um deserto. Para mim 
Fátima agora é um comércio. É pena é que Nossa Senhora esteja no meio daquele negócio 
que surgiu, entretanto, à volta. Não concordo com tanto comércioque lá há. Quanto à 
aparição, eu acredito. Porque na minha maneira de ser e pensar, acredito que nós um 
dia morremos, mas o nosso espírito, a nossa alma, nunca morre: eleva-se. Acho que por 
isso é realmente verdade... Não sei. Os pastorinhos sofreram tanto na altura e nunca des-

mentiram aquilo que tinham visto. Eu acho que sim... Acho que aconteceu. E, além dis-
so, Nossa Senhora quando apareceu disse aos pastorinhos que mais tarde ou mais cedo 
a Rússia havia de ser católica... E agora é o que se vê, há muita gente russa em Fátima.

Publicamos nesta edição uma entrevista ao padre Mário de Oliveira, que afirma que “o 
Santuário de Fátima é uma máfia poderosa”. Qual a sua opinião acerca desta afirmação? 
Eu acho que sim. Acho que é. Porque eu gostava de saber o que eles fazem, o que lá 
está, o Cabecinhas, o que se faz a tanto dinheiro que cai lá... Cai muito dinheiro lá e não 
vejo para onde vai. Eu penso que aquele dinheiro podia ser usado, por exemplo, para 
se fazer casas para idosos, para pessoas que não têm lar, no fundo ajudar quem mais 
precisa. E eu não sei o que fazem ao dinheiro... É que em Fátima cai muito dinheiro.

O Papa Francisco decretou recentemente a abolição do sigilo pontifício, que protegia 
os padres que exerciam violência ou abusavam sexualmente menores. Que conse-
quências práticas acha que esta tomada de posição irá ter?
Antes de mais nada, na minha opinião, acho que o padre devia casar. Porque se um 
padre fosse casado, não havia tanta pouca vergonha, tanta desgraça, conforme se vê 
ouve dizer... Que os padres abusam das crianças e assim. Há outras medidas que o nos-
so Papa Francisquinho tomou e que eu acho muito bem, uma delas é, por exemplo, a 
permissão de que bebés de filhos de pais separados sejam batizados, porque as crianças 
não têm culpa. Quanto a esta quebra do sigilo, acho muito bem. Para mim ele é um 
Papa muito aberto e concordo com essas medidas, assim não se protegem aqueles que 
cometem esses crimes. 

Pedro Faria, 28 anos – arquiteto

Qual é o seu posicionamento em relação à religião?
Eu não sou crente, mas também não tenho a certeza que não exista algo. Digamos 
que sou agnóstico. 
Como vê aquelas pessoas que têm a crença religiosa como centro da sua vida, deli-
neando o seu pensamento e forma de agir?
Sou super liberal, cada um sabe de si e da sua religião, só não podem é interferir com 
os outros.
O que é que o Santuário de Fátima significa para si? Qual a sua leitura relativamente 
ao fenómeno da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos?
Uma jogada. Acho que tudo isso é uma jogada de marketing e um negócio. É turismo 
religioso. Não acredito na “aparição”.

Publicamos nesta edição uma entrevista ao padre Mário de Oliveira, que afirma que “o 
Santuário de Fátima é uma máfia poderosa”. Qual a sua opinião acerca desta afirmação? 
Se ele que esteve lá dentro diz isso... Ele sabe mais que nós, está dentro do assunto... 
E depois claro que, entretanto, foi afastado. A instituição religiosa tem coisas boas e 
más, e Fátima parece-me que é mais voltada para fins lucrativos do que outra coisa.

O Papa Francisco decretou recentemente a abolição do sigilo pontifício, que protegia 
os padres que exerciam violência ou abusavam sexualmente menores. Que conse-
quências práticas acha que esta tomada de posição irá ter?
Hão-de haver uns que vão ser os “mártires”... “Mártires” neste contexto, para eles...
Vão haver culpados para mostrar a cara, mas acho que não vai ser, de todo, uma sal-
vação do que aconteceu. Acho que vai ser só uma pequena percentagem, só para lim-
par um bocadinho a imagem da Igreja, não estou com outra esperança.

d e s c u b r a  a  c a p a  
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Growing up in an ethnic family going to 
church, praying and having religious sta-
tues present around me was something 
that l never thought twice about. In fact, it 
was engrained in me that different saints 
had days that we would honour them and, 
in many cases, go to church and pray on 
that day’s saints name. But there was one 
saint in particular next to saint Anthony’s 
that was always in the back of my mind 
and that was the Fatima saint and her 
captured presence of me.

My mother and my mother-in-law 
would always talk about Our Lady 
of Fatima and that tradition got 

handed down to me and my wife and chil-
dren who are huge supporter of Our Lady 
of Fatima. We would as a family make the 
trek to Lewiston, New York every year 

and in some years, we would make that 
trip more than once a year.

If you are reading this, you may ask why?
I believe that when you connect with so-

mething and in this case my family and l de-
veloped a spiritual bond or a feeling that Our 
Lady of Fatima was our guardian angel, so-
meone that we would turn to in good times 
and on some not so good times. My family 
relationship with this saint is unquestiona-
ble and l know as a fact that when we need 
help…. Our Lady of Fatima is there. 

Something like what happened on May 
13, 1917, the Virgin Mary, the Mother of 
Jesus Christ, appeared to three shepherd 
children from a poor family in the poor pa-
rish of Fatima in rural Portugal. The Virgin 
appeared standing on a small holm oak in a 
field called the Cova D’Iria. She was bathed 
in a radiant light, brighter than the sun, 
rather like the Lord in his Transfiguration. 
She did not yet identify herself as the Virgin 
Mary, but said that she came from heaven, 
asked the children to come for six months 
in succession on the 13th of the month.

She promised the children that they 

would go to heaven and asked them to of-
fer themselves to God and bear all the suf-
ferings he sent them, as an act of reparation 
for sins and for the conversion of sinners.

The children answered that they were 
willing to do so. She then opened her hands, 
communicating to them a light so intense 
that it penetrated their hearts and the in-
most depths of their souls, making them to 
see themselves in God. Finally, she asked 
them to pray the rosary every day to obtain 
peace in the world and the end of the war.

On June 13, the Virgin repeated her re-
quests and revealed to the children her 
Immaculate Heart encircled by thorns, 
which represented the sins of humanity.

Much uncertainty ensued during that 
time period and as a result of all of this, 
on October 13 arrived, a crowd of about 
70,000 believers and skeptics alike were on 
hand to witness the event of the day. The 
skeptics were looking forward to seeing 
the supposed hoax exposed. The believers 
were anticipating the promised miracle. 
The weather was miserable, as it had been 
raining continually until midday, when the 

Virgin was accustomed to appearing.
At the conclusion of the apparition, the 

Virgin, bathed in the light of God, opened 
her hands so that as she returned, the li-
ght from her hands projected onto the sun 
itself. The people looked to the sun and, as 
confirmed by the account, the sun began to 
change colors, whirl bout its place, and then 
it appeared to move towards the earth as 
though it were going to burn it with its rays.

The dance of the sun at Fatima was not 
witnessed just by those present but was seen 
more than 10 miles away. Afterwards, the 
crowd, which had been standing all morning 
in the rain, found that they were dry.

These types of events have happened to 
many people over the past and many have 
been saved by these miracles and yes most 
of these events are personal and you may 
not be a believer, but miracles do happen, 
and they have with me.

Our Lady of Fatima is my family patron 
saint…

Do you have one?

What does our 
Lady of Fatima 
mean to me…?

Vincent Nigro
Opinião
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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

(416) 603-0842
Toll Free: 1 888 232 6326

1325 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ON M6E 1C2

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com
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Nazaré muito mais que
as ‘sete saias e o canhão do Norte’

Para aqueles que me têm vindo a co-
nhecer ao longo dos anos pela minha 
presença e envolvimento na comuni-
dade, não é segredo a minha convic-
ção, paixão e orgulho de ser descen-
dente de nazarenos. 

Como já mencionei várias vezes, a 
Nazaré é simplesmente o centro do 
universo e inquestionavelmente 

o melhor lugar de Portugal. Tendo dei-
xado a Nazaré aos 10 anos de idade para 
me juntar aos meus pais e irmão aqui em 
Toronto, não foi até aos 27 anos de ida-
de que comecei a minha intensa paixão e 
compromisso para com tudo aquilo que a 
Nazaré representa. Nos 30 anos seguin-
tes passei a revisitá-la, em alguns anos 
regressei cinco a sete vezes. A minha 
apreciação pela Nazaré contém muitas 
camadas e profundeza...

Nazaré não é apenas as suas tradições, as 
mulheres que vestem ‘sete saias’, os dan-
çarinos de folclore descalços, o peixe seco 
e agora o famoso canhão do Norte, onde 
Garret McNamara, um surfista americano 
do Hawaii, transformou a Nazaré num fe-

nómeno internacional... A Nazaré é muito 
mais que isso. 

A Nazaré tem uma conotação religiosa... 
O santuário de Nossa Senhora de Fátima é 
um santuário mariano que remete ao mi-
lagre antigo sob a intercessão da Virgem 
Maria. Localizado no topo de uma colina 
nomeada de ‘O Sítio’, com vista para a Na-
zaré, foi fundada no século XIV. Segundo 
a lenda da Nazaré, o xerife de Porto Mós, 
Dom Fuas Roupinho, possivelmente um 
Templário, estava a perseguir a cavalo 
um veado, colina acima, a 14 de setembro 
numa manhã enevoada de 1182 (mais tar-
de, falava-se que havia sido o Diabo dis-
farçado de veado). Quando o veado saltou 
sob a beira da colina para o vazio, o cavalo 
ia segui-lo. O cavaleiro invocou a inter-
venção da Virgem Maria, que num esforço 
sobrenatural fez com que o cavalo virasse 
e salvou a vida do cavaleiro. Subsequen-
temente, a capela ‘A Ermida da Memória’ 
foi construída perto desse local, sobre uma 
gruta onde foi erguida uma pequena está-
tua de uma ‘Virgem Maria Negra’, trazida 
da Nazaré. Perto da capela podemos avis-
tar a impressão da ferradura na rocha. To-
dos os anos, a 8 de setembro, acontece “A 
Romaria”, um festival religioso que atrai 
turistas e peregrinos de todo o mundo para 
as procissões, touradas, concertos e danças 
folclóricas. 

Carlos Teixeira
Managing Partner

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

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

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions

José M. Eustáquio
Opinião

“Não podes servir a 
Deus e ao dinheiro”

A religião existe desde que existe o 
homem, porque um não tem lugar no 
mundo sem o outro. Seja o Cristianis-
mo, Islamismo, Hinduísmo, Budismo ou 
qualquer outra religião, todas servem o 
mesmo propósito: explicar a origem da 
vida e do Universo, fazer-nos entender 
o nosso propósito. E a religião está em 
todo o lado, invade a sociedade seja 
através de símbolos, orações ou com as 
imposições que coloca ao estilo de vida 
dos seus crentes. 

Da mesma forma que a constituição 
de uma sociedade serve a necessi-
dade inerente do Homem viver em 

grupo, a religião preenche o nosso vazio 
emocional. É preciso acreditar que existe 
uma força maior que nos orienta, que nos 
ajuda e que se seguirmos os seus ensina-
mentos nos garante paz espiritual. Como 
iríamos gerir a nossa vida se não houvesse 
propósito, se as coisas não acontecessem 
com algum motivo e se não houvesse um 
plano maior?

Se há coisa que todos os seres humanos 
têm em comum é que precisamos de um 
sistema de apoio e quando não o temos 
de quem está à nossa volta, procuramos 
de “quem está acima de nós”. A religião é 
isso mesmo, um conforto emocional que 
nos ajuda a enfrentar os nossos medos, a 
nossa insignificância, a nossa impotência 
e a nossa finitude. 

O perigo da religião é ser dirigida por Ho-
mens que, como tantos outros, sofrem dos 
males da humanidade. Assim algo que deve-
ria curar e realçar o melhor da humanidade, 
faz o oposto, envenena-a por dentro. A Igreja 

Católica e a religião em geral, são dos negó-
cios mais antigos e lucrativos do mundo. 

Em Portugal, 97% das pessoas são católi-
cas, ainda que nem todos por fé, mas tam-
bém por tradição. O direito que aIgreja tem 
à confidencialidade eclesiástica dificulta o 
conhecimento dos lucros da Igreja, ainda 
mais porque diferentes dioceses têm dife-
rentes líderes, diferentes despesas e dife-
rentes receitas. Em 2015, os donativos dos 
peregrinos ao Santuário de Fátima soma-
ram mais de nove milhões de euros. Sendo 
este o principal ponto de turismo religioso 
em Portugal, em 2015 a Região Centro ar-
recadou cerca de 150 milhões de euros. O 
Evangelho segundo São Lucas afirma que 
“Não podes servir a Deus e ao dinheiro”, 
Jesus apelava a que se vendesse o que se ti-
nha e se desse o dinheiro aos pobres.   
Olhando para a Igreja e para religião em 
geral, vemos o ouro a cobrir anos de men-
tiras e abusos. E a ajuda aos pobres? Existe, 
mas, na minha opinião, muito pouco. E os 
crentes seguem, desviam o olhar da cor-
rupção, dos abusos sexuais, da manipula-
ção e focam a sua atenção nos ensinamen-
tos da Bíblia, mesmo que não estejam a ser 
seguidos. Porque pior do que perceber que 
a Igreja não tem uma moralidade superior a 
qualquer outra coisa é perceber que a reli-
gião não nos salva. 

E por vezes, enquanto se procura a cura 
para a nossa alma, acabamos por servir de 
instrumento a outros seres, um meio para 
um certo fim, com a finalidade de enrique-
cer ou apenas pela sede de poder e estatuto. 
O perigo da religião é deixar-nos levar, é 
acreditar cegamente de que estes são seres 
mais iluminados que nós próprios. 

E fé, seja qual for a religião que escolhe-
mos ou até mesmo nenhuma, precisamos 
sempre dela, mas que acima de tudo, seja 
fé em nós próprios. 

Inês Carpinteiro
Opinião
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O meu acordo com Deus

Apesar de ter uma educação católica, 
a área das ciências sempre foi algo que 
me deixou fascinado. Já de tenra idade, 
lembro-me de começar a não aceitar 
“porque sim” como resposta a qualquer 
pergunta e a não aceitar respostas da-
das como certas por outros como aque-
las que se devem seguir de olhos ven-
dados. As pessoas ligadas à área das 
ciências são curiosos natos. Observa-
dores e céticos incorrigíveis. 

Lembro-me de faltar à catequese siste-
maticamente e de não conseguir per-
ceber a razão das coisas mais simples 

na celebração da eucaristia dominical, a 
que, a certa altura, só ia por obrigação.

O relacionamento entre a ciência e reli-
gião remonta aos primórdios da humani-
dade. Desde o momento em que o Homem 
começou a adquirir conhecimento sobre o 
que se chama de “realidade”, muitas foram 
as críticas e incompatibilizações entre um 
pensamento que transcende o natural e 
aquele que o considera seu limite. 

A procura pelo esclarecimento era feita 
sob a forma de cultos a divindades e recur-
so à mitologia. Tudo o que não tinha expli-
cação lógica era atribuído à intervenção 
divina. São exemplos a civilização egípcia 
e grega. Filósofos como Platão e Aristóte-
les começaram a mudar esse paradigma e 
a usar a razão como base para a aquisição 
desse conhecimento. 

“Apologia de Sócrates”, de Platão, foi o 
livro que mais impacto teve na minha vida. 
O julgamento de Sócrates (469-399 A.C.) 
foi um dos factos históricos mais impor-
tantes da Grécia Antiga e até hoje inspira 
escritores, artistas e filósofos. Em 399 A.C., 
o posicionamento crítico de Sócrates pa-
receu uma afronta aos costumes da cidade 
e foi incriminado, julgado e condenado à 
morte por envenenamento sob as acusa-
ções de não adorar os deuses da cidade, 
tentar introduzir novas divindades e cor-
romper a juventude com as suas ideias. 
Sócrates decidiu conduzir a sua própria 
defesa e deu origem a variadíssimas obras 
filosóficas que assumem ramificações reli-
giosas, políticas e éticas, mas acima de tudo 
o pensamento crítico.

A ciência e a religião são áreas que se dis-
tanciam a cada progresso tecnológico que 
permita explicar fenómenos antes tidos 
como “milagres” ou provenientes de qual-
quer outro tipo de intervenção divina. Esco-
lher uma das duas vertentes como forma de 
analisar a nossa existência pode ser uma ex-
periência difícil, visto que ambas possuem 
pontos de vista distintos sobre assuntos co-
nhecidos por toda a humanidade, como por 
exemplo o surgimento dos seres humanos.

Há quem defenda o contrário. Ciência e 

religião podem caminhar lado a lado e que 
ambas não só não se antagonizam, como 
se complementam. Para tal baseiam-se 
em dados históricos e no facto dos maio-
res avanços na ciência, nos primórdios da 
civilização, terem sido desenvolvidos por 
pessoas diretamente ligadas à Igreja. 

Copérnico era um cónego católico pola-
co, mas foi quem provou cientificamente 
que a Terra gira à volta do Sol e não o con-
trário. É o heliocentrismo, tese publicada 
em 1543. Foi abominado por Lutero e os ca-
tólicos, mas a verdade científica triunfou. 

O pai da genética moderna é Mendel, um 
monge católico que em 1847 decifrou o có-
digo genético pelas sementes de ervilha e 
toda herança genética que passa de um ser 
vivo da mesma espécie para o outro.

A teoria do Big Bang, do átomo primor-
dial, que deu origem ao universo que co-
nhecemos e toda sua evolução, é de um pa-
dre belga chamado George Lemaître.

Outro exemplo é o de Galileu Galilei, o 
primeiro a fazer uso sistemático do teles-
cópio. Confirmou a teoria de Copérnico, 
mas teve que renunciar à sua afirmação 
científica para não ser condenado à fo-
gueira, assim como tinha acontecido com 
Giordano Bruno. Hoje os telescópios giram 
à volta da Terra, descobrem novas galá-
xias, novos planetas e tentam descobrir 
onde podem existir outras formas de vida. 
Qual vai ser a posição das mais variadas 
religiões no dia em que se descobrir vida 
inteligente para além da Terra?

Relativamente à Igreja Católica Apostó-
lica Romana (Vaticano) e às sagradas Es-
crituras, há, desde logo, pontos fraturantes 
que na minha opinião não têm explicação 

e são contrários a tudo o que interpreto e 
acredito:

• Adão e Eva e a criação do universo;

• Ostentação de símbolos de adora-
ção nos lugares de oração;

• Adoração à mãe de Jesus Cristo, a 
Santos e outras figuras eleitas por 
meros mortais;

• Atos de sacrifício (crucificações e 
promessas de joelhos ou de outra 
forma qualquer a lugares de pere-
grinação, etc…);

• Ostentação de riqueza evidente 
por parte das diversas estruturas 
religiosas;

Acho incompreensível o evidente alhea-
mento de problemas na humanidade que 
deveriam ser prioridade da Igreja nos dias 
de hoje (fome, pobreza, entre muitos ou-
tros). De palavras e belos discursos na Pra-
ça de S. Pedro e na missa de domingo está 
o mundo cheio. Da mesma forma que não 
percebo a inação da figura máxima da Igre-
ja, o Papa, perante problemas tão graves 
dentro da própria igreja, como por exem-
plo os casos de abuso sexual a menores.

Outros dos temas mais complicados seriam, 
certamente, as aparições, os milagres e as ex-
periências religiosas, por exemplo - devemos 
acreditar na medicina ou na cura pela fé?

Lembro-me das visitas a Fátima e recor-
do-me de achar que estava no lugar errado. 
Nada do que via naquele lugar de adoração 
fazia qualquer sentido. As pessoas ajoelha-
das durantes centenas de metros ou qui-
lómetros, o cheiro nauseabundo das velas 

a arderem incessantemente colocadas por 
peregrinos que passam o ano inteiro a violar 
as regras mais básicas das sagradas escritu-
ras, os padres carregados de ouro, as figuras 
religiosas imponentes, os comerciantes e o 
negócio gerado à conta dos fiéis, muitos em 
situação de desespero e a aguardar algum 
género de conforto e intervenção divina. 

Não me caberá  a mim julgar, mas perante 
triste espetáculo, lembro-me sempre da pas-
sagem bíblica (Êxodo 32:1/6) em que Moisés 
subiu ao Monte Sinai e que quando desceu, 
com os 10 mandamentos, 40 dias mais tar-
de, encontrou o povo israelita em festa e um 
bezerro de ouro, que seria a imagem do Deus 
que levariam à sua frente na jornada que se 
avizinhava. Diz a Bíblia em Êxodo 32:20 que 
Moisés “Pegou o bezerro que eles tinham fei-
to e o destruiu no fogo; depois de moê-lo até 
virar pó, espalhou-o na água e fez com que os 
israelitas a bebessem”. 

Nada mudou! Apesar de acreditar em Deus, 
hoje apenas entro num lugar sagrado por 
obrigação. Continua a incomodar-me tudo o 
que por ali vejo e muito pouco faz sentido.

Não tenho a presunção de ser um perito 
na matéria, mas perante tanta ambigui-
dade, ousei fazer um acordo com Deus. 
Um acordo que seguisse a Sua vontade e 
ao mesmo tempo não violasse as minhas 
convicções científicas. 

Segundo as Sagradas Escrituras, Deus 
criou o Homem à Sua imagem. Diferen-
ciou-o dos demais animais dando-lhe inte-
ligência e opção de escolha. Acredito que o 
facto de ser um aficionado das mais diver-
sas ciências e um curioso nato, observador 
e cético incorrigível, o devo a Si. A Ele devo 
todas as todas as dúvidas, questões sem 
resposta, aceitações e reprovações. 

Assim sendo, em primeiro lugar, en-
tendi interpretar as lições das Sagradas 
Escrituras à minha maneira e não deixar 
que sejam outros a fazê-lo por mim. Sendo 
um agregado de textos escrito por diversos 
autores, em épocas diferentes, extrema-
mente opinativo e sugestivo, requer uma 
adaptação aos tempos modernos e uma in-
terpretação pessoal de cada uma das pas-
sagens e parábolas ali inscritas. Assumir 
que a Bíblia é um agregado de regras into-
cáveis e transversais no tempo é, na minha 
opinião, um erro com o qual não alinho.

Em consciência decidi também que o 
meu lugar de culto de preferência são os 
momentos em que falamos, apenas e só, na 
confidência da minha mente e que seguiria 
o mais possível, dentro das suas orienta-
ções, os princípios e valores básicos trans-
mitidos ao longo dos tempos na Bíblia, que 
acho terem fundamento e serem padrões 
de um cristão praticante, sem violarem as 
minhas convicções científicas. Princípios e 
valores que entendo serem fundamentais 
à sociedade moderna e que, infelizmente, 
cada vez mais estão em desuso.

Admito que não sei se tenho desempe-
nhado o meu papel com nota positiva, nem 
tampouco sei se aceitou este acordo muito 
feito à minha medida, mas a Ele me confes-
so e a Ele, um dia, prestarei contas. 

Carlos Monteiro
Opinião
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FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with 
Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA is a nightmare. It is 
a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the 
motor nerve cells in the spinal cord, taking away the ability to walk, 
eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, diag-
nosed 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. 
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História de um relacionamento, nem sempre fácil, entre ciência e a religião
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EditorialEnglish version

The Miracle of Religion
Welcome to a new decade and Happy 
and Prosperous 2020 to all of you

Regular readers of Milénio Stadium 
have come to expect coverage 
of subject matter which is often 

overlooked but has a substantial impact 
on the way society works. This week’s 
Milénio examines the proliferation of re-
ligion, religious miracles and associated 
fanatism which often dictates how we 
perceive the world and how it affects our 
daily lives. Has religion become a confu-
sing sea of unreal expectations? What is a 
religion? Religions are shared collections 
of transcendental beliefs that have been 
passed on from believers to converts 
which carry meaningful and serious do-
cumented doctrine or established cultu-
ral practices. Often religions are spiritual 
explanations which attempt to answer 
the question as to why we are here and 
based on a moral code governing the 
conduct of human affairs. 

To be religious means that you believe 
in a God or in a group of Gods. The writin-
gs in books such as the Bible form the base 
for the moral conduct of the believers. 

Many confuse spirituality with reli-
gion. Although religions emphasize spiri-
tualism as being part of faith, you can be 
spiritual without being religious. Some 
religious such as Christianity have em-
phasized beliefs in combination with 
miracles which occurred at various lo-

cations in the world. Miracles which are 
often based on appearances by Saints and 
Sinners are phenomena not explained by 
known laws of nature. Without concrete 
evidence, miracle believers are to accept 
the facts as related by the Bible or popular 
myths as fact. 

Since Jesus’s seven miracles, many 
other miracles, including the Fati-
ma apparitions have been accepted by 
millions of devotees. Monuments have 
been built has shrines celebrating the 
apparitions which also serve as marke-
ting places for religious products serving 
as cash cows for the Vatican. So, what is 
the cost of religion in our lives? Believers 
have expected to continually support re-
ligious organizations which ae fueled by 
miraculous occurrences which are con-
tinually ingrained in our brains as a fact. 
Do we believe because it’s fact or out of 
fear of the unknown never seen? Millions 
spend their lives committed to religions 
hoping that God, Saints and priests will 
make their lives better, overlooking all 
crimes committed in the name of God or 
by those working for God. In the book 
“Homo Deus” an argument is proposed 
which questions the birth of religion and 
the formation of the human body and 
its intelligence. “Homo Deus” which is 
a human body created in the image of 
God suggests that the bodily creation is 
no spiritual but based on the natural de-

velopment of Homo Erectus. Many ques-
tion the fact that if God created us in His 
image, why such imperfections with the 
creation? Fanatism that has attacked the 
brains of many in the name of religion 
will cause wars, demented behaviour 
and abuse of humankind. Religions whi-
ch are to be the beacon of morality are 
destroying the world. Surely, it’s time 
to have a real miracle that will change 
the ways of the world. Unfortunately, it 

won’t happen because we may lose our 
voice of ignorance and become educated. 
Trumpisms and other similar religions 
will dictate how we ultimately live. Sad 
that this is what our children will inherit 
because of confusing messages by those 
who preach morality. 

Embrace a world where your place of 
worship is your heart. 

Manuel DaCosta
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Cantar dos Reis
Modas Regionais dos Açores saudaram a Camões Rádio e TV
No dia 6 de janeiro a tradição repetiu-
-se: o Dia de Reis foi comemorado nos 
estúdios da Camões Radio e TV com o 
protagonismo da nossa comunidade. 
A abrir 2020 da melhor forma, os ele-
mentos do Grupo Folclórico Pérolas do 
Atlântico reuniram-se para a apresenta-
ção anual em que tocaram um conjunto 
de temas do cancioneiro especial para a 
época. Matthew Correia, presidente do 
grupo, contou-nos que “ouvimos algu-
mas das modas regionais dos Açores. 
No sábado passado (4) fomos a 12 es-
tabelecimentos comunitários cantar, de 
manhã e à noite, com muita dedicação 

e muita força de vontade. Já o fazemos 
há seis anos”.

Já há cerca de uma década que o grupo 
cumpre religiosamente este costume, 
com um conjunto composto por vozes e 

instrumentos tradicionais. Alguns dos ele-
mentos presentes fazem parte do grupo de 
cantar dos reis desde a sua fundação. O ta-
lento para tocar, esse, vem de cedo, como é 
o caso do acordeonista do grupo, Fernando 
Pavão, que aprendeu a tocar aos 16 anos, de 
ouvido, ou Maria Gabriela Bettencourt, que 
começou a tocar bandolim ainda menina e 
trouxe a sua paixão até aos dias de hoje.

A alegria de levar o Cantar dos Reis pelas 

casas todos os anos vem de uma longa tra-
dição que também é muito forte nos Aço-
res, como nos contou Madalena Garcia. 
“É uma tradição que eu sempre me lem-
bro desde que era pequenina. as pessoas 
vão bater às portas das pessoas amigas e 
vão Cantar os Reis. É uma tradição que se 
mantém e acho muito bonito trazê-la para 
o Canadá. É o país que nos acolheu, e eu 
gosto muito do Canadá… mas tenho sem-
pre os Açores no coração”.

O grupo tem maioritariamente adultos, 
mas alguns jovens trouxeram também 
uma nova energia e vontade de partilhar 
o espírito português. Porque será que 

gostam de estar no Pérolas do Atlântico? 
A Emily e a Alicia, duas jovens membros 
do grupo, dizem que gostam de se en-
volver com estas atividades porque gos-
tam de dançar e conviver. “I’ve been in 
the group for two years and a half, and it 
always makes my weekend. Everytime I 
go see my friends, my partners, it makes 
my day”, contou-nos a Emily.

O encontro incluiu ainda um momento 
de convívio. Não faltou o típico bolo-rei, 
acompanhado de uma bebida para aque-
cer um mês de janeiro ainda bem frio em 
terras do Canadá.

Telma Pinguelo/MS
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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.
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Regional Council Approves
Region of Peel Budget 2020
On December 19th, 2019 Regional 
Council approved the 2020 Region of 
Peel budget.  The 2020 budget invests in 
core service levels, promotes commun-
ity safety and protects our community’s 
mos vulnerable Highlights from the 2020 
approved budget are included below: 

Tax Supported

The 2020 Budget includes a property 
tax increase of 1.5 per cent. This will 
contribute an annual increase to the 
typical residential property and small 
business property tax bills of $70 and 
$126 respectively.

Utility Supported

Additionally, the average home will 
see an increase to their utility bill of 
15¢ per day (or $51 per year), while the 
average small business will see an in-
crease of 36¢ per day (or $132 per year).

Operating investments of $2.6 bil-
lion and capital investments of $1.1 
billion to support and advance Region-
al Council’s long-term vision for Peel.

Service investments in 2020 include:

• 35 additional Peel Regional Police 
officers to increase community 
safety

• 5,600 additional paramedic re-
sponse calls

• 21,000 more accessible transporta-
tion trips

• 900 more residents receiving 
affordable transit

• Expansion of EarlyON services for 
6,000 children and parents

• Implementation of the Butter-
fly Model at Tall Pines, enhancing 
quality of life for Long Term Care 
residents

• Maintaining the state of good re-
pair of almost $30 billion of infra-
structure including affordable 
housing, paramedic stations, 
roads, feedermain pipes and long 
term care homes

Continuous Improvement

Throughout the year, Regional staff 
engage in continuous improvement 
initiatives, to support fiscal responsib-
ility and value for tax dollars. In 2019, 
47 continuous improvement initia-
tives were completed contributing to 
cost savings of $2.58 million and cost 
avoidance of $1.89 million. The finan-
cial benefits achieved from the pro-
gram were reflected in the 2019 Con-
tinuous Improvement report.

Partner Organization Budgets

Along with meeting the Capital and 
Operating needs of the Region, the 
budget provides funding to the three 
local conservation authorities (Credit 
Valley Conservation Authority, Halton 
Conservation Authority, and Toron-
to and Region Conservation Author-
ity), Peel Regional Police, the Ontario 
Provincial Police and the Municipal 
Property Assessment Corporation. 

Region of Peel/MS

The City of Brampton and Ryerson Univer-
sity have signed an agreement to establish 
the Ryerson Innovation Zone in Downtown 
Brampton, an exciting milestone for post-
secondary education in the city. 

The Ryerson-led Brampton Innovation 
Zone is modelled after and connected 
to Ryerson University’s world-recog-

nized Zone network. These spaces are de-
signed to bring people together to brain-
storm, kickstart projects, and help take 
startups from early-stage incubated com-
panies to established thriving businesses. 
The new Innovation Zone will focus on 
the development of scalable businesses in 
Brampton, building and supporting high 
potential entrepreneurial teams.

The Innovation Zone will:

• Provide thought leadership and ac-
cess to national and international 
markets, and build a reputation of ex-
cellence

• Extend business infrastructure by 
supporting the growth of new busi-
nesses and fostering innovation in 
existing industries; such as creative 
industries, digital hospitality, intel-

ligent transportation, and technol-
ogy-enabled health services

• Support the Brampton 2040 Vision 
through building a City of Opportun-
ities

• Develop, attract and retain local talent
• Create and nurture a network of in-

fluencers from all sectors in business, 
academia, and government through 
participating partners

Brampton is putting all the necessary 
pieces in place to support a robust innov-
ation ecosystem. The Innovation Zone 
will open in early 2020 and will be a new 
addition to Brampton’s Innovation Dis-
trict, which includes:

• Rogers Cybersecure Catalyst
• Brampton Entrepreneur Centre 

(Ideation and Co-working space)
• Ryerson-Brampton Innovation Zone 

(Start-Up Incubator)
• The site for the City’s future Centre 

for Innovation
• A scale-up incubator

Brampton/MS
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sign milestone agreement
on Innovation Zone
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Príncipe Harry e Meghan agradecem 
Canadá após festas de fim de ano
Casal visitou a Casa do Canadá em Lon-
dres. Esta foi a primeira aparição pública 
dos dois este ano, que conversaram com 
o público antes de encontro.

O príncipe britânico Harry e a sua es-
posa Meghan visitaram a Casa do 
Canadá em Londres nesta terça-fei-

ra (7) para agradecer a alta comissária pela 
hospitalidade que receberam durante as 
festas de fim de ano.

O casal real reuniu-se com a alta co-
missária do Canadá para o Reino Uni-
do, Janice Charette, e visitaram a Galeria 
Canadá dentro da comissão, onde ocorre 
uma exibição especial do artista indígena 
Skawennati. Foi a primeira aparição pú-
blica de Harry e Meghan neste ano, depois 
de fazerem uma pausa de seis semanas 
para passar o Natal e o Ano Novo com o seu 
filho de oito meses, Archie, no Canadá.

O casal parou para conversar com pes-
soas que balançavam bandeiras canadia-
nas antes de entrarem no prédio.

Harry e Meghan, o duque e a duque-
sa de Sussex, haviam visitado a Casa do 
Canadá pela última vez no Dia da Com-
monwealth, em março de 2019.

Na quarta-feira (9), os duques de Sus-
sex informaram nas redes sociais que 
querem deixar de ser altos membros da 

família real, e que vão ser financeiramen-
te autónomos. A decisão “é uma questão 
da família real”, declarou um porta-voz 
do primeiro-ministro, Boris Johnson.

Harry não fecha completamente a por-
ta à família, anunciando querer manter 
alguns deveres reais. No anúncio, o casal 
avançou que espera tornar-se financeira-
mente independente e criar uma nova ins-
tituição de caridade, mantendo alguns de-
veres reais. Atualmente, segundo o site da 
família real britânica, Harry apoia a rainha 
e a família real através do seu envolvimen-
to em obras de caridade e deveres públi-
cos, como viagens oficiais ao estrangeiro, 
“às vezes, em nome da Rainha”.

R7/MS

Indigenous grandfather and 12-year-old handcuffed in 
front of Vancouver bank after trying to open an account
Maxwell Johnson thought his appointment 
at the Bank of Montreal would be routine.

He’s been a customer since 2014 
and wanted to open an account 
for his 12-year-old granddau-

ghter so he could transfer funds to her 
electronically when she was on the road 
for basketball games.

But at the Dec. 20 meeting at BMO’s 
Burrard Street location in downtown 
Vancouver, an employee questioned 
the identification he and his granddau-
ghter presented.

“She said the numbers didn’t match up 
what she had on her computer,” Johnson 
said from his home in Bella Bella, a Heil-
tsuk community located on B.C’s Central 
Coast. Johnson, 56, and his granddaugh-
ter were using government-issued Indian 
Status cards, his birth certificate and her 
medical card. He said the employee be-
came suspicious and went upstairs with 
their cards.

He believes the employee might have 
been suspicious because he had $30,000 
in his account — an amount he and every 
other member of the Heiltsuk nation re-
ceived in December from the federal go-
vernment as part of an Aboriginal rights 
settlement package. 

He says the employee then told them 
to come upstairs to retrieve their identi-
fication. Not long after, they saw police 
walking toward them. “They came over 
and grabbed me and my granddaughter, 
took us to a police vehicle and handcuf-
fed both of us, told us we were being de-
tained and read us our rights,” Johnson 
said. Johnson says when he saw his gran-
ddaughter in handcuffs, crying, he was 
heartbroken. “You can see how scared 
she was … It was really hard to see that,” 

he said. Johnson says he believes he was 
racially profiled.  

No criminal activity
The Vancouver Police Department cor-

roborated Johnson’s account of what ha-
ppened. A spokesperson said officers de-
tained them after claims from BMO that 
he and his granddaughter were commit-
ting “possible fraud.”

“It was determined that there was no 
criminal activity and no fraudulent tran-
sactions,” the spokesperson said. Both 
were released within the hour and, ac-
cording to Johnson the officers apologi-
zed. The spokesperson said whether to 
put a person in handcuffs is up to the in-
vestigating officer. 

BMO did not respond to questions, but 
said it was a mistake to call the police. 

“Although there were some mitiga-
ting circumstances, they do not excuse 
the way in which we handled the situa-
tion,” the bank said in a statement to CBC 
News. “We deeply regret this happened 
and have apologized to our customer.”

A BMO representative said “mitiga-
ting circumstances” would include not 
having proper identification, and added 
that the employee’s actions have “been 
addressed.” Johnson suffers from a panic 
disorder and says since the incident he 
has experienced severe anxiety, has a 
fear of police and doesn’t trust banks.

He is speaking to a lawyer about how 
to proceed with a human rights case. “If I 
have to go to court to make this right, not 
only for myself but for every First Nations 
person that’s been discriminated against 
by a bank or a big store or something like 
that, I will,” Johnson said. 

CBC/MS

Primeiro-ministro do Canadá diz que avião ucraniano

foi abatido por míssil iraniano

Canadá transfere temporariamente 
soldados do Iraque para o Kuwait
A decisão surge após o primeiro-minis-
tro canadiano e o ministro das Relações 
Exteriores desenvolverem atividade di-
plomática com aliados na Europa

O Canadá anunciou esta terça-feira 
(7) que irá transferir temporaria-
mente parte das tropas do país que 

estão no Iraque - cerca de 500 soldados e 
outros profissionais - para o Kuwait após o 
aumento da tensão no Oriente Médio de-
vido ao assassinato do general Qasem So-
leimani, comandante da divisão de elite da 
Guarda Revolucionária do Irão.

O chefe do Estado-Maior do Canadá, 
o general Jonathan Vance, informou 
sobre a retirada do Iraque numa carta 
enviada às famílias dos soldados ca-
nadianos no país, que foi publicada no 
Twitter pelas autoridades militares.

Na carta, Vance disse que as autori-
dades militares canadianas tomaram 
todas as “medidas de proteção neces-
sárias” para garantir a segurança dos 
militares na região.

“Em resposta aos recentes aconte-
cimentos, os militares canadianos, em 
colaboração com os nossos parceiros 
internacionais, suspenderam tempora-
riamente os nossos esforços no Iraque 
sob a Operação Impacto e a Missão da 
OTAN no Iraque”, explicou o general.

“A situação no Iraque é complexa. 
É melhor suspender o nosso trabalho 
lá para concentrar totalmente a nossa 
atenção e esforços na segurança e pro-
teção do nosso pessoal à medida que a 
situação evolui”, acrescentou.

Apesar dessa pausa nas operações no 
território iraquiano, Vance observou que 

“a missão no Oriente Médio continua 
com múltiplas operações na região”.

“Naturalmente, o trabalho que esta-
mos fazendo nessas missões e o futuro 
das operações no Iraque continua de-
pendendo da manutenção de um am-
biente operacional suficientemente se-
guro e produtivo”, acrescentou o chefe 
do Estado-Maior canadiano.

A decisão de retirar as tropas do Ira-
que vem logo após o primeiro-ministro 
canadiano, Justin Trudeau, e o ministro 
das Relações Exteriores, François-Phi-
lippe Champagne, desenvolverem uma 
ampla atividade diplomática com alia-
dos na Europa e na região.

Na segunda-feira (6), Trudeau falou 
com o secretário-geral da Otan Jens 
Stoltenberg, e com o presidente do 
Conselho Europeu Charles Michael so-
bre a situação no Iraque após o assassi-
nato de Soleimani pelos EUA.

Champagne falou com o chanceler 
iraquiano, Mohamed Ali al Hakim, para 
reiterar o compromisso do Canadá com 
a estabilidade e união do país.

O Canadá tem cerca de 250 solda-
dos no Iraque como parte da missão da 
Otan para treinar as forças militares e 
policiais iraquianas. Além disso, tem 
aproximadamente 250 soldados e for-
ças especiais como parte da Operação 
Impacto, que auxilia na luta contra o 
grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

As medidas de segurança tomadas 
pelas autoridades militares canadia-
nas também afetam 300 outros milita-
res mobilizados nos países vizinhos, a 
maioria no Kuwait.

R7/MS
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O primeiro-ministro canadiano, Justin Tru-
deau, afirmou que o seu Governo dispõe 
de informações de que o voo 752 de Ukra-
nian International Airlines foi derrubado 
por um míssil iraniano.

Trudeau, que falava numa conferência 
de imprensa, acrescentou que a ação 
“pode não ter ter sido intencional”.

O aparelho, um Boeing 737 da compa-
nhia aérea privada ucraniana Ukranian 
International Airlines (UIA), descolou na 
quarta-feira de manhã da capital irania-
na, Teerão, em direção à capital da Ucrâ-
nia, Kiev.

O avião despenhou-se dois minutos 

depois da descolagem, matando as 176 
pessoas (passageiros e tripulantes) que 
estavam a bordo, a maioria de nacionali-
dade iraniana e canadiana.

Pelo menos 63 cidadãos canadianos es-
tavam a bordo.

Onze ucranianos, incluindo nove 
membros da tripulação, estão, igualmen-
te, entre as vítimas mortais do acidente.

Também estavam dentro do avião da 
UIA cidadãos oriundos da Suécia, Afega-
nistão, Alemanha e Reino Unido.

A Ucrânia enviou para Teerão uma 
equipa de 45 investigadores para estudar 
as causas do desastre aéreo.

JN/MS
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Dado os resultados das últimas eleições 
federais, o Canadá recentemente elegeu 
um parlamento minoritário. Os parlamen-
tos minoritários podem ser ótimas oportu-
nidades para realizar diversas coisas po-
sitivas que, de outra forma, nunca seriam 
realizadas ou durariam para sempre.

Muito daquilo que os canadianos va-
lorizam mais devem as suas origens 
à dinâmica política dos parlamen-

tos minoritários e à pressão que as forças 
progressistas mantiveram, principalmente 
quando os governos sentem a necessidade de 
ouvir e responder melhor do que costumam 
fazer. Desde pensões de velhice em 1926, Me-
dicare e CPP nos anos 60 até ao financiamen-

to público de eleições nos anos 70, muitos 
são os direitos obtidos ao longo de décadas 
que ajudam a manter o Canadá como um dos 
melhores lugares para se viver.

O que poderia ser considerada uma das 
nossas principais preocupações quando 
entramos numa nova década?

Melhorar a acessibilidade diária para os 
canadianos foi repetidamente considerado 
uma das maiores prioridades para os elei-
tores nas eleições federais. Habitações de-
centes, seguras e acessíveis são a base abso-
luta para uma vida saudável. Sem moradias 
apropriadas e seguras a nossa saúde sofre, a 
nossa saúde mental deteriora-se, estamos 
mais stressados. Sem moradia ou casa aces-
síveis, alguns podem perder uma refeição 
diária ou medicamentos para conseguirem 
pagar a renda. Para manter uma população 
próspera, indivíduos, empresas e Gover-
no devem enfrentar os desafios como uma 
prioridade. 

 Não surpreende que a acessibilidade a 

alojamento seja a principal preocupação dos 
canadianos. Tanto as rendas quanto as hipo-
tecas são consistentemente a maior despesa 
para as famílias. As famílias com rendimen-
to médio gastam mais com custos de habita-
ção do que em comida, roupas e lazer. Além 
disso, os custos de manter uma casa têm 
aumentado muito mais do que o rendimen-
to das famílias, e o número de residências 
razoavelmente acessíveis tem vindo a cair.

Construir moradias mais acessíveis é a 
maneira clássica de melhorar a acessibili-
dade para os mais necessitados. Unidades 
de renda acessível, habitação social públi-
ca e sem fins lucrativos demonstraram ser 
uma maneira económica e de longo prazo 
de melhorar a acessibilidade. Por sua vez, 
isso melhora o bem-estar e a saúde dos 
inquilinos de baixo rendimento. A cons-
trução de moradias com renda acessíveis 
também beneficia os inquilinos que não 
moram diretamente na habitação, tirando 
a pressão do mercado de aluguer e ajudan-
do a moderar as rendas.

A Estratégia Nacional de Habitação dos 
Liberais (NHS) anunciada em 2017 pre-
tende aproveitar o poder dos benefícios de 
habitação com o Benefício de Habitação do 
Canadá. Esse benefício deve começar a ser 
lançado em abril de 2020. No entanto, não 
está claro se os níveis de benefício serão su-
ficientemente altos para fazer uma diferen-
ça significativa para as famílias que lutam 
nas regiões da cidade do Canadá, onde as 
rendas vêm aumentando rapidamente. O 
Benefício de Habitação (CHB) dependerá 
da correspondência de custos provincial, 
potencialmente deixando centenas de mi-
lhares de canadianos elegíveis em necessi-
dade e incapazes de receber esse benefício.

Atualmente, o nosso sistema de aloja-
mento está estruturado para atrair investi-
dores privados, favorecer os proprietários 
em vez do arrendatário e ver a habitação 
como um veículo de investimento. Agora 
é uma oportunidade de reformular o que 

significa ‘moradia’ e trazê-lo de volta à sua 
fundação - um lugar para as pessoas vive-
rem, crescerem e se sentirem seguras. A 
mensagem de que a habitação é um direito 
humano foi levada ao Conselho da Cidade 
de Toronto em 2019 por Leilani Farha, Re-
lator Especial da ONU sobre o direito à mo-
radia adequada. Alguns meses depois, foi 
aprovada em legislação pelo governo fede-
ral. Tanto o Conselho da Cidade de Toronto 
quanto o governo federal reconheceram a 
habitação como um direito humano, mas 
uma estrutura de direitos precisa ir além do 
que simplesmente colocá-la em lei. Requer 
mecanismos para garantir que esse direito 
possa ser atualizado - principalmente por 
aqueles que mais precisam.

 Em vez de uma continuação de políticas 
que beneficiam os especuladores e tratam 
a habitação como uma mercadoria, preci-
samos de nos concentrar no fornecimento 
de habitação diretamente para aqueles tra-
balhadores com rendimentos baixos e da 
classe média. Aumentar o imposto sobre 
ganhos de capital, bem como implementar 
um imposto sobre compradores estrangei-
ros, são duas medidas que removem o in-
centivo ao lucro da habitação e recentram 
o seu objetivo original.

Promover uma população saudável e 
próspera requer enfrentar a crise de aces-
sibilidade de moradias do Canadá. A esta-
bilidade, qualidade, segurança e acessibili-
dade a uma moradia afetam os resultados 
da saúde. São necessários investimentos 
financeiros adequados e ambição para al-
cançar esse objetivo.

Este Parlamento minoritário serve como 
uma oportunidade para o Governo tra-
balhar com partidos da oposição e espe-
cialistas em habitação que apoiam o seu 
compromisso de oferecer um programa 
habitacional nacional significativo - que 
estabeleceria as bases para uma população 
saudável e um mercado imobiliário receti-
vo nas próximas décadas. 

Oportunidade do Canadá para melhorar 
a acessibilidade da habitação

Peter Ferreira
Opinião
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A coordenadora do BE, Catarina Martins, 
anunciou esta quinta-feira (9) a abstenção 
na votação na generalidade do Orça-
mento do Estado (OE2020) na sequência 
de um conjunto de “medidas acordadas” 
com o Governo como um pacote adicion-
al de resposta à emergência na saúde.

Com esta abstenção dos 19 deputados 
do BE, a proposta do Governo do 
OE2020 tem já a sua viabilização, na 

generalidade, garantida.
“Esta negociação decorreu em condi-

ções difíceis e de facto só terminou esta 
manhã. Negociámos até ao último minu-

to”, revelou, justificando que foi com base 
“nas questões que estão garantidas já” que 
o BE decidiu a sua abstenção.

Na especialidade, avisou Catarina Martins, 
“o Bloco de Esquerda não abdica de apresen-
tar as suas propostas para as mais diversas 
áreas e que não foram objeto desta nego-
ciação” e avisou que “será o que ocorrer na 
especialidade que irá determinar a votação 
final global do BE no orçamento”, deixando 
tudo em aberto para a votação final global.

“Neste momento o que garantimos é que 
este reforço muito significativo da resposta 
do SNS, este reforço muito significativo nos 
direitos dos utentes e no acesso à saúde, bem 
como continuar o caminho de aumento ex-
traordinário das pensões mais baixas, conti-
nuar o caminho descida das propinas e esta 
nova fórmula de apoiar as pessoas idosas em 
situação de pobreza, podem garantir a abs-
tenção do BE nesta fase. Não encerra a nego-
ciação, não encerra este debate”, resumiu.

Entre as medidas acordadas entre o Go-
verno e o BE na negociação orçamental 
que asseguram esta abstenção, Catarina 
Martins destacou aquelas constantes num 
“pacote adicional de resposta à emergên-
cia no setor da saúde”, entre as quais um 
reforço de 180 milhões de euros dirigidos 
ao investimento em meios complementa-
res de diagnóstico, a eliminação de taxas 
moderadoras nas consultas em cuidados 
de saúde primários a partir da entrada em 
vigor do OE2020 (e não faseado como esta 
proposto) e um reforço de 30 milhões de 
euros para a saúde mental.

Os bloquistas acordaram com o Governo a 
continuação da redução do valor das propi-
nas no primeiro ciclo do ensino superior, tal 

como tinha acontecido no anterior orçamen-
to, voltando a baixar 20% a propina máxima, 
descendo dos atuais 871 para os 697 euros.

Já a recuperação do valor das pensões mais 
baixas, “através da atualização extraordiná-
ria semelhante e em linha com as realizadas 
anualmente na anterior legislatura”, foi ou-
tro dos temas entre os quais houve acordo 
entre bloquistas e socialistas, não tendo no 
entanto Catarina Martins se comprometido 
com os valores em concreto.

“Há ainda questões em aberto que, não 
estando determinadas, estão várias possi-
bilidades em cima da mesa que o BE espe-
ra poder vir a concretizar sobre a energia, 
sobre salários e nas variadas prestações 
sociais e outros apoios que temos vindo a 
discutir ao longo do tempo”, revelou.

Numa conferência de imprensa na sede do 
BE, em Lisboa, e poucas horas antes do ar-
ranque do debate na generalidade, Catarina 
Martins deu conta da decisão tomada quar-
ta-feira à noite pela Comissão Política do 
partido, que se reuniu após um encontro de 
quase cinco horas entre dirigentes bloquistas 
e o primeiro-ministro, António Costa.

Na quarta-feira (8), o PCP anunciou que 
se iria abster, tal como o PAN. No entan-
to, ainda não estavam assegurados os vo-
tos suficientes para garantir a viabilização 
do OE2020 na generalidade, faltando então 
pelo menos a abstenção ou um voto favorá-
vel de mais um deputado para que o PS veja 
o seu orçamento seguir para a especialidade.

PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal 
anunciaram já o voto contra à proposta or-
çamental.

JN/MS
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Eles casam mais. Quatro mil 
casamentos homossexuais em 10 anos

Recorde na vacinação contribui para 
baixa intensidade gripal

Bloco abstém-se e garante aprovação 
da proposta do OE2020 na generalidade

Dez anos depois da aprovação da lei que 
legalizou o casamento homossexual, já 
quase 4300 casais trocaram alianças em 
Portugal e são os homens que mais têm 
contribuído para este número (2602).

Foi a 8 de janeiro de 2010 que o pro-
jeto-lei foi aprovado na generalidade 
pelo Parlamento. Desde então, tam-

bém já se registaram 561 divórcios. Lisboa 
é, de longe, o distrito com mais uniões 
gay, seguida do Porto, Setúbal e Faro.

O dia 8 de janeiro de 2010 está bem mar-
cado na memória de todos os que há muito 
sonhavam poder casar num país que até 
então não o permitia. Segundo Ana Ares-
ta, vice-presidente da ILGA, “a aprovação 
da lei foi um momento histórico para a 
população LGBTI em Portugal, que per-
mitiu cumprir um dos maiores desígnios 
da democracia: os direitos humanos e a 

igualdade”. A lei só entrou em vigor a 5 de 
junho, depois de ser promulgada, a ferros, 
pelo então presidente da República Cava-
co Silva, que assumiu que o fazia contra-
riado e que chegou a pedir a fiscalização da 
constitucionalidade.

Dois dias depois da entrada em vigor, 
Teresa Pires e Helena Paixão protagoniza-
vam o primeiro casamento gay da história 
de Portugal. Entretanto, o casal divor-
ciou-se, mas a marca ficará para sempre. 
Os 4296 matrimónios desde então não 
surpreendem a ILGA (dados até dezem-
bro de 2019). “A igualdade permitiu que 
pessoas que viviam as suas relações no ar-
mário do silêncio e da vergonha pudessem 
celebrá-las como qualquer outro cidadão. 
E hoje parece uma questão óbvia”.

JN/MS

A atividade gripal está com tendência 
decrescente o que pode indicar que o 
pico já terá passado. O inverno ameno e 
o recorde na vacinação terão contribuído 
para uma intensidade baixa a moderada, 
explicou esta quinta-feira de manhã (9) 
a diretora-geral de saúde, Graça Freitas.

“Está época gripal foi de intensidade 
baixa a moderada e neste momen-
to está em tendência decrescente”, 

apesar das assimetrias regionais, sublinhou 
Graça Freitas - na região de Lisboa e Vale 
do Tejo a intensidade ainda não começou a 
decrescer e está estável e no Algarve, por 
exemplo, só esta semana começou a ativi-
dade gripal epidémica.

Para esta atividade baixa a moderada, Gra-
ça Freitas destacou as contribuições do inver-
no ameno, o facto de em Portugal, ao contrá-
rio do resto da Europa, o vírus dominante ser 
o B e não o A e o recorde na vacinação.

“Nunca se vacinou tanto em Portugal 
como este ano”, frisou, apontando um au-
mento de cerca de 10% em relação aos anos 

anteriores. Este ano, “mais de dois milhões 
de portugueses estão vacinados contra a 
gripe”. Em todos os grupos etários e de ris-
co, destacou, apontando que esse compor-
tamento terá contribuído para que menos 
idosos tenham contraído gripe este ano.

O dia de maior afluência às urgências foi 26 
de dezembro com mais de 23 mil episódios, 
mas o dia de maior procura por infeções res-
piratórias foi o dia de Natal, quando 17% dos 
cerca de 16 mil episódios foram às urgências.

A diretora-geral explicou que a intensi-
dade baixa a moderada não teve impacto 
na mortalidade que até está “ligeiramente 
abaixo do esperado”.

Os níveis de intensidade gripal só são 
comparáveis com os de há quatro anos, mas 
em 2015 a atividade prolongou-se por vá-
rias semanas enquanto neste, explicou Gra-
ça Freitas, já está a reduzir “se não houver 
segunda onda” - o que pode acontecer com 
alteração do clima ou vírus, salvaguardou.

JN/MS

Casamentos

Saúde

Votação

10 a 16 de janeiro de 202020 www.mileniostadium.com

PORTUGAL

MILÉNIO | PORTUGAL



O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 
anunciou esta quinta-feira (9) que os seus 
dois deputados se vão abster na votação 
do Orçamento do Estado para 2020 na 
generalidade, na sexta-feira.

Em conferência de imprensa, na As-
sembleia da República, o deputado 
José Luís Ferreira afirmou que o PEV 

decidiu “abster-se na generalidade dando 
assim uma oportunidade ao PS para refletir 
e poder perceber as necessidades reais do 
país e dos portugueses”.

Esta abstenção em fase de generalidade 
“em nada compromete ou condiciona o 
sentido de voto em votação final global”, 
acrescentou José Luís Ferreira, tendo ao 
seu lado a deputada do PEV Mariana Silva.

PCP, PAN, BE e PEV somam 35 deputa-
dos e com estas abstenções poderá haver, 
no máximo, 87 votos contra das restantes 
bancadas da oposição, pelo que os votos a 
favor dos 108 deputados do PS serão sufi-

cientes para aprovar a proposta do Gover-
no na generalidade.

José Luís Ferreira considerou que o Or-
çamento do Estado para 2020 “está longe 
de responder ao desafio climático” e re-
presenta “um nítido e claro abrandamen-
to” no caminho de aumentos salariais e de 
pensões da anterior legislatura, mantendo 
a mesma linha de controlo do défice, agora 
com excedente orçamental, o que apontou 
como um dado “agravante”.

De acordo com o PEV, existe “margem 
e disponibilidade financeira para uma real 
valorização dos salários e das pensões, 
para investir a sério nos serviços públicos, 
que continuam pelas ruas da amargura”, 
no entanto, “o PS prefere fazer bonito a 
Bruxelas em vez de dar resposta efetiva aos 
problemas reais do país e às expectativas e 
anseios dos portugueses”.

O PEV defende maiores aumentos dos 
salários dos trabalhadores da Adminis-

tração Pública e das reformas e pensões e 
mais investimento nos serviços públicos.

Questionado se o Governo se compro-
meteu a aceitar alguma medida do PEV, 
José Luís Ferreira respondeu que, “em re-
lação à especialidade, não”.

A proposta entregue no parlamento con-
tém, no entanto, algumas “migalhas” que 
correspondem a pretensões do PEV, em 
matéria de eficiência energética, de verbas 
para a agricultura biológica e de proteção 
da floresta, “dando especial privilégio às 
espécies autóctones”, disse.

“Mas isto são pós. O conjunto das pro-
postas que vamos apresentar agora em 
sede de especialidade é que são as propos-
tas de substância”, salientou o deputado.

As propostas do PEV vão incidir sobre-
tudo no combate às alterações climáticas, 
no combate às assimetrias regionais, no 
investimento nos transportes públicos e na 
justiça fiscal, referiu.

A proposta de Orçamento do Estado para 
2020 foi entregue pelo Governo no parla-
mento no dia 16 de dezembro.

Antes até da sua apresentação formal, o 
deputado único do partido Iniciativa Libe-
ral, João Cotrim Figueiredo, fez saber que 
iria votar contra a proposta do Governo.

O CDS-PP assumiu a mesma posição 
logo após a entrega do documento. O PSD 
anunciou o seu voto contra na terça-feira 
(7) e o deputado único do Chega, André 
Ventura, na quarta-feira (9).

A deputada única do Livre, Joacine Ka-
tar Moreira, ainda não divulgou o seu sen-
tido de voto.

Na proposta de Orçamento do Estado, o 
Governo prevê um excedente orçamental 
de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), 
um crescimento económico de 1,9% e uma 
descida da taxa de desemprego para 6,1% 
no próximo ano.
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Já na reta final para tentar convencer os 
militantes a votarem, os três candidatos 
à liderança do PSD, maior partido da 
oposição de direita em Portugal, pou-
co faltou para andarem aos abraços ao 
ponto de se lavar roupa suja dentro do 
próprio partido. 

Como muitos eleitores devem ter 
percebido, eu sempre assumi a mi-
nha ideologia, sou militante do PSD 

e ninguém deve levar a mal. Fiquei assim 
um pouco asmático sem sofrer de asma 
quando vi o Luís Montenegro com a sua 
confiança, julgando que já tudo estava 
ganho, exigir/pedir e desafiar o atual pre-
sidente Rui Rio a convocar eleições. Tem 
muitas qualidades e gostei de o ver como 
líder da bancada social democrata onde 
desempenhou um excelente papel, mas…! 
Tudo e todos têm o seu tempo e esta não é a 
altura do Montenegro. Andou-se em guer-
rilhas internas e perdeu-se tempo para a 
preparação das eleições que vieram a ser 
perdidas, porque eleições não se ganham, 
perdem-se. A responsabilidade foi de todo 
o partido porque, depois da fraca governa-
ção com que a geringonça nos presenteou, 
era a altura de se unirem e mostrarem ser 
alternativa para o eleitorado. Foi o que fez 
Rui Rio durante a campanha, só que já era 
tarde para convencer os necessários para 
ganharem, mas foi ali que ele convenceu 
os militantes a darem-lhe um voto de con-
fiança. Espero que Rio ganhe para o bem 
do partido e do país. Nem sempre se pode 
ser do contra sem que haja uma alternati-

va, coisa que o Rui Rio quando critica tem 
dentro da manga uma substituição ou en-
tão fica calado - chama-se a isso um bom 
presidente e mostra que será um excelente 
primeiro-ministro. 

Isto é como tudo, os lugares onde se possa 
apanhar sol, todos correm para o apanhar, 
especialmente na altura do inverno, como 
assim acontece com a data das eleições 
para o PSD. Nem sempre se está de acordo 
e no PSD como noutro partido acontece o 
mesmo - andam às turras para ter lugar ao 
sol, mas nem tudo o que se ouve é certo, por 
isso é que se deve ter cuidado ao votar. De-
ve-se escolher um líder que pode vir a ser o 
futuro primeiro-ministro, daí o cuidado de 
se escolher uma pessoa experiente e com 
provas dadas. Assim sendo, o mais bem co-
locado para poder vir a ser o que Portugal 
precisa, pessoa que saiba falar para todas as 
classes e que governe todos os portugueses 
e não os amigos e familiares, sem dúvida 
alguma, é o atual presidente do PSD, Rui 
Rio. Com todo o respeito para com o Luís 
Montenegro e Miguel Pinto Luz, estes têm 
as suas qualidades, mas nunca para vir a 
ser o cabeça do PSD a primeiro-ministro. 
Um foi duas vezes candidato à concelhia de 
Espinho, não ganhou nenhuma. O mesmo 
foi candidato uma vez à distrital de Aveiro 
e também não ganhou, mas agora quer ga-
nhar as legislativas. Outro foi presidente da 
distrital de Lisboa - nessa altura o PSD teve 
dos piores resultados no distrito nas autár-
quicas. Não quero com isto dizer que são 
fracos, até podiam surpreender, mas nesta 
altura há que jogar pelo seguro e ter os pés 
bem assentes na terra para poder abraçar 
os desafios que se aproximam. 

Segundo dados vindos a público há, neste 
momento, uma média de 40 mil sociais-de-
mocratas em condições de votar no próximo 

dia 11 de janeiro. Há dois anos havia quase o 
dobro. Vendo bem as coisas, o futuro do PSD 
vai ser decidido apenas com 40 mil a correr 
tudo bem e que todos votem, se acontecer 
o que aconteceu nas ultimas eleições, com 
uma abstenção a rondar os 31%, na realida-
de os votantes serão 16 a 20 mil. Por este an-
dar assim se vê que cada vez mais o cidadão 
não tem confiança nos políticos e, quando 
os próprios dentro da sua casa se tratam mal 
e aproveitam para lavar roupa suja, ainda 
pior, mas atenção, os opositores ao PSD não 

se estejam a rir porque isto acontece em to-
dos os partidos. 

Com tudo isto e pelas sondagens não 
vai haver vencedor na primeira volta e na 
segunda espero que ganhe o Rui Rio, mas 
ganhe quem ganhar que haja união para o 
bem do país, que seja para ganhar as pró-
ximas eleições legislativas que podem vir 
a ser antes do final do mandato. Respei-
to as qualidades de todos, mas eu votaria 
Rui Rio. Não voto porque não tenho as 
quotas em dia. 
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Em véspera de eleições tudo se faz para poder chegar a presidente do partido
Eleições no PSD para manter o mesmo ou escolher novo presidente

Augusto Bandeira
Opinião
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Já não é novidade para ninguém que as 
novas tecnologias estão a mudar a for-
ma como vivemos em sociedade. Uma 
“sociedade em rede” marcada pela cons-
tante revolução digital impulsionada pela 
internet, ferramenta de trabalho que ao 
possibilitar uma rápida difusão do co-
nhecimento e informação transformou o 
mundo numa grande aldeia global.

O uso desta poderosa ferramenta do 
homem está, por força disso mes-
mo, cada vez mais presente na 

experiência emigratória portuguesa espa-
lhada pelos quatro cantos de um mundo 
incontornavelmente digital e interconec-
tado. Como assinala Cátia Ferreira, inves-
tigadora no Centro de Estudos de Comu-
nicação e Cultura (UCP) e no Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia (ISC-
TE), num relevante artigo publicado no 
final da década transata intitulado “Iden-
tidades lusófonas em rede: importância da 
internet na relação dos emigrantes portu-
gueses nos EUA com a cultura de origem”, 
a “forma como os emigrantes portugueses 
comunicam está a mudar, o recurso à in-
ternet parece estar cada vez mais genera-

lizado. Este novo meio de comunicação é 
apontado por muitos emigrantes como um 
dos meios mais utilizados no contacto com 
a cultura de origem, promovendo assim 
situações de diálogo intercultural que fo-
mentam o desenvolvimento de identida-
des em rede”.

Um dos exemplos paradigmáticos das 
potencialidades do “diálogo intercultural” 
e das “identidades em rede” impelido pelo 
uso da internet no seio do fenómeno migra-
tório nacional, encontra-se vertido na pla-
taforma online “Vidas Sem Fronteira”, que 
pretende formar uma rede de participantes 
que queiram partilhar experiências interes-
santes para o sucesso de uma emigração.

Dinamizada por duas amigas, mulheres 
e mães portuguesas, Joana Barbosa e Ma-

ria Pereira, que se casaram com homens 
que escolheram carreiras internacionais, 
opção socioprofissional que contribui para 
que as famílias de ambas mudem frequen-
temente de país, a plataforma assume-se 
como um espaço de partilha de vivências e 
de contactos para quem, por exemplo, pre-
tenda começar um novo percurso de vida 
no estrangeiro. Com várias abordagens de 
temas e assuntos, e com uma rede de parti-
cipantes onde impera o universo feminino, 
este projeto singular, também presente nas 
redes sociais, constitui-se essencialmente 
como uma valiosa plataforma de resolução 
de dificuldades e desafios entre cidadãos 
portugueses disseminados pelo mundo.

Daniel Bastos
Opinião

Vidas sem 
fronteiras
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O Orçamento da Região Autónoma dos 
Açores para este ano foi publicado 
esta quarta-feira (8) em Diário da Re-
pública, após a sua aprovação na As-
sembleia Legislativa Regional no final 
de novembro de 2019. 

Em plenário realizado na altura, o 
parlamento dos Açores, onde o PS 
detém maioria absoluta, aprovou a 

proposta do executivo regional de Plano e 
Orçamento para 2020.

As propostas de Plano e Orçamento tive-
ram votação semelhante: o CDS-PP juntou-
-se ao PS no voto favorável, o PCP absteve-se 
e PSD, Bloco de Esquerda, PPM e a deputada 
independente Graça Silveira (que saiu recen-
temente do CDS-PP) votaram contra. 

O Plano e Orçamento dos Açores para 
2020 tem um valor global de 1.812 milhões 
de euros e pretende, diz o executivo regio-
nal, ser um guia para o fortalecimento da 
economia e a criação de emprego. 

No documento é referido que, dos 1.812 
milhões de euros, 207 milhões de euros di-
zem respeito a operações extraorçamen-
tais e 558 milhões de euros são adjudica-
dos às despesas do Plano. 

Contemplando um investimento públi-
co de 816,4 milhões de euros, dos quais os 

558 milhões são da responsabilidade dire-
ta do Governo Regional, estes documentos 
preveem, para 2020, um crescimento do 
investimento total de cerca de 51 milhões 
euros e um aumento no investimento di-
reto no valor de 44,8 milhões de euros, na 
comparação com 2019. 

Na apresentação dos textos, em novem-
bro, o presidente do Governo dos Açores, 
Vasco Cordeiro, assegurou manter uma 
“busca contínua e incessante” de fazer 
“mais e melhor para a região”, sendo o 
Plano e Orçamento para 2020, último ano 
da legislatura, documentos nesse sentido. 
“Não é pelo facto de sermos Governo que 
achamos que está tudo bem. Não é pelo 
facto de se ser oposição que se deve achar 
que está tudo mal. É assim, nesta busca 
contínua, incessante, permanente de fa-
zermos sempre mais e melhor pela nossa 
terra, nesta atenção permanente à lucidez 
e exigência que devemos pôr na nossa ação 
e nas nossas ações, que colocamos à con-
sideração desta Assembleia as propostas de 
Plano e Orçamento da Região para 2020”, 
declarou então o governante.

Os Açores têm este ano eleições para a 
Assembleia Legislativa Regional.

Dinheiro Vivo/MS

O Bloco de Esquerda defende um abas-
tecimento urgente de bens alimentares e 
de primeira necessidade à ilha das Flo-
res. O furacão Lorenzo provocou prejuí-
zos de cerca de 330 milhões de euros.

O BE/Açores defendeu esta terça-fei-
ra (7) “o abastecimento urgente 
por via aérea de bens alimentares 

e de primeira necessidade” para a ilha das 
Flores, depois de a passagem do furacão 
Lorenzo ter causado problemas de abaste-
cimento na ilha.

Em nota enviada pela estrutura regional 
do partido às redações, o Bloco de Esquer-
da considera que “deve ser equacionado 
o abastecimento urgente por via aérea de 
bens alimentares e de primeira necessidade, 
enquanto o navio Malena não iniciar a sua 
atividade”, alertando para a “falta de pro-
dutos nos estabelecimentos comerciais”.

Os bloquistas lembram que “o último 
abastecimento de mercadoria à ilha das Flo-
res por via marítima foi realizado no pas-
sado dia 13 de dezembro e, apesar de estar 
prevista a chegada do navio Malena a Pon-

ta Delgada quarta-feira (8), a programação 
do transporte de mercadoria para a ilha das 
Flores, que o Governo colocou no seu portal 
na internet para que os comerciantes pu-
dessem acompanhar a evolução da situação, 
não indica quando será a próxima viagem”.

O navio Malena foi fretado pelo Governo 
Regional “por um período de três meses, 
com opção de extensão do prazo”, anun-
ciou há um mês a secretária regional dos 
Transportes e Obras Públicas.

Na altura, Ana Cunha avançou que a em-
barcação iria entrar de imediato em operação 
dedicada exclusivamente à ilha das Flores.

O Bloco de Esquerda considera que “o 
Governo não tomou as medidas necessá-
rias para evitar a situação de escassez de 
produtos nos estabelecimentos comer-
ciais, que já se verifica, principalmente ao 
nível de produtos frescos e congelados”, 
e pede “que o Governo Regional informe 
de imediato os comerciantes e a população 
das Flores sobre quando chegará o navio 
Malena às Flores com mercadoria”.

Com cerca de 87 metros de comprimen-
to, o navio tem capacidade para transpor-
tar até 100 contentores de 20 pés, dos quais 
28 podem ser contentores de frio, e está 
equipado com duas gruas com capacidade 
de 35 toneladas, também tem capacidade 
para transporte de animais vivos em con-
tentor e combustível.

A passagem do furacão Lorenzo pelos 
Açores, em outubro de 2019, causou a des-
truição total do Porto das Lajes das Flores, 

o que colocou em risco o abastecimento ao 
grupo Ocidental, composto pelas ilhas das 
Flores e do Corvo.

No total, o mau tempo provocou prejuízos 
de cerca de 330 milhões de euros, segundo o 
executivo regional, sendo que o Governo da 
República irá assumir 85% desse valor.

Durante a passagem do Lorenzo pelos 
Açores foram registadas 255 ocorrências e 
53 pessoas tiveram de ser realojadas.

Observador/MS

Orçamento dos Açores para 2020 
publicado em Diário da República

BE quer abastecimento urgente 
por via aérea para as Flores

Médico cubano Aliesky Vales foi conde-
nado a mais de cinco anos de prisão pela 
violação de cinco mulheres nos Açores. 
Decisão da Ordem dos Médicos vai ser 
comunicada às congéneres europeias.

O médico cubano Aliesky Vales, 
condenado a mais de cinco anos 
de prisão pela violação de cinco 

mulheres nos Açores, foi expulso da Or-
dem dos Médicos. A decisão foi tomada 
esta terça-feira (7) pelo Conselho Disci-
plinar do Sul da Ordem dos Médicos. O 
clínico está agora proibido de exercer em 
Portugal. A decisão vai ser comunicada 
às ordens médicas dos países europeus.

“Perante o cúmulo da decisão crimi-
nal que já tinha e perante a análise dos 
procedimentos deontológicos, não se 
permita outra decisão que não esta. É 
uma conduta deontológica inaceitável”, 
disse ao PÚBLICO Carlos Pereira Alves, 
presidente do Conselho Disciplinar do 
Sul da Ordem dos Médicos. 

O responsável especificou que o mé-
dico cubano “deixa de poder exercer a 
partir de agora”.

O médico foi condenado inicialmente a 
seis anos de prisão pelo Tribunal de Ponta 
Delgada por violação de cinco mulheres 
no início de 2018. Houve recurso no Tri-
bunal da Relação de Lisboa, que lhe dimi-
nuiu a pena para cinco anos e seis meses 
de prisão. A decisão só transitou em jul-
gado em março do ano passado.

O primeiro crime remonta a 2016, 
quando trabalhava nas urgências do 

Hospital de Ponta Delgada, mas nessa 
altura não existiram medidas que o im-
pedissem de exercer. De acordo com a 
RTP, mesmo nos casos em que as vítimas 
só apresentavam sintomas como febre ou 
dores de garganta, o médico pedia que se 
despissem e fazia exames que implica-
vam apalpação dos seios e zonas genitais.

Aliesky Vales não está detido. O seu 
paradeiro é desconhecido e em setembro 
do ano passado o Tribunal de Ponta Del-
gada emitiu um mandato de detenção.

Expulsão comunicada às ordens médi-
cas europeias

O presidente da Secção Regional do 
Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre 
Valentim Lourenço, explicou ao PÚBLI-
CO que a decisão de expulsão vai ser co-
municada, além das unidades de saúde 
nacionais, “às congéneres europeias da 
Ordem dos Médicos”, através de uma 
plataforma internacional.

A expulsão é a sanção mais gravosa 
aplicada pela Ordem dos Médicos. Desde 
2013 que esta é a sexta vez que é aplicada. 
A segunda pena mais grave é a suspensão. 
Entre 2013 e 2018 foi aplicada 43 vezes.

O processo disciplinar contra Aliesky 
Vales decorreu em 2019. Alexandre Va-
lentim Lourenço explicou que estes são 
processos complexos e que cujos passos, 
que podem levar mais tempo, têm todos 
de ser cumpridos, para que não haja ris-
co de a decisão ser anulada.

Público/MS

Médico condenado por violação 
nos Açores expulso da Ordem
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A requalificação do cais da Ponta do 
Sol custou 700 mil euros e inclui a con-
solidação da falésia para evitar a que-
da de pedras. 

Miguel Albuquerque visitou, esta 
terça-feira (7), as obras de recu-
peração do cais da Ponta do Sol, 

considerando que este é um investimento 
relevante, dada a importância deste pa-
trimónio para o concelho e para a Região.

“É um património muito importante… 
teve uma média de operação no século XIX 

de 8 mil toneladas de movimento de mer-
cadorias. Em 1947, o cais movimentou 16 
mil passageiros”, referiu o chefe do Exe-
cutivo madeirense.

Ligado à identidade deste concelho, o 
cais da Ponta Sol foi especialmente rele-
vante no tempo em que não existiam liga-
ções por terra.

Depois desta infraestrutura, será a vez 
do cais da Ribeira Brava ser reabilitado, 
anunciou Albuquerque.

JM/MS

A cerimónia do Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas 
vai decorrer este ano na Avenida do Mar, 
no Funchal, indicou esta quarta-feira (8) 
o Comando Operacional da Madeira, 
afirmando que a proposta já foi apresen-
tada ao Presidente da República. 

“A proposta de cerimónia militar para 
o 10 de Junho foi ontem [terça-feira, 
7] apresentada pelo almirante Chefe 

de Estado Maior das Forças Armadas [Silva 
Ribeiro] ao senhor Presidente da Repúbli-
ca”, disse o comandante operacional, João 
Dores Aresta, afirmando que “está tudo a 
avançar dentro da normalidade”.

O militar acrescentou que o projeto en-
contra-se em “fase de articulação”, no-
meadamente entre o Governo Regional da 
Madeira, a Câmara Municipal do Funchal 
e a Casa Civil do Presidente da República.

O contra-almirante João Dores Aresta 
prestou estas declarações aos jornalistas 
durante uma visita de apresentação da 
missão do Comando Operacional da Ma-
deira, estrutura que coordena o dispositi-
vo militar na região autónoma.

“Vamos ter uma grande cerimónia”, 
previu, indicando que a mesma vai decor-
rer ao longo de toda Avenida do Mar e das 
Comunidades Madeirenses, a grande arté-
ria marginal da cidade do Funchal.

Em fevereiro de 2019, o Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
anunciou que as comemorações do 10 de 
Junho em 2020 se realizariam na Região 
Autónoma da Madeira, explicando que 
mantinha assim a orientação, anterior ao 
seu mandato, de não realizar tais come-
morações numa Região Autónoma em ano 
de eleições regionais.

JM/MS

Todas as crianças do 1º Ciclo de ensino 
do concelho da Calheta terão, a partir de 
agora, um incentivo extra para se dedica-
rem aos estudos. São 425 os alunos que 
passam a ter acesso gratuito ao serviço 
educativo “Escola Virtual”, uma platafor-
ma digital que disponibiliza um conjunto 
muito diversificado de ferramentas, con-
teúdos e recursos multimédia, de uma 
forma mais dinâmica. Instrumentos que 
a Câmara Municipal da Calheta entende 
serem bastante úteis no apoio ao estudo 
e para o sucesso na aprendizagem.

É, pois, ciente de todas essas vantagens 
que a autarquia, liderada por Carlos 
Teles, decidiu investir nesta platafor-

ma, patrocinando o acesso a todos os alu-
nos do 1º Ciclo no ano letivo 2019/2020.

“É uma ferramenta facilitadora da in-
clusão digital que permite aos alunos a 
exploração, do ponto de vista educativo, 

de novas tecnologias e ferramentas digi-
tais”, defende a autarquia que tem vindo 
a apostar, cada vez mais, na educação das 
crianças e jovens do concelho.

O Município pretende, desta forma, 
acompanhar a evolução do modelo de en-
sino dito convencional, aproveitando as 
ferramentas que abrem portas a novos 
conceitos, mais apelativos e integradores. 
“Com este apoio esperamos proporcionar 
aos alunos e professores as ferramentas ne-
cessárias para que possam atingir os seus 
objetivos nos diferentes graus de ensino e 
para que o sucesso escolar no nosso con-
celho seja cada vez mais uma realidade, a 
cada ano que passa”, conclui a autarquia, 
transmitindo que nos próximos dias irá dis-
tribuir pelas diversas escolas os manuais de 
utilizador, personalizados para cada aluno.

JM/MS

Depois da Ponta do Sol, segue-se a 
remodelação do cais da Ribeira Brava

Proposta de cerimónia do Pia de 
Portugal na Madeira já foi entregue 
ao Presidente da República

Câmara da Calheta patrocina 
acesso a “escola virtual” a todos 
os alunos do 1º ciclo
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O PS vai recomendar ao Governo 
Regional da Madeira a “implementa-
ção de um Programa de Cuidados de 
Orientação Comunitária, destinado a 
Pessoas Idosas, portadores de múlti-
plas condições crónicas, ou em risco 
de declínio das capacidades intrínse-
cas e funcionais, nos Centros de Saú-
de da RAM”. O projeto de resolução foi 
analisado pela Comissão Especializa-
da de Saúde e Assuntos Sociais.

Élvio Jesus, presidente da comissão, 
diz tratar-se de uma recomenda-
ção, ao Governo Regional, a pedir 

implementação de uma “metodologia, 
sistematizada, de identificação das ne-
cessidades das pessoas com maior vul-
nerabilidade, que pertencem a cada 
um dos centros de saúde, no sentido de 
identificar precocemente os potenciais 
problemas destas pessoas e poder dar 
uma resposta integrada global, em con-
junto com a segurança social”. Os socia-
listas entendem que a medida pode aju-
dar a reduzir as idas às urgências e aos 

hospitais das pessoas idosas.
“E, se a situação assim o justificar e ti-

verem que ser internadas, que o regres-
so a casa seja preparado adequadamente 
para deste modo também ajudar a com-
bater as ‘altas problemáticas’”, propõe.

Os deputados consideraram, por una-
nimidade, que estava em condições de 
subir a plenário o Projeto de Resolução, 
da autoria do PS, que pretende a criação 
de uma “Comissão Regional de Promo-
ção dos Direitos e Proteção das Crianças 
e Jovens”. Trata-se de uma “adaptação 
da lei nacional que ainda não está cá 
criada”, referiu Élvio Jesus.

A Comissão Especializada de Saúde e 
Assuntos Sociais deu parecer positivo, 
por unanimidade, ao Projeto de Lei n.º 
166/XIV/1.ª (BE) intitulado “Estabele-
cimento de um prazo para o acesso efe-
tivo ao financiamento da aquisição de 
produtos de apoio por pessoas com de-
ficiência”, da Assembleia da República.

JM/MS

PS quer reduzir número de idosos nas 
urgências e fazer baixar altas problemáticas
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ESPECIAIS DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO

Bife à Casa /Marisco
SEXTA-FEIRA 

Karaoke
FAZEMOS POR EMCOMENDA

Cavacas
terça a quinta 9am -12am | sexta e sábado 9am-2am | domingo 9am-11pm



Sab 15h

Seg-Sex 11h

ABBBBBBBBBBBBBBBBBBC
D                                    F
D                                    F
D                                    F
D                                    F
D                                    F
D                                    F
D                                    F
D                                    F
D                                    F
D                                    F
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHI

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 
falam-nos de um convite muito 
inusitado para um chá de bebé, 
mostram-nos o novo filho de Chris 
Brown, comentam alguns temas do 
novo álbum de Harry Styles, elogiam 
o novo painel publicitário da Volvo e 
explicam-nos o que é “vamping”. 

E claro, como sempre, partilham 
muitas mais notícias do mundo das 
celebridades, 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

Ao longo dos 31 anos de carreira, 
Tony Carreira dedicou mais de metade 
da sua vida à música. Hoje é um dos 
cantores de maior sucesso em Portu-
gal. David Carreira é um dos maiores 
nomes da música portuguesa da sua 
geração.  Sara Carreira tem vindo a 
apresentar, ‘Metade’, o disco que mar-
ca o início do seu caminho na música 
portuguesa. A filha mais nova de Tony 
Carreira também já se juntou ao pai e 
irmãos na paixão pela música.

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.

Our host Stella Jurgen visits the Dr. 
Seuss Experience at Square One. 
Good news: This fantastic  exhibit has 
been extended until March 22, 2020.  
Don’t miss your chance to enjoy this 
experience with your kids. Watch this 
episode to find out more. Be inspired 
by Stella’s Studio on Camoes TV.

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

Historical Toronto landmark series.

This is the first in a series that we will 
be broadcasting of famous Toronto land-
marks. This show will feature the famous 
Honest Ed’s landmark that was located 
at Bloor and Bathurst.

Armando Tera and I will give you some 
exclusive information about the Mervish 
family and the people around them.

Hosted by Vince Nigro

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

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

Com Nuno Miller

Exclusive interview with Kate Graham 
who is running for the Ontario Liberal 
Leadership Race in Ontario.

You will get an in-depth background on 
who she is and what she stands for. 
She gives us a detailed roll out of her 
platform and changes she would make 
if elected leader.

No Body & Soul desta semana ficamos a 
saber mais sobre a musicoterapia: o que 
é e como funciona. Descobrimos ainda 
o projeto Make Music Matter, que leva a 
reabilitação de pessoas e comunidades 
a um outro nível. Não perca ainda mais 
um episódio de Nutrição com Coração.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h
Sat 9pm

Dom 16h

“Estar sozinho fisicamente é diferente 
de estar sozinho mentalmente”

O convidado desta no Espaço Mwango-
lé é o escritor Justin Alliman. Não perca!

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

Dom 18h30

No Espaço Comunidade desta semana, 
Carmo Monteiro traz-nos as celebra-
ções dos 63 anos do Rancho Folclórico 
da Nazaré de Toronto e do centenário 
da LiUNA Local 506. Ainda se assinala 
neste programa a visita do Rancho Fol-
clórico Folclórico Pérolas do Atlântico à 
Camões Radio & TV no tradicional Can-
tar dos Reis.  Não percam no sábado às 
3 pm, na Camões TV.

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

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

Licínio Pimentel o Campeão Nacional na 
Estrada e Corta-Mato. Atleta com um 
curriculum com muitos êxitos no atletis-
mo nacional. O mais importante foi sem 
dúvida na época 2009/10 onde se sa-
grou campeão nacional de Estrada.

A canoísta portuguesa Maria Rei 
foi campeã do mundo júnior em K1 
1.000, numa prova disputada em Plo-
vdiv, Bulgária, ao cumprir a distância 
em 4.15,613 minutos. Este foi o ter-
ceiro título mundial da história da ca-
noagem júnior portuguesa.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Matthew Marquardt  
e Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• O fenómeno de Fátima e a abolição  
 do sigilo que protegia os padres  
 abusadores de menores

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, 16 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, 17 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, 18 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, 11 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Here’s The Thing

2 1h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 12 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 13 DE JANEIRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk  

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 14 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

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 
falam-nos de um convite muito 
inusitado para um chá de bebé, 
mostram-nos o novo filho de Chris 
Brown, comentam alguns temas do 
novo álbum de Harry Styles, elogiam 
o novo painel publicitário da Volvo e 
explicam-nos o que é “vamping”. 

E claro, como sempre, partilham 
muitas mais notícias do mundo das 
celebridades, 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

Ao longo dos 31 anos de carreira, 
Tony Carreira dedicou mais de metade 
da sua vida à música. Hoje é um dos 
cantores de maior sucesso em Portu-
gal. David Carreira é um dos maiores 
nomes da música portuguesa da sua 
geração.  Sara Carreira tem vindo a 
apresentar, ‘Metade’, o disco que mar-
ca o início do seu caminho na música 
portuguesa. A filha mais nova de Tony 
Carreira também já se juntou ao pai e 
irmãos na paixão pela música.

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.

Our host Stella Jurgen visits the Dr. 
Seuss Experience at Square One. 
Good news: This fantastic  exhibit has 
been extended until March 22, 2020.  
Don’t miss your chance to enjoy this 
experience with your kids. Watch this 
episode to find out more. Be inspired 
by Stella’s Studio on Camoes TV.

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

Historical Toronto landmark series.

This is the first in a series that we will 
be broadcasting of famous Toronto land-
marks. This show will feature the famous 
Honest Ed’s landmark that was located 
at Bloor and Bathurst.

Armando Tera and I will give you some 
exclusive information about the Mervish 
family and the people around them.

Hosted by Vince Nigro

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

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

Com Nuno Miller

Exclusive interview with Kate Graham 
who is running for the Ontario Liberal 
Leadership Race in Ontario.

You will get an in-depth background on 
who she is and what she stands for. 
She gives us a detailed roll out of her 
platform and changes she would make 
if elected leader.

No Body & Soul desta semana ficamos a 
saber mais sobre a musicoterapia: o que 
é e como funciona. Descobrimos ainda 
o projeto Make Music Matter, que leva a 
reabilitação de pessoas e comunidades 
a um outro nível. Não perca ainda mais 
um episódio de Nutrição com Coração.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h
Sat 9pm

Dom 16h

“Estar sozinho fisicamente é diferente 
de estar sozinho mentalmente”

O convidado desta no Espaço Mwango-
lé é o escritor Justin Alliman. Não perca!

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

Dom 18h30

No Espaço Comunidade desta semana, 
Carmo Monteiro traz-nos as celebra-
ções dos 63 anos do Rancho Folclórico 
da Nazaré de Toronto e do centenário 
da LiUNA Local 506. Ainda se assinala 
neste programa a visita do Rancho Fol-
clórico Folclórico Pérolas do Atlântico à 
Camões Radio & TV no tradicional Can-
tar dos Reis.  Não percam no sábado às 
3 pm, na Camões TV.

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

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

Licínio Pimentel o Campeão Nacional na 
Estrada e Corta-Mato. Atleta com um 
curriculum com muitos êxitos no atletis-
mo nacional. O mais importante foi sem 
dúvida na época 2009/10 onde se sa-
grou campeão nacional de Estrada.

A canoísta portuguesa Maria Rei 
foi campeã do mundo júnior em K1 
1.000, numa prova disputada em Plo-
vdiv, Bulgária, ao cumprir a distância 
em 4.15,613 minutos. Este foi o ter-
ceiro título mundial da história da ca-
noagem júnior portuguesa.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Matthew Marquardt  
e Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• O fenómeno de Fátima e a abolição  
 do sigilo que protegia os padres  
 abusadores de menores

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, 16 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, 17 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, 18 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, 11 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Here’s The Thing

2 1h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 12 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 13 DE JANEIRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk  

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 14 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis
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Se há situações que têm afetado a 
nossa sensibilidade, no início deste 
ano, uma delas são os incêndios dev-
astadores que têm assolado a Aus-
trália. 

As imagens dantescas deste conti-
nente em chamas, proporciona-
das pelas reportagens televisivas 

diárias que chegam até nós, relatando o 
inferno que há meses afeta a população 
daquele país, consumindo vidas, casas, 
florestas, animais e que teima em per-
sistir, tornando inglório o esforço dos 
bombeiros, faz-nos recordar a tragédia 
que Portugal já viveu, embora nas devi-
das proporções relativas à dimensão dos 
dois países.

Mas faz-nos relembrar igualmente 
de tudo o que tem sido dito e provado 
acerca das alterações climáticas que 
afetam o nosso planeta e para as quais 
nenhum país se pode eximir das suas 
culpabilidades, entre os quais a própria 
Austrália que, embora seja considerada 
um país moderno, tem estado muito 
desatenta às medidas para controlar o 
aquecimento da Terra.

Mas se os incêndios nos afetam, pelos 
muitos e diversos prejuízos causados e 
vidas que destroem, também os “incen-
diários” das guerras são cada vez mais pe-
rigosos para o planeta e para todos o que 
nele vivem.

A decisão do Sr. Trump em matar o ge-
neral iraniano Soleimani, que se encon-
trava no Iraque e que, embora não seja 
“flor que se cheire”, era a segunda figura 
do regime de Teerão e imensamente po-
pular no seu país, atiçou o profundo ódio 
dos iranianos e dos povos daquela área 
para com os americanos, alargando o es-
petro de uma vingança próxima do Irão, 
que pode acontecer em qualquer país 
contra alvos americanos, perdeu algu-
ma confiança que poderia ter pelo atual 
regime iraquiano, que expulsa agora os 
milhares de soldados americanos que 
ainda se encontram no Iraque, abriu as 
portas à reimplantação dos terroristas 
radicais do DAESH que, curiosamente, 
tinham sido derrotados pelo próprio ge-
neral Soleimani, com a ajuda americana 
e, na escalada de ameaças de um lado e 
do outro, está a criar um clima propício 
a uma guerra declarada na região e que 
afetará todo o mundo.

Este Sr. Trump, que mente descarada-
mente, já nos tinha habituado à “roleta” 
das suas decisões, por falta de estratégia 
na política internacional e pela debilida-
de dos seus raciocínios, o que o tornava e 
torna bastante perigoso enquanto presi-
dente de um país tão poderoso como são 
os EUA. Tentar encontrar alguma razoa-
bilidade no assassínio da segunda figura 

do regime iraniano, num momento em 
que este se encontrava num país tercei-
ro, enquanto vingança das manifesta-
ções anti-americanas na embaixada dos 
EUA em Bagdad, parece-me uma análise 
muito simplista para o perigo que tal ação 
constitui.

Há dois atores principais com interes-
ses em jogo naquela martirizada região 
do globo, embora não exclua os interes-
ses xiitas iranianos na região que, ape-
sar desta ação do presidente america-
no, ficaram ainda mais reforçados. Dois 
atores, Donald Trump e Benjamin Ne-
tanyahu, em circunstâncias análogas: a 
viverem períodos semelhantes (eleições 
próximas) e um desafio externo vem 
mesmo a calhar, a passarem por dificul-
dades idênticas (processos em justiça) e 
um conflito desta natureza calaria mui-
tas vozes e a precisarem um do outro. 
No caso de Trump, os financiamentos 
judaicos para a campanha eleitoral e para 
Netanyahu a ajuda à defesa de Israel (isto 
sem esquecer as contrapartidas econó-
micas da indústria de armamento ame-
ricano, pouco convencida com a política 
do presidente americano de “regresso a 
casa” dos seus soldados). 

Custa-me aceitar que agora vale tudo, 
ao invés de se procurarem vias de re-
lacionamento e desanuviamento entre 
países e políticas diferentes. 

Trump já tinha dado mostras da sua 
“obediência” aos interesses de Israel, no-
meadamente quando quebrou o acordo 
com o Irão sobre o controlo do enrique-
cimento do urânio, hoje denunciado por 
este último após o ataque contra o gene-
ral iraniano, perspetivando a criação de 
armas nucleares. Atitude americana bem 
diferente daquela que tomou em relação 
ao déspota norte-coreano, a quem abra-
çou e chamou amigo, mas também muito 
semelhante à que o próprio Kim Jong-
-un tomou quando mandou matar o seu 
meio-irmão que se encontrava na Malásia 
ou quando Putin ou um príncipe saudita 
manda matar os seus opositores no es-
trangeiro.

A situação é, pela amplitude desta ação 
americana, deveras complicada. Resta 
ainda saber  qual vai ser o comportamento 
de alguns atores na zona, como a Turquia 
(parceiro da NATO que já compra armas à 
Rússia) e a própria Rússia, bem presente 
na Síria. 

A Europa, comprometida com a 
Aliança Atlântica, pode torcer o nariz ao 
comportamento americano, mas com o 
Reino Unido à espera das promessas de 
Trump após o Brexit, não me parece que 
venha a tomar alguma posição especial, 
para além de um diplomático encolher 
de ombros.

À espera de uma guerra que não que-
remos estamos todos aqueles que não se 
querem envolver em mais uma carnifi-
cina, que a humanidade já devia ter feito 
desaparecer do quadro do nosso relacio-
namento.

Affaire a suivre!

Os incêndios
e os “incendiários”!...

Luís Barreira
Opinião

Investigação identifica doença respiratória 
de Wuhan como novo tipo de coronavírus
Uma investigação preliminar identifi-
cou uma doença respiratória que infetou 
dezenas de pessoas numa cidade no cen-
tro da China como sendo um novo tipo de 
coronavírus, informou, esta quinta-feira (9), 
a imprensa estatal chinesa.

Os resultados da investigação foram 
avançados pela emissora estatal 
CCTV, mas as autoridades de saúde 

chinesas ainda não confirmaram as infor-
mações. Os coronavírus são uma espécie de 
vírus que causam infeções respiratórias em 
seres humanos e animais e são transmitidos 
através da tosse, espirro ou contacto físico.

Alguns destes vírus resultam apenas numa 
constipação, enquanto outros podem gerar 
doenças respiratórias mais graves, como a 
pneumonia atípica, ou síndrome respiratória 
aguda grave (SARS), que entre 2002 e 2003 
matou globalmente mais de oito mil pessoas.

A investigação citada pela CCTV identifica 
a doença que infetou 59 pessoas na cidade 
de Wuhan, centro da China, como um novo 
coronavírus, diferente daqueles que foram 
identificados anteriormente.

Segundo a Comissão Municipal de Saúde 
de Wuhan, sete dos pacientes encontram-se 
em estado crítico e os restantes em condi-
ção estável. Oito pacientes receberam alta 
na quarta-feira (8), sem apresentar qualquer 
sintoma de pneumonia, avançou a agência 
noticiosa oficial Xinhua.

Os especialistas detetaram o novo corona-
vírus em 15 dos 59 casos de Wuhan, detalhou 
a CCTV, acrescentando que mais pesquisas 
serão realizadas antes de se obter uma con-

clusão. Possíveis casos da mesma doença fo-
ram relatados em Hong Kong e na Coreia do 
Sul, envolvendo pessoas que viajaram recen-
temente a Wuhan.

Desde o final de 2019, os hospitais públicos 
de Hong Kong relataram 38 pacientes com 
febre, infeção respiratória ou sintomas de 
pneumonia, após visitas recentes a Wuhan. 
21 desses pacientes já receberam alta, infor-
mou na quarta-feira (8) a Autoridade Hospi-
talar de Hong Kong.

Não foram encontrados casos graves re-
lacionados aos de Wuhan, segundo Sophia 
Chan, chefe de saúde de Hong Kong.

Também em Macau, o diretor dos Serviços 
de Saúde, Lei Chin Ion, disse não ter sido re-
gistada qualquer ocorrência em Macau, que 
tem duas ligações aéreas diárias com Wuhan. 
Ainda assim, a região semiautónoma chinesa 
anunciou no domingo (5) que o nível de aler-
ta de emergência foi elevado para três para 
reforçar a prevenção e coordenação na res-
posta à pneumonia viral do centro da China.

Na Coreia do Sul, uma mulher chinesa que 
trabalha para uma empresa sul-coreana foi 
diagnosticada na terça-feira (7) com pneu-
monia, disseram os Centros de Controlo e 
Prevenção de Doenças da Coreia.

Nos últimos anos, a síndrome respiratória 
do Oriente Médio, um coronavírus que co-
meçou na Jordânia e na Arábia Saudita, em 
2012, alastrou-se por cerca de duas dezenas 
de países, tendo sido relatados cerca de 2.500 
casos confirmados em laboratório, incluindo 
mais de 800 mortes.

JN/MS
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Save the Children

MUNDO

Morre uma criança por dia 
no nordeste da Síria
A organização não-governamental Save 
the Children alertou que “morre uma 
criança por dia” na província síria de 
Idlib devido à ofensiva governamental 
contra o último reduto de “insurgência”.

“De 20 de dezembro de 2019 ao dia 07 
de janeiro, 36 crianças em Idlib foram 
assassinadas, segundo dados do grupo 

Hurras, associado da Save the Children, in-
cluindo nove crianças na primeira semana 
de 2020”, refere a organização não-gover-
namental.

“Uma criança assassinada por dia não é 
aceitável”, frisa Sónia Khush, da direção da 
Save the Children para a Síria, ressalvando 
que os “números são provisórios” e que po-
dem aumentar.

O mesmo documento acrescenta que qua-
se 300 mil pessoas foram obrigadas a aban-
donar os locais de residência, sendo que mui-
tas zonas ficaram vazias.

“Milhares de famílias começaram o Ano 
Novo a tentar desesperadamente fugir da 
violência. Fogem sem destino e apenas com 
aquilo que conseguem levar e, para muitos, 

já não é a primeira vez que têm de escapar”, 
diz ainda o comunicado.

A Save the Children avisa que as baixas 
temperaturas e o clima húmido do inverno 
“fazem aumentar” as necessidades básicas 
das crianças e das famílias mais vulneráveis.

“Centenas de pessoas dormem nas ruas 
de Idlib (noroeste da Síria) e não têm um 
lugar para onde ir depois de os bombardea-
mentos terem provocado a fuga em massa 
da população da cidade de Maarat Al Nau-
man e das zonas circundantes”, indica ain-
da o comunicado.

Maarat al Numan é o próximo objetivo das 
tropas sírias apoiadas pelas forças da Rússia 
no combate contra as “fações insurgentes” 
que se mantêm na cidade.

Idlib - praticamente dominada pela Or-
ganização de Libertação do Levante, aliança 
islâmica que integra os antigos membros da 
Al Qaeda - é o principal objetivo militar de 
Damasco e Moscovo na campanha que co-
meçou no mês de abril de 2019.

JN/MS
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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
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Isabel dos Santos acusa João Lourenço 
de fechar contratos sem licitação
Isabel dos Santos acusa o presidente 
angolano, João Lourenço, de fechar 
mais de 50 contratos, no valor de mais 
de três mil milhões de euros, sem 
licitação. Declarações que são feitas 
depois de a empresária ter visto os seus 
bens serem arrestados por ordem do 
Tribunal de Luanda. 

“Criticou o presidente dos Santos por 
contratos sem licitações, mas desde 2017 
até agora, o presidente João Lourenço 

tem problemas com mais de 50 contratos no 
valor superior de três mil milhões de dólares 
sem licitação”, afirmou a empresária numa 
entrevista ao jornal Voz da América.

Isabel dos Santos referiu ainda que o pre-
sidente “fez uma escolha seletiva para a sua 

luta contra a corrupção. Eu apoio o combate 
à corrupção, mas o que eu condeno é a forma 
seletiva que escolheu apenas para suportar a 
sua campanha”.

Foi na semana passada que o Tribunal de 
Luanda ordenou o arresto das participações 
de Isabel dos Santos e do marido Sindika 
Dokolo, nas empresas onde têm posição 
acionista, casos da Zap, Unitel, Cimentango-
la, Contidis e dos bancos BIC e BFA. Em de-
clarações ao Financial Times, garantiu estar a 
preparar uma resposta legal contra o que diz 
ser uma tentativa de João Lourenço de “apa-
gar” o legado de 38 anos da presidência do 
seu pai, José Eduardo dos Santos. 

SD/MS

O primeiro-ministro da Cabo Verde 
pediu que a “Justiça se faça” no caso 
do estudante cabo-verdiano que mor-
reu após agressões em Bragança, mas 
garante que as relações com Portugal 
não são beliscadas com este incidente.

“Esperemos que a Justiça se faça. Nós 
confiamos na Justiça portuguesa, a 
investigação está em curso, temos 

que aguardar agora os resultados”, dis-
se o primeiro-ministro, Ulisses Correia 
e Silva, questionado pela Lusa à margem 
de um ato oficial na Assembleia Nacional, 
na cidade da Praia.

Em 21 de dezembro de 2019, o estudan-
te cabo-verdiano do Instituto Politécnico 
de Bragança (IPB) Luís Giovani dos Santos 
Rodrigues terá sido agredido por vários ho-
mens à saída de uma discoteca da cidade.

Transportado para o Hospital de Santo 
António, no Porto, o estudante de 21 anos 
acabou por morrer em 31 de dezembro, se-
gundo um comunicado da Embaixada de 
Cabo Verde em Lisboa.

Questionado pela Lusa, o primeiro-mi-
nistro cabo-verdiano assegurou que este 
caso, que tem gerado uma onda de con-
testação em Cabo Verde, “não belisca” as 
relações entre os dois países.

“As relações Cabo Verde - Portugal são 
fortes, estruturantes e em desenvolvimento 
(...) É algo que não fica beliscado por situa-
ções que são lamentáveis, mas que aconte-
cem”, assegurou Ulisses Correia e Silva.

Para o primeiro-ministro de Cabo Ver-
de, o próprio Ministério dos Negócios Es-
trangeiros de Portugal assumiu “um po-
sicionamento muito claro relativamente 
a esta matéria”.

“Acho que não há dúvidas”, enfatizou.
O Governo português lamentou no pas-

sado domingo (5) a “bárbara agressão” que 
resultou na morte do estudante, deixan-
do garantias de que os responsáveis serão 
identificados e levados à justiça.

“Lamentamos profundamente a bárbara 

agressão de que resultou a morte, em Bra-
gança, de um estudante cabo-verdiano. Os 
responsáveis serão identificados e levados 
à justiça”, refere o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal numa nota na 
conta na rede social Twitter.

“Os cabo-verdianos são nossos irmãos 
e muito bem-vindos em Portugal”, acres-
centa-se na nota.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe 
Tavares, pediu no passado domingo (5) 
“celeridade” no “esclarecimento cabal” 
pelas autoridades portuguesas da “trágica” 
morte do estudante e o Presidente da Re-
pública de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonse-
ca, adiantou também estar a acompanhar, 
através da Embaixada em Lisboa, os con-
tornos da “morte brutal” do estudante.

O embaixador de Cabo Verde em Por-
tugal, Eurico Monteiro, tinha igualmente 
pedido a “clarificação cabal” das circuns-
tâncias da morte do jovem.

Segundo o comunicado da Embaixada 
de Cabo Verde, o caso envolvendo o jovem 
estudante cabo-verdiano “foi encaminha-
do à Polícia Judiciária para o competente 
tratamento” e foi ordenada também a rea-
lização da autópsia “para se conhecer com 
precisão a causa da morte”.

Luís Giovani era natural da ilha cabo-
-verdiana do Fogo, tendo o município de 
Mosteiros publicado uma nota sobre a sua 
morte, recordando que tinha viajado em 
outubro para Bragança, “para seguir o cur-
so de Design de Jogos Digitais” no IPB.

“Giovani era um dos mais promissores 
artistas de Mosteiros, tendo-se destaca-
do na banda Beatz Boys, um grupo inte-
grado por jovens formados pela paróquia 
de Nossa Senhora da Ajuda e artistas 
oriundos do agrupamento De Martins”, 
lê-se na mesma mensagem da Câmara 
Municipal de Mosteiros.

SD/MS

Governo de Cabo Verde pede justiça 
para estudante assassinado

FMI preocupado com aumento 
do endividamento em 
África, alerta consultora
A consultora Eaglestone considerou, no 
passado domingo (5), que o Fundo Mon-
etário Internacional (FMI) está preocu-
pado com o aumento do endividamento 
em África, que se assemelha à rápida 
subida dos anos 1990, tendo o nível de 
dívida duplicado na década passada.

“Os preços recorde das matérias-primas 
e as taxas de juro globalmente baixas 
encorajaram os países africanos a en-

dividarem-se como fizeram nos anos 1990, 
mas alguns estão agora a debater-se para pa-
gar os empréstimos, fruto do abrandamento 
das receitas e do crescimento económico”, 
escrevem os analistas da Eaglestone.
26 mil milhões

Numa análise ao endividamento dos paí-
ses africanos nos últimos anos, esta consul-
tora lembra que o nível de endividamento 
face ao Produto Interno Bruto na última 
década duplicou, “aproximando-se do ní-
vel registado no virar do século”, o que está 
a preocupar o FMI, já que dos 54 países do 
continente, 20 estão perto ou com dívida 
problemática, causando apreensão face à 
capacidade para honrarem os compromis-
sos financeiros assumidos. “Os governos 
africanos angariaram cerca de 26 mil milhões 
de dólares nos mercados internacionais, este 
ano, descendo ligeiramente face aos 30 mil 

milhões de 2018, aproveitando a vantagem de 
os investidores estarem sedentos de juros num 
mundo marcado por taxas de juro negativas”, 
escreve a Eaglestone. A consultora alertou 
ainda que “a volatilidade das moedas nacio-
nais em todo o continente aumenta o risco de 
empréstimos em dólares e o custo elevado de 
servir a dívida pode impedir a realização de 
despesas numa região que alberga metade de 
toda a população pobre do mundo”. 
Alerta para países lusófonos

A mesma consultora dá conta de que a dí-
vida pública da África subsaariana deve man-
ter-se estável este ano, ligeiramente acima 
dos 50% do PIB, mas este valor ‘esconde’ 
alguns casos mais extremos, como os lusó-
fonos Angola, Moçambique ou Cabo Verde, 
com um rácio da dívida a rondar a totalidade 
da riqueza produzida no país. “As condições 
são propícias para um nível de dívida proble-
mática muito mais elevado”, disse a diretora 
do departamento de finanças sustentáveis no 
Instituto Internacional de Finanças, citada no 
comentário da Eaglestone. “Independente-
mente do que desencadear a próxima crise, 
quando ela acontecer, é muito provável que 
vejamos um nível de contágio muito maior 
porque os investidores têm apostado em ati-
vos com taxas de juro mais elevadas”, acres-
centou Sonja Gibbs.

África “está na média”
Por seu lado, o presidente do Banco Afri-

cano de Desenvolvimento (BAD), Akinwu-
mi Adesina, tem repetidamente tentado 
afastar a ideia de uma ‘crise da dívida’ em 
África, argumentando que apesar de alguns 
países terem um rácio mais elevado, a média 
do continente está ainda bem dentro do pa-
drão de segurança. “Há países, individual-
mente, que têm aumentado o rácio de dí-
vida face ao PIB, é essa a preocupação, mas 
a média está bem confortável dentro dos 
limites aceitáveis”, defende o líder da maior 

instituição financeira multilateral de África.
O problema, aponta a Eaglestone, é que o 

custo de servir a dívida está a desviar fundos 
de outros investimentos, nomeadamente em 
infraestruturas, que são a base do crescimento 
económico sustentável. No relatório, os con-
sultores apontam que os pagamentos de dívi-
da externa representam 13% das receitas dos 
governos africanos, em média, quando em 
2010 estavam nos 4,7%.  
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Tribunal exige que Netflix apague 
especial de Natal da Porta dos Fundos
Um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro determinou, esta quarta-feira 
(8), que o Porta dos Fundos e a Netflix 
deixem de exibir o especial de Natal “A 
Primeira Tentação de Cristo”.

A decisão provisória responde a um pe-
dido da Associação Centro Dom Bosco 
de Fé e Cultura e foi tomada pelo ma-

gistrado Benedicto Abicair.
Depois de apresentar argumentos e a linha 

jurídica que adotou, o juiz que deferiu o pedi-
do contra o grupo humorístico brasileiro Por-
ta dos Fundos considerou “mais adequado e 
benéfico, não só para a comunidade cristã, 
mas para a sociedade brasileira, majoritaria-
mente cristã”, que o conteúdo seja retirado 
“até que se julgue o mérito”, recorrendo-se, 
assim, “à cautela, para acalmar ânimos”.

Em 3 de dezembro, a produtora do gru-
po humorístico Porta dos Fundos lançou o 
especial de Natal “A Primeira Tentação de 
Cristo” no qual Jesus é representado como 
um jovem que terá tido uma experiência 
homossexual e também insinua que o casal 
bíblico Maria e José viveram um triângulo 
amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pe-
los humoristas brasileiros Gregorio Duvivier 

e Fábio Porchat, não agradou a grupos reli-
giosos, que criticaram a temática.

Foi também lançada uma petição contra o 
filme, com mais de dois milhões de assina-
turas de pessoas que consideram que a obra 
“ofende gravemente os cristãos”. 

Na madrugada de 24 de dezembro, na vés-
pera de Natal, a sede da Porta dos Fundos, no 
Rio de Janeiro, foi alvo de um atentado que 
não provocou vítimas.

Numa nota, a produtora condenou “todos 
os atos de violência” e afirmou esperar que 
“os responsáveis por este ataque sejam en-
contrados e punidos”.

O incidente foi filmado pelas câmaras de 
vigilância, tendo as imagens sido entregues 
às autoridades.

Eduardo Fauzi Richard Cerquise, um dos 
suspeitos de participar do ataque à produ-
tora do Porta dos Fundos, já foi identificado 
pelas autoridades brasileiras embora se en-
contre na Rússia.

O suspeito fazia parte da Frente Integralis-
ta Brasileira (FIB), um dos principais grupos 
nacionalistas e de extrema-direita do Brasil, 
e que se define como defensora dos valores 
cristãos, da propriedade privada e da família.

JN/MS

BRASILIrão convoca representante 
do Brasil em Teerã
Encarregada de negócios do Brasil foi 
convocada após Itamaraty manifestar 
apoio à “luta contra o flagelo do ter-
rorismo” na sequência de morte de 
general iraniano pelos EUA. Conteúdo 
da conversa não foi divulgado.

Em meio à tensão causada pela morte 
do principal comandante militar ira-
niano, Qassim Soleimani, o Irã con-

vocou uma representante da embaixada 
do Brasil no país. A medida foi anunciada 
após o Itamaraty manifestar “apoio à luta 
contra o flagelo do terrorismo” ao comen-
tar as ações conduzidas pelos EUA no Ira-
que nos últimos dias. Soleimani, que era 
líder da poderosa Força Quds da Guarda 
Revolucionária iraniana, foi morto num 
ataque dos Estados Unidos em Bagdá.

O Itamaraty informou nesta segunda-
-feira (6) que a encarregada de negócios 
do Brasil em Teerã, Maria Cristina Lopes, 
foi convocada a explicar a nota de apoio à 
posição dos EUA. O embaixador do Bra-
sil no Irã, Rodrigo Santos, está de férias. 
O Ministério das Relações Exteriores não 
deu detalhes sobre o teor da conversa.

“Informamos que a Encarregada de 
negócios do Brasil em Teerã, assim como 
representantes de países que se manifes-
taram sobre os acontecimentos em Bag-
dá, foram convocados pela chancelaria 
iraniana. A conversa, cujo teor é reser-
vado e não será comentado pelo Ita-
maraty, transcorreu com cordialidade, 
dentro da usual prática diplomática”, 
afirmou o ministério. Segundo a Folha 
de S.Paulo, o Irã se queixou da nota di-
vulgada pelo Itamaraty, afirmando que 
o Brasil comprou integralmente a ver-
são dos Estados Unidos e reclamando do 
fato de o país ter mencionado o ataque à 
embaixada americana em Bagdá.

O jornal disse que Lopes, instruída por 
Brasília, argumentou que a nota não deve-
ria ser entendida como uma manifestação 
contra Teerã e que a relação entre os dois 
países não deveria ser reduzida à questão 
tratada no comunicado.

Lopes também disse que o governo do 
presidente Jair Bolsonaro não pretendia 
deixar de se relacionar com o Irã. De acor-

do com a Folha de S.Paulo, fontes afirma-
ram que Teerã usou um tom duro na reu-
nião com a diplomata.

Inicialmente, após o ataque com dro-
nes que matou Soleimani, ordenado pelo 
presidente americano, Donald Trump, 
Bolsonaro se recusou a comentar o caso. 
“Não tenho o poderio bélico que o ame-
ricano tem para opinar neste momento. 
Se tivesse, eu opinaria”, afirmou o presi-
dente brasileiro.

Pouco depois, o Itamaraty divulgou 
uma nota oficial defendendo os EUA. No 
texto, além de dizer que o Brasil apoiava 
a “luta contra o flagelo do terrorismo”, 
o ministério ressaltou que o país estava 
acompanhando com atenção os desdo-
bramentos da ação dos EUA no Iraque. “O 
Brasil apela uma vez mais para a unidade 
de todas as nações contra o terrorismo em 
todas as suas formas”, disse a nota.

O texto condenou ainda a invasão da 
embaixada americana em Bagdá e des-
tacou que o país estava pronto para par-
ticipar dos “esforços internacionais que 
contribuam para evitar uma escalada de 
conflitos neste momento”.

O apoio aos Estados Unidos no embate 
com o Irã pode ter consequências para o 
comércio exterior. Teerã é um dos grandes 
parceiros comerciais de Brasília. O país é o 
segundo maior comprador de milho bra-
sileiro e está entre os maiores importado-
res de soja e carne bovina do Brasil.

Soleimani, figura-chave da crescen-
te influência iraniana no Oriente Médio, 
morreu na última sexta-feira (3), junta-
mente com Abu Mehdi al-Muhandis, o 
número dois da coligação de grupos para-
militares pró-iranianos no Iraque, conhe-
cida como Forças de Mobilização Popular, 
além de outras seis pessoas.

O assassinato aumentou as ten-
sões entre os arqui-inimigos Teerã e 
Washington. O Irã prometeu vingança 
e anunciou que deixará de respeitar os 
limites impostos pelo acordo nuclear 
assinado em 2015, já enfraquecido des-
de que os EUA se retiraram unilateral-
mente do pacto, em maio de 2018.

DW/MS

Bolsonaro diz não haver problemas 
sobre Davos, aço e EUA

Antes de viajar para o Guarujá (SP), na 
manhã desta quinta-feira (9), o presi-
dente Jair Bolsonaro buscou reforçar 
a ideia de que está tudo “bem” com 
o Brasil, que segue “defendendo sua 
Constituição”. Ele não quis responder 
questionamentos de jornalistas e afir-
mou que a imprensa terá notícias suas 
do litoral paulista, onde ficará até a pró-
xima terça-feira (14), acompanhado da 
filha, Laura.

“Está tudo resolvido, pessoal. Sem pro-
blema (sobre) Davos, sem problema 
do aço, sem problemas (com os) Esta-

dos Unidos. Brasil está bem, defendendo a 
sua Constituição”, disse ao deixar o Palácio 
da Alvorada a caminho da base aérea.

Na quarta-feira (8), o porta-voz da Pre-
sidência, Otávio Rêgo Barros, confirmou 
que Bolsonaro desistiu de ir ao Fórum 
Econômico de Davos, na Suíça, por levar 
em consideração aspectos econômicos, 
políticos e de segurança.

Bolsonaro também citou os EUA por-
que tem sido questionado por sua postu-
ra diante da crise entre o país e o Irã. Na 
quarta-feira, ele divulgou um vídeo no 
qual aparecia assistindo ao discurso do 
presidente americano, Donald Trump, 
em mais um gesto de apoio.

No final do ano passado, Bolsonaro in-
formou que os Estados Unidos desistiram 
de sobretaxar o aço e o alumínio brasilei-
ros. A decisão dos EUA de sobretaxar o 
aço brasileiro havia colocado em dúvida a 
força da aliança entre Bolsonaro e Trump.
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO
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Contacte-nos para uma consulta
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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



Resumo da 15ª jornada
Alguém se esqueceu de pedir vitórias ao comer as 12 passas...

A estreia de Daniel Ramos, que veio subs-
tituir Lito Vidigal no Boavista teve sabor 
agridoce: a partida frente ao Portimonen-
se terminou empatada. Nikola Stojiljko-
vic, aos 67’, colocou os axadrezados mas 
Dener, aos 90+4’, restabeleceu a igualda-
de. Aylton ainda marcou, mas viu o tento 
ser anulado pelo VAR - estava em posi-
ção irregular por oito centímetros.

O Boavista é agora oitavo, com os 
mesmos 19 pontos que o Rio Ave, 
Tondela e V. Setúbal. Já o Portimo-

nense, com claras dificuldades em criar 
lances de perigo, apesar de ter somado 
um ponto, não consegue apagar o facto de 
apenas contar com duas vitórias na com-
petição. Caiu para o 17.º posto - o primeiro 
abaixo da linha de despromoção. 

E por falar em fundo da tabela… O Des-
portivo das Aves continua a escavar o seu já 
tão fundo buraco. A jogar em casa, viu Fá-
bio Cardoso, aos 64’ e de cabeça, marcar o 
golo que daria a vitória ao Santa Clara - vi-
tória essa que já escapava há sete jornadas.

Os avenses continuam no último lugar, 
com seis pontos, enquanto que o Santa Clara 
subiu uma posição - é 14.º, com 17 pontos.

Também com 17 pontos e em 13.º lugar fi-
cou o Moreirense, nesta jornada - o tombo 

de duas posições aconteceu depois da equi-
pa de Moreira de Cónegos ter saído derro-
tada da deslocação à Capital do Móvel. Mais 
uma estreia amarga - desta vez para Ricar-
do Soares. Os pacenses marcaram o golo da 
vitória aos 15’, por Bruno Santos, e assim 
conseguiram abandonar a zona de despro-
moção - são agora 16.º, com 14 pontos. 

Vamos então a mais uma estreia. E por 
esta ninguém (ou quase ninguém) espera-
va… Rúben Amorim estreou-se com uma 
grande goleada no Jamor - nada mais nada 
menos que 1-7. O relógio marcava 22 mi-
nutos de jogo e os minhotos já venciam por 
três: Ricardo Horta abriu o marcador aos 8’, 
Trincão aumentou a vantagem aos 19’ e o 
bis de Horta chegou aos 22’. Varela, aos 32’, 
ainda reduziu para a equipa comandada por 
Pedro Ribeiro, mas um golo de João Palhinha 
aos 45’ fez com que os Guerreiros do Minho 
fossem a vencer por 1-4 para intervalo.

Foram precisos apenas três minutos, após 
retoma da partida, para que o Braga voltasse 
a marcar, desta vez por intermédio de Pau-
linho. Até final, houve ainda tempo para a 
expulsão de Robinho (75’) e ainda para mais 
um “bis” - Rui Fonte, aos 84’ e 90+1’, fechou 
as contas desta noite de sonho para o emble-
ma minhoto e para o seu novo treinador.

O Belenenses caiu uma posição, ocupando 
agora o 15.º posto com 15 pontos, enquanto 
que o Braga subiu duas - é sexto, em igual-
dade pontual com o Vitória de Guimarães, 
que saiu derrotado na receção ao Benfica.

Fazendo jus à tradição (não estivéssemos 
nós em época disso mesmo) o Benfica não 

teve tarefa fácil em Guimarães mas conse-
guiu trazer de lá os três pontos, somando o 
12.º triunfo consecutivo nesta competição. 
O único golo da partida, marcado por Cervi 
aos 23’, foi um dos poucos momentos em 
que os encarnados conseguiram ultrapas-
sar a muralha do Berço. Os vimaranenses 
conseguiram dominar em várias ocasiões, 
remataram em dobro, mas faltou-lhes efi-
cácia. Tudo isto numa partida em que as 
emoções estiveram à flor da pele - e não 
pelos melhores motivos. Nota para a expul-
são de Rochinha, aos 90+5’, por acumula-
ção de amarelos. O Benfica segue líder e o 
Vitória Sport Clube mantém o quinto lugar.

Em Tondela, foram os da casa quem 
inaugurou o marcador, logo aos cinco 
minutos, por Ricardo Alves. No entanto, 
passados apenas 10 minutos, Baraye fez o 
gosto ao pé e colocou a partida novamente 
em igualdade. Aos 56’, Pepelu ainda des-
perdiçou uma grande penalidade a favor 
dos beirões. Este empate coloca o Tondela 
na 9.ª posição e o Gil Vicente em 11.º, com 
os mesmos 18 pontos que o Marítimo, que 
venceu o Rio Ave em Vila do Conde. O 
tento, cobrado através da marca dos onze 
metros, foi apontado por Getterson, aos 
82’. A derrota custou aos vilacondenses a 
descida para o sétimo lugar.

Dia 5 de janeiro foi dia de clássico. 11 
anos depois, os dragões venceram em Al-
valade, por 1-2. Esta foi também a primeira 
vitória de Sérgio Conceição no reduto do 
leão. Mas vamos a factos: a partida come-
çou praticamente com o golo de Marega - 

Corona colocou o esférico no maliano que, 
em boa verdade, nem precisou de se esfor-
çar muito. A defesa leonina pareceu nem 
querer “fazer-lhe frente” e a (má) receção 
que fez ao passe do mexicano foi quase su-
ficiente para inaugurar o marcador. A in-
decisão de Luís Maximiano também “aju-
dou à festa”. Ainda antes do intervalo - e já 
com o Sporting a conseguir “jogar o jogo” 
do F.C. Porto -, surge o empate. Aos 44’, 
Vietto fez um passe perfeito para Acuña 
e o argentino não desperdiçou-  rematou 
forte e bateu Marchesín. Na segunda parte 
assistiram-se a várias oportunidades leo-
ninas, mas golos… nem vê-los. E como tão 
bem diz o ditado, quem não marca arris-
ca-se a sofrer. E foi exatamente isso que 
aconteceu: Alex Telles marcou o canto, 
Doumbia ficou a jogar às estátuas e Tiqui-
nho Soares, avançado que é, não falhou ao 
que lhe é “exigido” - a oportunidade sur-
ge, o golo acontece. Cabeceou a bola para 
dentro da baliza sportinguista, marcando 
o golo da vitória. Falta, sem dúvida, muita 
garra a estes leões. Longe vão os tempos de 
reinado nesta selva…

Não fosse isso suficiente, ainda se viram 
ultrapassados pelo Famalicão, que venceu 
por 3-0 o Vitória de Setúbal (golos de Pe-
dro Gonçalves, aos 24’, Anderson, aos 63’ 
e Racic, aos 84’), recuperando assim o ter-
ceiro lugar na Liga, agora com 27 pontos.

Alguém chame os caça-fantasmas para 
ajudar a equipa de Alvalade...

Inês Barbosa
Opinião

Suplemento 
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CLOSING COSTS

25’ x 104’ lot
Amazing location in the heart of Corso-Italia, 
3 bedroom detached home with 2.5 car 
garage. Fully renovated bathroom with 
heated fl oors, fi nished and renovated 
basement with separate entrance. Walking 
distance to shops, restaurants, parks, 
schools and transit.

Excellent 3 bedroom, two full bathroom 
townhome with laminate fl oors throughout. 
The master bedroom is equipped with walk 
in closet and a 4 piece ensuite. Eat-in kitchen 
with a good size living/dining room and walk 
out to a balcony for bbq. Ensuite laundry, 
storage &1 parking spot. Situated close all 
major highways, community centre, schools 
and TTC.

Weston & JaneDu� erin & St Clair W

SOLD
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O Santa Clara regressou, no passado sá-
bado (4), aos triunfos na Liga mais de três 
meses depois, ao vencer em casa do Des-
portivo das Aves, por 1-0, na 15.ª jornada.

O defesa central Fábio Cardoso mar-
cou aos 64 minutos o único golo da 
partida, permitindo aos açorianos 

interromperem uma série de sete jogos 
sem vencer no campeonato e subirem ao 
14.º lugar, com 17 pontos.

Com apenas seis pontos em 15 encon-
tros, o Desportivo das Aves mantém-se na 
18.ª e última posição da Liga.

JN/MS

I Liga
Santa Clara vence nas Aves e volta aos 
triunfos mais de três meses depois

Um golo de Cervi, aos 23 minutos, per-
mitiu no passado sábado (4) ao Benfica 
derrotar o Vitória de Guimarães, por 1-0, 
no Estádio D. Afonso Henriques, num 
jogo da 15.ª jornada da Liga.

O extremo argentino marcou, aliás, 
no único remate encarnado du-
rante a primeira parte, após com-

binação entre Chiquinho e Pizzi, e asse-
gurou um resultado que premiou o rigor 
defensivo dos comandados de Bruno Lage, 
sempre organizados a bloquear os ataques 
vimaranenses e também preparados para 
se lançarem rapidamente para o ataque.

Com o 12.º triunfo consecutivo na pro-
va, as águias cimentaram a liderança, com 
42 pontos, mais quatro do que o segundo 
classificado, F. C. Porto, enquanto os vito-
rianos, muito ofensivos, mas quase sem-
pre inconsequentes, continuam no quinto 

lugar, com 21 pontos.
Perante um Benfica que apareceu em 

campo com o mesmo onze da jornada 14, 
que goleou o Famalicão por 4-0, os vimara-
nenses apresentaram cinco novidades face 
ao empate da ronda anterior, com o Gil Vi-
cente (2-2) - Victor Garcia, Florent, Pepê, 
Lucas Evangelista e Davidson -, e tiveram 
mais bola durante os primeiros 20 minutos, 
embora de forma inconsequente.

Apesar do ritmo elevado, o primeiro lan-
ce de perigo surgiu apenas aos 23 minutos, e 
deu golo para as águias: Chiquinho ganhou 
espaço no corredor central e entregou a bola 
na direita, a Pizzi, que atrasou para o remate 
de primeira de Cervi, a bater Douglas.

O jogo esteve interrompido pouco depois, 
face ao arremesso de tochas entre alguns 
adeptos benfiquistas, na bancada Norte do 
Estádio D. Afonso Henriques, e alguns vi-

torianos, na bancada Nascente. Após o rea-
tamento, a turma de Bruno Lage continuou 
resguardada e compacta, perante um ad-
versário que ganhou objetividade no ataque.

Os minhotos aceleraram o jogo ofensivo 
e conseguiram penetrar na área encarnada, 
tendo criado duas situações para empatar 
até ao intervalo: numa, aos 31 minutos, Lu-
cas Evangelista rematou colocado, mas Vla-
chodimos esticou-se para impedir o golo, 
e, na outra, João Carlos Teixeira atirou por 
cima, na recarga a um remate de Marcus 
Edwards travado pelo guardião grego.

A toada da primeira parte manteve-se na 
segunda, mas com um Vitória mais trapa-
lhão na construção ofensiva, que favoreceu 
ainda mais a postura expectante da turma 
‘encarnada’, quase sempre confortável a 
defender o resultado.

A equipa treinada por Ivo Vieira só es-

teve perto do golo por duas vezes - um 
remate de Lucas Evangelista travado por 
Vlachodimos, aos 68 minutos, e de Da-
vidson ao lado, aos 79 -, tantas quantas o 
Benfica, com Carlos Vinicius (58) e Pizzi 
(86) a testarem a atenção de Douglas.

Com o avançar do cronómetro, os en-
carnados libertaram-se cada vez mais da 
pressão vitoriana, controlando a vanta-
gem em zonas mais adiantadas do terreno 
a partir dos 80 minutos.

O encontro ficou ainda marcado por 
algumas interrupções, provocadas pelo 
arremesso de objetos da bancada: aos 45, 
algumas cadeiras foram atiradas de um 
setor vitoriano. Já nos intervalos entre os 
minutos 61 e 63 e também 81 e 83, as para-
gens deveram-se ao arremesso de tochas 
do setor encarnado.

JN/MS

Boavista e Portimonense empataram (1-
1), no passado sábado (4), em jogo da 
15.ª jornada da Liga, na estreia do treina-
dor Daniel Ramos no comando técnico 
dos axadrezados.

No Estádio do Bessa, no Porto, o sér-
vio Nikola Stojiljkovic deu vanta-
gem à formação portuense, aos 67 

minutos, tendo o brasileiro Dener, aos 
90+4, empatado para os algarvios.

Com este empate, o Boavista subiu ao 
oitavo lugar, com os mesmos 19 pontos 
de Rio Ave, Tondela e Vitória de Setúbal, 
enquanto o Portimonense caiu para 17.º, 
zona de despromoção, com 13.

JN/MS

Boavista e Portimonense empatam 
na estreia de Daniel Ramos nos axadrezados
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Golo de Cervi 
dá triunfo 
ao Benfica 
em Guimarães
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O F. C. Porto venceu (2-1), no passado 
domingo (5), o Sporting na 15.ª jornada 
da Liga e quebrou o enguiço em Alvala-
de, onde já não vencia desde 2008.

No primeiro clássico de 2020, os dra-
gões foram profundamente efica-
zes, castigando a falta de inspiração 

do emblema leonino na finalização. Os 
golos de Marega e Soares foram a resposta 
perfeita ao tento de Acuña e a um autêntico 
festival de golos falhados pelos ‘leões’ na 
segunda parte, com destaque para Vietto e 
Coates, cada um a enviar a bola aos postes 
da baliza de Marchesín.

Curiosamente, foi um jogo com vários 
jogos dentro dos seus 90 minutos. Primei-
ro, o F. C. Porto teve uma entrada auto-
ritária e inaugurou o marcador logo aos 
seis minutos, por Marega, que só teve de 
desviar o magnífico passe de Corona para 
enganar o aniversariante Luís Maximia-

no. Foi o primeiro exemplo da qualidade e 
fluidez da dinâmica inicial portista.

Contudo, a partir dos 20 minutos, e sobre-
tudo de um lance em que se pediu grande pe-
nalidade sobre Bolasie, o Sporting deu início 
a um novo desafio: mais equilibrado, com 
maior iniciativa, mas pouca contundência e 
sem retirar por completo o controlo da pos-
se do F. C. Porto, que se mostrava disponível 
para um maior pragmatismo e jogava já com 
Mbemba no lugar do lesionado Pepe.

Tudo voltaria a mudar perto do inter-
valo. O Sporting aumentou a intensidade, 
empurrou o F. C. Porto e logrou o empate, 
por Acuña, aos 44, num ‘tiro’ do interna-
cional argentino quase na pequena área, 
depois de uma excelente abertura de Vie-
tto. Foi o sinal para um terceiro ato neste 
clássico, onde à notável ascensão do Spor-
ting se seguiu uma inevitável queda.

O F. C. Porto até parecia regressar com a 
mesma dinâmica inicial, mas rapidamente 

se viu que era o Sporting quem ditava agora 
a lei no relvado. Porém, a todos os esfor-
ços leoninos - e não foram poucos - faltava 
sempre uma dose de felicidade e eficácia, 
desenhando-se a cada oportunidade falha-
da - Vietto (49, 62 e 63), Luiz Phellype (55) 
e Bruno Fernandes (58) - os contornos de 
uma ‘tragédia’ que se anunciava.

Assim, aos 73 minutos cumpriu-se uma 
velha tradição do futebol que anulou ou-
tra mais recente: ‘quem não marca, sofre’ 
revelou-se mais forte do que as dificulda-
des do F. C. Porto em Alvalade nos últimos 
anos. Ao canto de Alex Telles seguiu-se o 
cabeceamento certeiro de Soares, que as-
sinou o seu quarto golo no campeonato e 
foi decisivo para ‘virar’ o clássico.

O golo sofrido deixou o Sporting pratica-
mente KO e sem a energia para conseguir 
nova igualdade. Simultaneamente, o F. C. 
Porto voltou a sentir-se mais confortável e, 
já com Diaz no lugar de Nakajima, até podia 

ter dilatado a vantagem, mas Luís Maximia-
no fez duas defesas notáveis. A exceção foi 
mesmo a tentativa de Coates aos 85, que só 
foi travada pela barra da baliza de Marchesín.

O F. C. Porto saiu, assim, vencedor do 
clássico com o Sporting, reeditando o 2-1 
do triunfo da época 2008/09 e oferecendo 
também a primeira vitória a Sérgio Con-
ceição em Alvalade. O feito de domingo 
(5) permitiu também repetir a façanha de 
2002/03, a primeira temporada de José 
Mourinho pelos ‘dragões’, na qual estes 
venceram na Luz e em Alvalade.

O resultado foi algo cruel para a formação 
orientada por Jorge Silas, que fez o suficien-
te para ser mais feliz, mas vincou bem as 
distâncias entre os leões e os dois rivais da 
frente, para os quais tem agora um fosso de 
12 e 16 pontos, respetivamente. F. C. Porto 
e Benfica estão noutro patamar e prometem 
uma ‘luta a dois’ até ao final da Liga.

JN/MS

O Sporting de Braga goleou (7-1), 
no passado sábado (4), o Belenen-
ses SAD no Jamor na 15.ª jornada da 
Liga, na estreia de Ruben Amorim no 
comando dos arsenalistas.

Ricardo Horta (08 e 22 minutos), 
Trincão (19), Palhinha (45), Pau-
linho (48) e Rui Fonte (84 e 90+2) 

marcaram os golos dos bracarenses, com 
Silvestre Varela (32) a reduzir para os azuis.

Com o triunfo na estreia de Ruben 
Amorim, que substituiu Ricardo Sá Pin-
to, o Braga subiu ao sexto lugar, com 21 
pontos, enquanto o Belenenses SAD se-
gue no 15.º posto, com 15.

JN/MS

O Famalicão subiu, no passado domin-
go (5), ao terceiro lugar da Liga, ao re-
gressar aos triunfos frente ao Vitória de 
Setúbal, por 3-0, na 15.ª jornada.

A jogar em casa, o Famalicão venceu 
com golos de Pedro Gonçalves (24 mi-
nutos), Anderson Silva (63) e Uros Ra-

cic (84), interrompendo uma série de cinco 
jogos sem ganhar, com três derrotas seguidas.

Com o triunfo, os famalicenses subiram 
ao terceiro lugar, ultrapassando o Spor-
ting, enquanto o Vitória de Setúbal, que 
vinha de dois triunfos, caiu para 10.º.

JN/MS

Braga goleia no Jamor 
na estreia de Rúben Amorim

F. C. Porto termina jejum em Alvalade com golo de Soares

Famalicão vence Vitória de Setúbal 
e ultrapassa Sporting na classificação
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Jesualdo Ferreira evitou, esta quarta-feira 
(8), comparações com o “amigo” e nova-
mente rival Jorge Jesus, admitindo ainda 
uma admiração por Ricardo Quaresma.

“Eu e o Jorge Jesus somos amigos e dos 
mais titulados em Portugal. Fomos ad-
versários muitas vezes. Tenho conside-

ração e estima muito grande por ele. Conhe-
ço as suas qualidades. É muito competente, 
obstinado, sabe o que quer”, resumiu, refe-
rindo-se ao treinador do Flamengo.

Jesualdo Ferreira contornou paralelis-
mos com o técnico campeão do Brasileirão, 
preferindo que sejam os outros a fazê-lo 
depois de se focarem em si e no trabalho.

“Já viram Jesus e aguardem uns tempos 
para me verem a mim e tirar conclusões. 
Tem a sua forma e estilo, goste-se ou não. 
Eu não tenho nada a ver. Sou mais velho. 
Ele tem mais cabelo. Ele tem uma forma 
de ver o futebol muito parecida, mas há 
detalhes que não são iguais”, acrescentou, 
esquivando-se a comparações.

A derradeira questão da conferência de 
imprensa que durou cerca de uma hora, 
teve a ver com Ricardo Quaresma, futebo-
lista com 36 anos com quem trabalhou no 
F. C. Porto e que atualmente representa os 
turcos do Kasimpasa.

“Os adeptos femininos andam loucos com 
o Ricardo? É uma referência muito impor-
tante na minha vida e eu na dele. Juntos, ga-
nhámos bastante coisas. Fez no F. C. Porto a 
melhor época da sua carreira. Ele sabe isso. 
É campeão Europeu por Portugal. Tem uma 
personalidade muito especial”, disse.

Sem revelar se está interessado na con-
tratação, como avança a imprensa bra-
sileira - “também já percebi que há uma 
grande onda nas redes sociais, com muitas 
mulheres a comentar” -, Jesualdo Ferreira 
foi pródigo em elogios ao seu antigo pupilo.

“Um talento que foi crescendo ao longo 
da sua vida e marcou de forma clara o fu-
tebol português, pela sua genialidade. Não 
falei nada com a direção sobre o Ricardo. 
Provavelmente vamos falar dele, mas não 
mais do que isso”, assumiu, sem esclare-
cer se é um desejo para a sua equipa.

Rui Águas, António Oliveira e Daniel 
Gonçalves serão os adjuntos do profes-
sor, numa equipa técnica completada pelo 
preparador físico José Pedro Pinto e pelo 
analista de desempenho Pedro Bouças.

“Estes são os meus companheiros. Va-
mos para a luta e espero ganhar”, vincou, 
admitindo ter recebido há cinco anos o 
primeiro convite para orientar o Santos, 
desafio que não pôde aceitar.

“Não tinha tido a oportunidade de trei-
nar no Brasil, surgiu agora. Estou aqui de 
corpo e alma aberto a tudo o que possa 
acontecer. Com grande vontade de fazer 
bem. O Sampaoli fez um trabalho notável 
no ano passado, mas chegou a hora do San-
tos iniciar uma nova história”, ajuntou.

Aos 73 anos, negou que estava determi-
nado a reformar-se quando surgiu o con-
vite, realçando a vontade que tem de con-
quistar títulos pelo clube que imortalizou 
Pelé.”Não estava reformado. Só o estamos 
quando não temos capacidade ou quan-
do ninguém nos reconhece capacidade. 
Tenho experiência e sabedoria. A idade é 
apenas um dado no BI”, avisou.

O presidente do Santos, José Carlos Peres, 
destacou o “dia importante” para o Santos, 
ofertando ao português a camisola 10 com o 
seu nome, “pois o papel do técnico é tão ou 
mais importante do que qualquer jogador”.

O dirigente quer mais do que o segundo 
lugar no campeonato, que foi conquistado 
pelo Flamengo de Jorge Jesus, avisando 
para o necessário “período de adaptação” 
de Jesualdo à realidade brasileira, a duas 
semanas de começarem os jogos oficiais.

“Tenho plena certeza da experiência e 
bom humor do professor, uma pessoa fan-
tástica. Está toda a gente a apaixonar-se 
por ele. Precisamos do apoio de todos, pois 
vamos ter competições difíceis”, concluiu.

JN/MS

O Liverpool, com muitas alterações, 
apurou-se no passado domingo (5) para 
os 16 avos de final da Taça de Inglater-
ra, depois de vencer por um 1-0 no dérbi 
frente ao Everton, graças a um golo vis-
toso de um jovem da formação.

Sem o habitual tridente ofensivo com-
posto por Sadio Mané, Firmino e 
Salah, o campeão do mundo sentiu 

bastantes dificuldades, principalmente 
na primeira parte, mas Curtis Jones, de 18 
anos, faria esquecer as estrelas ausentes, 
com um remate em arco fora da área, co-
locando a bola no ângulo oposto, indefen-
sável para Jordan Pickford.

Horas antes, o Tottenham, do português 
José Mourinho, viu-se obrigado a disputar 
um segundo jogo para se tentar qualificar, 
depois de empatar (1-1) em casa do secun-
dário Middlesbrough.

Os spurs somaram o terceiro encontro 
seguido sem vencer em todas as compe-
tições e estiveram a perder, a partir dos 
50 minutos, quando Ashley Fletcher deu 
vantagem aos anfitriões, desmarcando-se 

nas costas da defesa.
O brasileiro Lucas Moura, aos 61, selou o 

empate, com um cabeceamento ao segundo 
poste, após cruzamento da esquerda, levan-
do a eliminatória para o jogo de desempate.

O Nottingham Forest, do ‘Cham-
pionship’, com Tobias Figueiredo, João 
Carvalho, Alfa Semedo e Yuri Ribeiro a 
titulares, não resistiu em Stamford Bridge 
ao favoritismo do Chelsea.

A jogar em casa, os blues impuseram-
-se por 2-0 com golos do jovem avançado 
Callum Hudson-Odoi (06), em lance indi-
vidual na esquerda, e Ross Barkley (33), 
com uma recarga oportuna.

O Crystal Palace, que aos 63 minutos fi-
cou reduzido a 10 elementos, por expulsão 
do médio sérvio Luka Milivojevic, foi sur-
preendido em casa pelo secundário Derby 
County, novo clube do avançado Wayne 
Rooney, com um tento do escocês Chris 
Martin, aos 32.

O Sheffield United bateu o Fylde, do 
quinto escalão, por tangencial 2-1.

JN/MS
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Liverpool desfalcado afasta 
Everton da Taça de Inglaterra

O Barcelona empatou, no passado sába-
do (4), a dois golos no dérbi da Catalunha, 
diante do último classificado Espanyol, 
em jogo da 19.ª jornada da primeira liga 
espanhola, e divide agora a liderança 
com o Real Madrid.

Com o internacional português Nélson 
Semedo desde os 80 minutos, já de-
pois do holandês Frenkie de Jong ter 

recebido ordem de expulsão (75), o conjun-
to “blaugrana” acabou por ressentir-se da 
inferioridade numérica e deu ao chinês Wu 
Lei, que entrou em campo minutos antes, 
a oportunidade de bater o guarda-redes 
Neto, aos 88 minutos, quando parecia que 
o triunfo já não ia fugir.

O tento do médio chinês anulou a boa rea-
ção do Barcelona no segundo tempo, que, 
depois de estado a perder ao intervalo, fruto 
do golo de David Lopez (23), tinha passado 
para a frente da partida, quando Luis Suarez 

(50) e Arturo Vidal (59) marcaram.
A formação de Ernesto Valverde mantém-

-se no topo da classificação, mas agora em 
igualdade pontual (40) com o Real Madrid, 
que bateu o Getafe (3-0) fora de portas. Já o 
Espanyol segue em 20.ª e último lugar, com 11.

Na terceira posição, com 35 pontos, se-
guem o Sevilha e o Atlético de Madrid, que 
também venceu (2-1) na receção ao Levante, 
com tentos de Angel Correa (13) e Felipe (18), 
enquanto Marti Roger (16) marcou para os 
visitantes, num jogo que teve o internacional 
luso João Félix a titular nos ‘colchoneros’ e o 
compatriota Hernâni nos granotas.

Horas antes, o Valência venceu por 1-0 o 
Eibar, que contou com Paulo Oliveira de iní-
cio - foi expulso por acumulação de cartões 
amarelos aos 90+1 -, e igualou os 31 pontos 
da Real Sociedad, quinta classificada.

JN/MS

Barcelona empata no dérbi da Catalunha 
e reparte liderança com Real Madrid

Jesualdo Ferreira no Santos gaba 
“amigo” Jorge Jesus e elogia Quaresma

A Juventus goleou esta segunda-feira 
(6) o Cagliari em casa por 4-0, em tar-
de mágica de Cristiano Ronaldo. O astro 
português marcou o segundo hat-trick 
pela equipa de Turim e ainda fez uma as-
sistência para o golo de Higuaín.

Cristiano Ronaldo parece voltar a um 
grande momento de forma depois 
de marcar um golo no último jogo 

do campeonato e de bisar no penúltimo. 
O craque português liderou a Juventus na 
goleada por quatro bolas a zero no Juventus 
Stadium sobre o Cagliari, que ocupa a sexta 
posição da Serie A.

Já a Juventus, em ressaca da derrota na 

Supertaça Italiana contra a Lazio, soma a 
terceira vitória seguida no campeonato e 
partilha o topo da classificação com o Inter 
de Milão que fez o que não conseguia desde 
1997: ganhar em Nápoles (1-3).  O avança-
do belga Romelu Lukaku foi determinante 
nesta vitória, marcando os dois primeiros 
golos do Inter de Milão. A primeira vitória 
dos nerazzurri em Nápoles desde 1997 fi-
cou consumada com um golo do argentino 
Lautaro Martinez.

Com os três golos desta segunda-feira 
(6), Cristiano marcou o 13.º golo do cam-
peonato e o 56.º hat-trick da carreira.

JN/MS

Hat-trick de Cristiano Ronaldo 
na vitória da Juventus frente ao Cagliari
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O Benfica venceu (6-3), no passado do-
mingo (5), o Sporting na 12.ª jornada do 
campeonato e isolou-se na liderança, dei-
xando os leões à distância de três pontos.

Carlos Nicolía, no primeiro minuto, Jordi 
Adroher (28 e 42), Lucas Ordoñez (33 e 
49) e Valter Neves (34) foram os autores 

dos golos encarnados, que sofreram três golos 
dos sportinguistas Gonzalo Romero, aos qua-
tro, Toni Pérez (30) e Pedro Gil (47).

A integração de Anthony Hilliard, bas-
quetebolista que jogou na Bélgica, França, 
Alemanha, Finlândia, Bielorrússia, Israel e 
Rússia, está dependente “da realização dos 
habituais exames médicos”.

Na tabela classificativa, o Benfica isolou-
-se na liderança, somando 31 pontos, des-
tronando o Óquei de Barcelos, que empatou 
com o HC Braga (4-4), do primeiro lugar, 
com 29 pontos, enquanto o Sporting per-
manece no terceiro posto, com 28, agora 
empatado com a Oliveirense e o F. C. Porto.

Com apenas 55 segundos de jogo de-
corridos, Carlos Nicolía colocou o Benfica 
em vantagem, mas o Sporting ripostou de 
imediato e chegou à igualdade na primei-
ra ocasião, por Gonzalo Romero, após as-
sistência de Pedro Gil, em quatro minutos 
disputados a um ritmo muito elevado.

As duas formações procuraram desfazer 
o empate, mas, do lado dos encarnados, as 
sucessivas oportunidades esbarraram nos 
ferros da baliza de Ângelo Girão, em três 
ocasiões (10, 18 e 25 minutos), enquanto os 
‘leões’ enfrentaram o guarda-redes Pedro 
Henriques em grande forma, com defesas 
importantes (16, 19 e 23).

A formação ‘verde e branca’ dispôs de 
duas grandes penalidades, aos 13 e 24 mi-
nutos, mas Pedro Henriques levou a melhor 
no primeiro, enquanto Ferran Font atirou 
por cima, em cima do intervalo. No último 
suspiro, Carlos Nicolía também falhou um 
penálti, atirando rasteiro, ao poste.

Na segunda parte, foi o Benfica quem 
voltou a ficar na frente, aos 28 minutos, 
por Jordi Adroher, num golo confuso, mas, 
mais uma vez, a vantagem não tardou 
muito, com o Sporting a empatar dois mi-
nutos depois, por Toni Pérez, na sequência 
de um penálti defendido por Pedro Henri-
ques, a remate de Caio.

O Benfica passou a assumir o controlo to-
tal do encontro, chegando pela terceira vez 
à vantagem e ampliando a mesma. Primei-
ro, aos 33, numa jogada de insistência con-
cluída por Lucas Ordoñez, depois de uma 
enorme defesa de Girão, e logo a seguir, aos 
34, com o capitão Valter Neves a assumir a 
marcação de um penálti e a ‘bater’ o guar-
da-redes sportinguista.

Com os dois conjuntos a aproximarem-
-se das 10 faltas, foi o Benfica o primeiro a 
dispor da cobrança de um livre direto, fina-
lizado com sucesso por Jordi Adroher, au-
mentando para três os golos de diferença.

O Sporting não conseguiu ser eficaz nas 
bolas paradas e, na décima falta benfiquista, 
Pedro Henriques voltou a estar em destaque, 
ao defender o remate de Ferran Font. Aos 47, 
Pedro Gil reduziu para 5-3 e ainda esperan-
çou o conjunto sportinguista, mas Lucas Or-
doñez, à entrada para o último minuto, sen-
tenciou a partida, fazendo o 6-3 final.

JN/MS

O jogador português confirmou esta se-
gunda-feira (6) que vai rumar ao ACCS 
Paris Asnieres no final desta temporada.

Depois de sete temporadas em Espanha, 
ao serviço do Inter Movistar, Ricardi-
nho vai dar um novo rumo à carreira 

na próxima época. O futsalista português, de 
33 anos, vai rumar a França para representar 
o ACCS, atual líder destacado no campeonato 
e que aspira a sucessos europeus.

“Decisão tomada. Meu próximo clu-
be (a partir de julho) será o ACCS Paris 
Asnieres!!!”, escreveu Ricardinho nas 
redes sociais.

O contrato é válido até 2023.
Ricardinho, atual melhor jogador do 

mundo, também já passou pelo Japão e 
pela Rússia. Em Portugal representou Mi-
ramar e Benfica.

JN/MS

Futsal
Ricardinho prossegue a carreira em França

Hóquei

Benfica vence Sporting 
e isola-se na liderança 10	DE	JANEIRO

HORA CANAL

SANTA CLARA RIO AVE 2:00 PM SPORT TV 
2

BENFICA DESP. AVES 2:00 PM BENFICA 
TV

MOREIRENSE PORTO 4:15 PM SPORT TV 
1

INGLATERRA SHEFFIELD WEST HAM 3:00 PM DAZN

FRANÇA RENNES OLYMP. 
MARSEILLE 2:45 PM beIN 

SPORTS

11	DE	JANEIRO
HORA CANAL

PORTIMONENSE PAÇOS DE 
FERREIRA 10:30 PM SPORT TV 

2

BOAVISTA FAMALICÃO 1:00 PM SPORT TV 
2

V. SETÚBAL SPORTING 3:30 PM SPORT TV 
1

EVERTON BRIGHTON 10:00 AM DAZN
LEICESTER SOUTHAMPTON 10:00 AM DAZN

MANCHESTER UNITED NORWICH 10:00 AM DAZN
WOLVERHAMPTON NEWCASTLE 10:00 AM DAZN

TOTTENHAM LIVERPOOL 12:30 PM DAZN
LAZIO NAPOLI 12:00 PM TLN
INTER ATALANTA 2:45 PM TLN

FRANÇA BORDEAUX LYON 11:30 AM beiN 
SPORTS

12	DE	JANEIRO
HORA CANAL

GIL VICENTE BELENENSES 10:00 AM SPORT TV 
1

MARÍTIMO V. GUIMARÃES 12:30 PM SPORT TV 
1

BRAGA TONDELA 3:00 PM SPORT TV 
1

BOURNEMOUTH WATFORD 9:00 AM DAZN

ASTON VILLA MANCHESTER 
CITY 11:30 AM DAZN

VERONA GENOA 12:00 PM TLN
ROMA JUVENTUS 2:45 PM TLN

DIJON LILLE 11:00 AM beIN 
SPORTS

PSG MONACO 3:00 PM beIN 
SPORTS

14	DE	JANEIRO
HORA CANAL

NAPOLI PERUGIA 9:00 AM FloFC
LAZIO CREMONESE 12:00 PM FloFC
INTER CAGLIARI 2:45 PM FloFC

PORTO VARZIM 1:00 PM RTP 1
BENFICA RIO AVE 4:15 PM RTP 1

15	DE	JANEIRO
HORA CANAL

TAÇA ITALIANA JUVENTUS UDINESE 2·45 PM FloFC

16	DE	JANEIRO
HORA CANAL

TAÇA ITALIANA PARMA ROMA 2·15 PM FloFC

I LIGA

TAÇA ITALIANA

TAÇA DE 
PORTUGAL

FRANÇA

I LIGA

I LIGA

ITÁLIA

INGLATERRA

INGLATERRA

ITÁLIA

Jogos na TV
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After a loss to Portland, the Raptors - indi-
vidually and collectively - responded to ad-
versity to win in Charlotte on Wednesday (8).

It’s the story we’ve been telling all year. 
When times get tough for the Toronto 
Raptors, there’s always been a response. 

That said, if you wanted to doubt the Rap-
tors’ resilience, the last week would have 
been the perfect chance to do so. Down 
three starters in Fred VanVleet, Pascal 
Siakam, and Marc Gasol, along with their 
best bench scoring option in Norman Pow-
ell, this Toronto team on face value lacks the 
firepower to win an NBA game. Right?

We saw that against Portland on Tues-
day (7), when Damian Lillard and Carmelo 
Anthony were able to put down the neces-
sary buckets while the Raptors - mostly 
playing guys who are 99 in jumping and 75 
in everything else - couldn’t score at all.

We even saw it at times on Wednesday 
(8). The Raptors had a ten-point lead on the 
Hornets in the third quarter, but watched 
as the offence fell off a cliff - missing 18 of 
19 shots from the end of the third quarter to 
past the midway point in the fourth.

Then, a timeout, and the Raptors re-
sponded. OG Anunoby made a critical 
three, Serge Ibaka had a pair of baskets, 
and Kyle Lowry did what he’s done all 
season - show up at a big moment. That 
was a 9-1 run and, eventually, they’d use 
that energy boost to come away with a 
narrow win against the Charlotte Hornets, 
112-110 in overtime.

Collectively, the Raptors showed re-
solve, but Terence Davis II did so on an 
individual level. Davis was benched for all 
but eight minutes against Portland and got 
called out after the game by Nick Nurse for 
miscues on both ends of the floor. Consid-
er the message received - Davis poured 

in 13 points in the first quarter and back-
to-back threes in overtime to earn a ca-
reer-high 23 points, 11 rebounds, five as-
sists, one steal and mark a +20.

Davis’ scoring was so necessary given 
how starved the Raptors were for shooting. 
Anytime the starters weren’t on the floor, 
Toronto’s production on offence went off a 
cliff. Chris Boucher was a -13, Rondae Hol-
lis-Jefferson was a -16, and Matt Thom-
as was a -15 in the ballgame - that’s not 
an indictment of how they played on the 
whole, but shows just how critical Davis 
was to holding up the offence.

It was also an excellent showing for 
Serge Ibaka. You can argue he was the 
reason this game went to overtime in the 
first place - on Charlotte’s last possession, 
he grabbed the jersey of P.J. Washington 
before the ball had been inbounded, giv-
ing the Hornets a free throw to tie it and 
another chance to win it. Still, his line 
doesn’t lie: 23 points, 11 rebounds, two 
assists, and two blocks. Ibaka was part of 
the run to wake the Raptors up at the end 
of the fourth and a key part of overtime, 
scoring six of Toronto’s 12 points in extra 
time and burying the game-winning free 
throws with 5.1 seconds left.

The rest of the Raptors’ starters got into 
double digits in scoring as well. Lowry had 
15 and nine assists, Anunoby had 19 on 8-of-
13 shooting, and McCaw had 13 on 6-of-10 
shooting. The three-time champ even had 
a little resilient moment of his own. One 
night after his bounce pass ended in a brutal 
turnover late in the game, he rolled this one 
through traffic to put Toronto up in OT.

Looking beyond the Raptors, this game 
was surprisingly entertaining from the 
get-go. It had its harried moments, but the 
Hornets were able foils for Toronto - much 
more energetic and fun to watch than the 

Blazers Tuesday (7) night. (Part of this is the 
awesome audio setup in Charlotte, with all 
the crosstalk and squeaks coming through 
loud and clear on the broadcast.) 

Miles Bridges couldn’t miss a three in 
the first half, as he put in 6-for-9 overall 
and scored 26 points. Terry Rozier, on the 
other hand, was nowhere to be seen early 
on but made several back-breaking shots 
late to get to 27 points. Efficiency for their 
stars ended up being Charlotte’s downfall 
in this one - Rozier and Devonte’ Graham 
combined to shot 12-for-39 from the field 
and 8-for-23 from three.

In the end, the Raptors get to feel good 
heading into three days of rest. Their next 
game is in Toronto against the Spurs on 
Sunday (12) afternoon, after which they 
get another two days before a road outing 
against OKC.

Hopefully, it’s the last time we have to 
see the Raptors this shorthanded. There 
was a lot of good in this game, but you can 
still see the cracks when Lowry doesn’t 
have a supporting cast member per-
forming above their mean. A restful time-
frame should help, especially feeling as 
good as they should after this win.

Raptors HQ/MS
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Raptors gut out win over Hornets in overtime, 112-110
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Go ahead and etch the name ‘Barrett 
Hayton’ into Team Canada lore.

Because Hayton authored one of the 
most incredible chapters in Canada’s 
rich history at the World Junior Cham-

pionship on Sunday (5). 
Less than 24 hours earlier, Hayton 

writhed in pain on the ice with an aud-
ible ‘yelp’ so loud that you could hear it 
across Ostravar Arena. His injury was as 
unfortunate as it was unnecessary late in a 
semifinal rout over Finland.

The initial from team doctors on Satur-
day (4) was not positive. He appeared to 
have a separated shoulder, or some kind 
of significant shoulder ailment - an injury 
that almost surely would’ve kept him out 
of a regular season game on Sunday (5) if he 
was back playing for the Arizona Coyotes.

Team Canada went to bed thinking 
Hayton would be a “longshot” to play.

But this was Canada-Russia for all the 
marbles. This was Hayton’s chance to 
bring home the medal he couldn’t help 
deliver last year in Vancouver.

After untold hours of manipulation, 
therapy, and who-knows-what kind of 
cocktail to provide relief, Hayton didn’t 
just suit up for Team Canada.

He scored to bring them back from the 
brink.

After barely being able to muster a shot 
in warmup, Hayton blasted a snapshot off 
the post and in to erase a 3-1 deficit and 
make Canada whole again.

Believe it.
Fourth-liner Akil Thomas finished the job 

minutes later, scoring his only goal of the 
tournament - the golden goal - to crown 
Canada the 2020 World Junior Champion 
with a 4-3 win that won’t soon be forgotten.

For the 18th time, Canada reigned su-
preme at the World Juniors.

Sunday (5) marked the fifth time Can-
ada (5-4) topped Mother Russia in the 
final since the gold medal game was first 
introduced in 1996.

And man did this one feel sweet, espe-
cially after the Big Red Machine dealt Can-

ada the country’s most lopsided loss in its 
sterling, 43-year run at the World Juniors. 
Russia has not won gold since 2011.

Maybe in some ways, Sunday (5) played 
out exactly as it had to for this Team Canada. 
Because there were no easy roads in Ostrava.

Any one of the five or six incidents 
that Canada went through - physically or 
mentally - at this 12-day grind of a tour-
nament might have broken a lesser team. 

They were embarrassed in a 6-0 blow-
out to Russia, 18-year-old star Alexis 
Lafreniere left with what appeared to be a 
serious injury, their captain Hayton near-
ly caused an international incident at cen-
tre ice when he failed to remove his hel-
met, and Joe Veleno earned a one-game 
suspension for headbutting … and that 
was just Day 3.

Coach Dale Hunter switched netmind-
ers from Nico Daws to Joel Hofer. He shuf-
fled the lines when sniper Nolan Foote was 
ejected 53 seconds into the quarterfinal 
against Slovakia. Then Canada leaned on 
17-year-old defenceman Jamie Drysdale 
in the quarterfinal when top pair blueliner 
Bowen Byram fell ill.

Through it all, Canada kept climbing. 
All the way to the top.

Their heart was on full display, embodied 
by the captain when Hayton stepped onto 
the ice for warmups in the gold medal game.

“It means a lot,” Dylan Cozens said. “We 
saw how he went down in that last game, 
but he’s putting that behind him and just 
working for the boys. He’s putting it all 
out on the line and that’s leadership right 
there. He’s playing through pain. We’re 
really proud of him.”

Hayton made an entire country proud, 
showing what it means to be Canadian.

He admitted his mistake and apolo-
gize for keeping his helmet on. He played 
through an immense amount of pain, 
leading Canada to gold on adrenaline.

As the red Maple Leaf raised to the rafters, 
it produced a feeling of ecstasy and a mem-
ory that will last longer than any pain felt.

TSN/MS

Blake Wheeler scored the winner in the 
shootout and the Winnipeg Jets beat the 
Maple Leafs 4-3 on Wednesday (8) night, 
spoiling a milestone performance by To-
ronto’s Auston Matthews.

Nikolaj Ehlers, Mason Appleton and 
Mark Scheifele scored in regulation 
for the Jets, who won their second 

straight. Connor Hellebuyck made 25 saves. 
Matthews had two goals, including the 

game-tying score with 14 seconds left in the 
third. Dmytro Timashov also had a goal.

Matthews joined Washington’s Alex 
Ovechkin as the only active player to start 

his NHL career with four consecutive sea-
sons with 30 goals or more. He’s also the 
first player in Maple Leafs history to ac-
complish the feat.

Jason Spezza and Matthews had goals in 
the shootout for Toronto. 

Patrik Laine, Scheifele and Wheeler gave 
Winnipeg the 3-2 edge in the shootout.

Frederik Andersen stopped 25 shots two 
days after being pulled in the second per-
iod of the Maple Leafs’ 6-4 loss to the Ed-
monton Oilers.

The Japan News/MS
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Wheeler gives Jets 
shootout win over Leafs

Canada comes back to beat Russia, win gold at World Juniors
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A new Ontario Government program 
aims to assist businesses in small 
and rural communities attract and 
retain skilled workers in an effort to 
fulfill labour needs in construction, 
manufacturing, agriculture and tour-
ism that are not being met locally.

The Regional Immigration Pilot 
program is part of the Ontario 
Immigrant Nominee Program 

(OINP). Three Ontario municipalities 
were selected to participate: Chat-
ham-Kent, Cornwall and Belleville/
Quinte West. The program is expected 
to provide an opportunity for business-
es in the communities to fill talent gaps 
and support economic growth and a 
pathway for skilled foreign workers to 
become permanent residents.

While developing the pilot, the 
government gathered feedback from 
stakeholders in a number of small and 
rural communities across the province, 
indicates a release, adding commun-
ities were chosen based on their specific 
skilled labour challenges, the ability to 
help newcomers get settled and interest 
from community stakeholders.

In a recent letter, Minister of Eco-
nomic Development, Job Creation and 
Trade Vic Fedeli called on the federal 
government to work in collaboration to 
further develop Ontario’s immigration 
strategy and give the province more 
choice and autonomy over the selec-
tion of economic immigrants.

“Belleville and Quinte West have a 
fantastic infrastructure and capacity to 
welcome newcomers and help them get 
settled,” said Todd Smith, minister of 
children, community and social services 
and MPP Bay of Quinte, in a statement.

“Through the Regional Immigration 
Pilot, we will help alleviate skilled labour 
challenges in the region, so our job cre-
ators can continue to grow their busi-
nesses and boost our local economy.”

“The labour shortage in our region 
affects many sectors and is especially 
challenging in manufacturing, con-
struction, agriculture and tourism/
hospitality,” said Suzanne Andrews, 
CEO, Quinte West Chamber of Com-
merce in a statement.”

Outcomes from the pilot are antici-
pated to help inform further efforts to 
regionalize economic immigration in 
the province.

DCN News Services

The Ontario Sewer and Watermain Con-
struction Association (OSWCA) is bringing 
a fresh perspective to its 2020 conference.

For the first time this year the confer-
ence, 20/20 Vision: Building a Team 
for Success, which kicks off Feb. 10, 

features two streams: the owners’ stream 
for contractors and the management stream 
for foremen and supervisors.

“This is the very first year that we have 
two streams of knowledge and influence,” 
explained Giovanni Cautillo, executive 
director, OSWCA.

The 49th annual conference will be held 
at Blue Mountain Resort in the Blue Moun-
tains, Ont. Feb. 9 to 12.

“We’ve heard what our members and 
our delegates want and we’ve provided 
them with two streams of viable informa-
tion,” said Cautillo.

“We put out a number of surveys asking 
members ‘what do you need from the as-
sociation,’ ” he said.

“A lot of it came back ‘how do I connect 
with my employees,’ ‘team building,’ ‘how 
do we make it so that people in the field 
understand the people in the office.’ We are 
going to focus on the team atmosphere.”

Under the management stream on the 
first day of the conference, presentations 
include Substance Abuse: Safety & Sup-

port; Time Management; MOL: Know 
Your Rights; Navigating the WSIB. For 
the owner’s stream presentations include 
What to do When MOL Shows Up; Com-
municating With Millennials; Drugs and 
Alcohol; and Time Management. The lunch 
keynote will be Scott Kress, president, 
Summit Team Building.

There will also be a tradeshow on both days.
“There will be two simultaneous streams 

and we’ve offset them so they are not the 
same topic at the same time to allow for 
both groups to sit in and hear about, for 
example, substance abuse at the con-
tractor level and substance abuse at the 
supervisor/foreman level and the differ-
ences, idiosyncrasies, the complexities of 
each and how they connect and how your 
actions in the field may affect the actions in 
the office moving forward,” said Cautillo. 
“We want that connection to be made. It’s 
the same topic but its different audiences so 
that topic will be tailored to the audiences.”

On Feb. 11, Mark Casaletto, president, 
ConstructConnect — Canada will be 
speaking at the breakfast. The agenda for 
the management stream that day is Tech-
nology and Innovation; Business Com-
munications; Locates — A Field Perspec-
tive; and Personal Injury: Keeping Notes. 
For the owners’ stream, sessions include 

Navigating the WSIB; Employee Retention; 
Technology and Innovation and a Succes-
sion Planning Panel.

Town of Collingwood Mayor Brian Saun-
derson and R. Mark Palmer of Greenland Con-
sulting Engineers will speak during the lunch.

“They are going to be talking about what 
they did in the Town of Collingwood, a 
smart stormwater infrastructure project,” 
said Cautillo. “They’ve made Collingwood 
a technological hub when it comes to the 
way water moves.”

The conference agenda wraps up with an 
industry rant.

“We want it to be unscripted and 
unedited,” said Cautillo. “We want none of 
the messaging that we provide to be con-
trived… It’s an open forum to allow people 
to be themselves.”

The rant will be followed by a closing 
dinner for the conference portion.

On Feb. 12, the association will host its 
annual general meeting which was previ-
ously held on the first day of the conference.

“We decided to bump the administrative 
stuff to the last day so we could focus on 
the educational component of our con-
ference,” said Cautillo. “We hope that 
this format, this brand-new way of doing 
things, appeals to them.”

Angela Gismondi, DCN

A new report prepared by Prism Econom-
ics and Analysis for the Ontario Construc-
tion Secretariat (OCS) provides some in-
sight into the state of the workforce in the 
province’s construction industry.

The report Demographics & Divers-
ity: A Portrait of Ontario’s Union-
ized Construction Industry identifies 

some trends that must be of concern to 
everyone in the industry.

The Prism report clearly indicates that we 
are heading for a shortage of skilled trades-
people. I would contend that the construc-
tion unions are carrying more than their 
share of the effort to train new workers and 
bring them into the workforce.

The unionized construction sector funds 
over 70 training centres across the prov-
ince, injecting $40 million into them every 
year. The trainees and graduates benefit 
the whole construction industry, includ-
ing the non-unionized contractors who 
are not bearing the cost of training.

The skills shortfall is real, and worsen-
ing. Eighteen per cent of Ontario’s union-
ized construction workers are age 55 and 
over. This represents over 21,000 workers 
as being within 10 years of retirement. At 
the same time, only eight per cent of the 
workforce is under age 24.

In some trades the numbers are more 

startling – with nearly 30 per cent of the 
workforce over age 55. The ‘oldest trades’, 
where more than 25 per cent are within 
10 years of retirement, include painters, 
tile setters and bricklayers. The youngest, 
where the greatest number of workers is 
under age 35, include powerline and cable 
workers, roofers and plumbers.

The study also shows the importance 
of immigration as a source of construc-
tion employees. In Ontario, immigrants 
account for 26 per cent of the total con-
struction workforce. Around six per cent 
are recent immigrants, who have arrived 
in Canada since 2007.

The industry has a long way to go in terms 
of gender equity. Only two per cent of 
unionized skilled trades workers are female.

The highest representation of women in a 
discipline is six per cent in the painter’s trade.

Representation of visible minorities in 
construction varies greatly geographic-
ally. While close to 30 per cent of Toron-
to’s construction workforce is made up of 
visible minorities, this falls to around one 
per cent in northern and eastern Ontario.

Perhaps unsurprisingly, the Prism study 
shows that the unionized construction 
workers are most likely to have a college 
diploma, university degree or certificate of 
trade qualification – 26 per cent, as opposed 
to nine per cent in the non-union sector.

The union workers also have a substan-
tial leg up in income. The average income 
for the union members is over $67,000. 
For the non-union employees, the average 
is around $45,000. What are the top earn-
ing trades? Number one is elevator con-
structor and mechanic, followed by power 
systems electricians and powerline and 
cable workers. Crane operators and mill-
wrights also score well.

The OCS study goes into considerable 
detail and provides demographic break-
downs by trade – it is well worth reading 
if you need information on the workforce 
within a specific discipline.

This study confirms some topline trends that 
are common knowledge amongst construc-
tion stakeholders, but it provides some useful 
guideposts for workforce supply planning.

Notably, the industry needs to diversify. 
While immigrants are well represented in 
the construction sector, indeed they are 
probably saving us from an immediate 
skills shortage crisis, the industry needs to 
do better in other respects.

The low representation of women, visible 
minorities and Indigenous Peoples is a con-
cern. As our population ages, the construction 
industry will need to increase recruitment of 
underrepresented groups such as these.

Phil Gillies, DCN

New pilot program 
to help attract 
skilled workers in 
southern Ontario

OSWCA conference 2020 to focus on team building

Industry Perspectives Op-ed: Ontario workforce 
trends in Prism report a concern: OCC



Uma amiga residente em Macau desa-
fiou-me a ir passar um fim de semana 
na ilha de Samed que era, segundo ela, 
um paraíso terrestre. Muito já ouvira fa-
lar de Phuket e outras praias de sonho 
que atraem turistas de todo o mundo à 
Tailândia. Foi fácil convencer-me pois 
gosto de mar, praias isoladas e água de 
temperatura amena.   

Dois dias antes, viajei sozinha para 
Bangkok, e fui descobrir a cidade 
que ela já conhecia bem. Fiquei hos-

pedada no centro e, tendo lido que a cidade 
é segura, caminhei pelas ruas sem receio. A 
poluição sonora foi a primeira coisa que me 
chamou a atenção: o barulho ensurdece-
dor dos tuk-tuks, de motas e carros velhos 
com escapes ruidosos no meio de um trân-
sito caótico. Por todo o lado, multidões de 
pedestres que se acotovelavam. Ocupan-
do os passeios, havia vendedores de rua 
apregoando fruta e comida exóticas assim 
como quinquilharia de toda a espécie e 
muito lixo espalhado nas ruas. Vi anúncios 
de massagens porta sim, porta não, e em 
barraquinhas improvisadas. Eram sempre 

jovens à porta, dirigindo-se, em particu-
lar, a clientes masculinos. 

Voltei a sair à noite, depois de jantar no 
hotel, mas não me afastei muito. Impres-
sionou-me o número de bares, de moci-
nhas excessivamente maquilhadas e com 
roupa sedutora que puxavam, literalmen-
te, os clientes pelo braço. As portas abertas 
deixavam ver bailarinos de ambos os sexos 
em poses provocadoras, muitos turistas 
ocidentais visivelmente bêbados acompa-
nhados por tailandeses jovens, ao som de 
música a transbordar para a rua. Triste foi 
ver a prostituição como algo normal, sem 
qualquer preocupação de ser mascarada. 

No dia seguinte, fiz uma visita guiada 
organizada pelo hotel, e deslumbrei-me 
com as maravilhas de Bangkok. As está-
tuas justificadamente famosas do Buda 
Reclinado, Buda de Pé e Buda de Ouro 
maravilham qualquer pessoa. Ir ao Palácio 
Real para ver o Buda Esmeralda fez igual-
mente parte do pacote turístico. O templo 
desse Buda, localizado no Palácio Real da 
Cidade Velha, é um dos lugares mais vi-
sitados e que mais admiração causa. Um 
Buda reclinado em posição de meditação, 
esculpido de uma só peça de jade com cer-
ca de meio metro, é considerado a imagem 
mais sagrada de toda a Tailândia. 

A arquitetura dos templos budistas dife-
rencia-se em tudo das catedrais e igrejas 
do ocidente. Os pormenores dos desenhos 
e pinturas elaborados à mão, em cores 
garridas e com muito brilho do ouro ali 
utilizado, foi o que me atraiu a atenção.

Bangkok é famosa pelas compras. Man-
dar fazer roupa à medida, que fica pronta 
em poucas horas e nos é entregue pontual-
mente no hotel, faz parte da experiência. 
A seda é muito barata, assim como o linho, 
a cachemira e outros tecidos caros no oci-
dente. Não resisti a comprar lenços lindís-
simos no Museu de Seda de Jim Thomp-
son, o americano lendário que salvou a 
indústria da seda na Tailândia. 

O destino final, todavia, era a ilha de 
Samed, na província de Rayong, a mais 
de 200 quilómetros de Bangkok. Fizemos 
a viagem num táxi muito confortável até 

chegar a um pequeno cais. Aí, a embarca-
ção destinada a levar os turistas da estân-
cia Lima Coco, deixou-nos na praia pri-
vada de Ao Phrao. As imagens que tinha 
visto da Tailândia, com as suas praias de 
areia branca e água transparente, prote-
gidas por vegetação tropical, correspon-
diam inteiramente à realidade. 

Passar três dias tomando banho em água 
do mar a 28 graus, comendo comida deli-
ciosa acompanhada de bebidas, relaxando 
com massagens à sombra dos coqueiros 
e ao som das ondas do mar é uma expe-
riência inolvidável. A minha amiga tinha 
razão. Há lugares neste mundo tão perfei-
tos que nos fazem esquecer a realidade e 
nos situam, nem que seja por poucos dias, 
muito próximo do paraíso.
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

A Ilha de Samed 
e outras descobertas

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Samed, Tailândia – Buda de péSamed, Tailândia – pormenor de pinturas e esculturas, templo
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O impacto ambiental das guerras e da ativi-
dade militar é de proporções gigantescas.

Desde a poluição provocada pela in-
tensa e maciça movimentação de 
veículos militares, terrestres, ma-

rítimos ou aéreos, passando por bombar-
deamentos, minas, produtos químicos, 
radioatividade, substâncias tóxicas, metais 
pesados, destruição de habitats, destruição 
de instalações industriais, etc.; testes com 
armas de toda a espécie, desde nucleares a 
químicas ou biológicas, fazem da ativida-
de bélica um verdadeiro flagelo seja para o 
Homem ou para a natureza em geral.  

A contaminação de solos, água e atmos-
fera durante uma guerra ou operações de 
combate perdura durante décadas. São 

poucos os estudos de divulgação pública 
sobre os impactos provocados pelas guer-
ras e sobre as armas utilizadas, no en-
tanto, os poucos existentes comprovam 
os piores receios. Alguns dados podem 
encontrar-se no site www.unenviron-
ment.org  das Nações Unidas, e a própria 
organização instituiu o “Dia Internacional 
para Prevenir a Exploração do Meio Am-
biente em Guerra e Conflitos Armados”, 
que tem data fixada a 6 de novembro.

Além das bombas e mísseis de toda a 
estirpe, que deixam um rasto de conta-
minantes em todo o ambiente, também 
a destruição de estruturas básicas de 
saneamento ou de distribuição de água 
e energia provocam uma dificuldade 
acrescida nos pós-conflitos, levando a 
poluição a extremos inadmissíveis. A tí-
tulo de exemplo, o Iraque tem sido zona 
de conflito bélico durante décadas, acu-
mulando destruição ambiental desde a 
Guerra Irão-Iraque em 1980, passando 
pela Guerra do Golfo em 1991 e conti-
nuando com a Guerra do Iraque em 2003, 

para falar apenas nas mais violentas e de 
larga escala. A lista de eventos poluidores 
nesse território é enorme: poços de pe-
tróleo a arderem durante meses, milha-
res de toneladas de substâncias tóxicas 
libertadas por bombas e explosivos, des-
truição de estruturas de saneamento bá-
sico, destruição de indústrias que levou à 
libertação de toda a espécie de elementos 
nocivos. Conclusão: ar, água e solos con-
taminados numa escala incomensurável.

As máquinas da guerra têm também de 
fazer os seus testes e ensaios - os exem-
plos mais conhecidos são com certeza a 
Área 51, nos E.U.A., ou o Atol de Moru-
roa na Polinésia Francesa, pelos testes 
nucleares realizados nesses locais. Só no  
Atol de Moruroa a França realizou 46 de-
tonações atmosféricas e 150 subterrâneas 
entre 1966 e 1974. Em muitos e diversos 
locais no planeta foram realizados testes 
nucleares, a maior parte deles em se-
gredo, não existindo sequer um número 
fiável e comprovado de quantos locais e 
quantos testes foram realizados até hoje.

Todas as indústrias e atividades asso-
ciadas ao belicismo são das mais poluen-
tes que se possam imaginar: os impactos 
ambientais começam no desenvolvimen-
to e produção de armas e não terminam 
quando as guerras cessam. Além dos con-
taminantes e da destruição ambiental, 
existem depois os apetrechos de guerra 
que se tornam obsoletos ou tecnologica-
mente são ultrapassados e que se amon-
toam em sucatas, que são abandonados de 
qualquer forma ou desmantelados de ma-
neiras que são tudo menos controladas.

Muito aguenta este planeta com a ati-
vidade irracional de uma espécie que se 
autointitula de Sapiens Sapiens, mas de sa-
piência não parece ter nada, e que não per-
cebe que vai comprometendo a sua própria 
existência e de toda a vida na Terra.

Admirar e respeitar a vida dos seme-
lhantes será com certeza um primei-
ro passo para conseguir um dia fazê-lo 
também com a natureza, e usufruir com 
harmonia da nossa casa, do nosso berço, 
da nossa Terra.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

O enorme impacto ambiental das guerras
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Também estamos disponíveis na                 , para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Abrimos as portas à tradição 
e recebemos o Cantar dos Reis

do Grupo Folclórico Pérolas do Atlântico

Esta semana:

Conhecemos a música e
personalidade de Sara Carreira

 Discutimos os temas da atualidade
no Roundtable

 Relembramos parte da história da
música portuguesa com os Resistência

Mostramos alguns dos melhores momentos
do Body & Soul, de Telma Pinguelo

E olhamos para o amanhã com a série
2077- 10 segundos para o futuro
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Sara Carreira tem vindo a apresentar, ‘Me-
tade’, o disco que marca o início do seu ca-
minho na música portuguesa. A filha mais 
nova de Tony Carreira também já se juntou 
ao pai e irmãos na paixão pela música. Me-
tade é o acompanhar do seu crescimento 
que revela a maturidade musical que Sara 
adquiriu com o mundo artístico que a ro-
deia, e onde sempre soube que esse era o 
seu caminho. A benjamim do clã Carreira, 
em entrevista exclusiva ao Milénio Sta-
dium, deixa bem claro que o contato com 
os fãs é importante e que adora a proximi-
dade com quem a segue fielmente. Se irá 
atingir o mesmo sucesso que os familiares, 
só o tempo o dirá. Com tenra idade, já se 
revela um dos grandes nomes da música. 
O pai estreou o seu primeiro álbum apenas 

aos 25 anos, enquanto os irmãos o fizeram 
com 20.  Sara está orgulhosa do caminho 
de sucesso que conseguiu até hoje.

Milénio Stadium: Sara, o contato com os 
fãs é importante para ti?
Sara Carreira:  É sim, adoro. É sem dú-
vida alguma um momento em que pos-
so conhecê-los e estar com eles.  Através 
das redes sociais consigo falar, mas estar 
pessoalmente é completamente diferente 
e muito melhor. Aproveito sempre para 
passar algum tempo com cada um deles, 
porque através das redes sociais não co-
nhecem assim tanto da Sara. Tento sem-
pre que me conheçam um pouco com a 
minha música, mas claro que conviver 

com eles agrada-me bastante. Muitos dos 
meus fãs eu já os conheço, através do meu 
pai e dos meus irmãos. São pessoas que já 
nos acompanham há algum tempo e já sei 
os nomes e até conheço algumas famílias.

MS: Metade é o teu primeiro EP. Sentimos 
um pedaço da tua história com a tua voz 
calma e doce. Este teu talento muito con-
tribuiu para a consistência deste álbum 
de estreia. O que encontramos concreta-
mente neste EP? 
SC: Baladinhas, eu adoro baladinhas. Eu 
tentei explorar também com outra música 
com uma vibe completamente diferente, 
mas acho que acabo por me identificar um 
bocadinho com os meus irmãos nas bala-
das. É aquilo que eu mais gosto e o projeto 
para o futuro.

MS: Escolher um tema e lançá-lo antes de 
um álbum é uma ótima maneira de pro-
moção. Foi uma tarefa difícil escolher um 
single? 
SC: Muito. Foi muito difícil. Eu tinha 20 
temas em cima da mesa e tinha que es-
colher só um. O primeiro single é impor-
tante, porque é aquele primeiro impacto 
com o público pela primeira vez. Foi uma 
escolha muito difícil, mas estou muito or-
gulhosa da escolha e muito feliz.

MS: Fizeste questão que os teus fãs parti-
cipassem no disco contribuindo para uma 
faixa bónus. Como foi essa experiência? 
SC: Foi incrível. Uma ideia que surgiu 
duas semanas antes do EP sair. Nós que-
ríamos muito isso. Era muito importante 
para mim incluir o público no meu traba-
lho… no meu primeiro trabalho sozinha. 
São eles que tornam isto possível e porque 
não deixá-los participar neste meu traba-
lho? Era essencial para mim a participação 
de todos eles.

MS: Nasceste no seio de uma família de ar-
tistas. É fácil viver rodeado de fama? Tens, 
claro, o apoio da família... 

SC: Eles dão-me na cabeça quando é pre-
ciso e claro que aconselham. São muito 
importantes na minha vida, porque são as 
pessoas mais experientes que eu conheço 
neste ramo. São as pessoas que vão sem-
pre ajudar-me em cada escolha e em cada 
decisão. São claramente as pessoas que eu 
mais confio.

MS: Lidas bem com apelido Carreira? 
SC: Eu acho que hoje já lido melhor. Du-
rante uma altura eu não sabia lidar com 
isso. O nome, e não vou mentir, traz coi-
sas boas como é óbvio, abre muitas portas 
e muitas oportunidades que muita gente 
da minha idade ou até mais velhas não 
têm. Por exemplo, o simples facto de dar 
esta entrevista. Nem toda a gente tem esta 
oportunidade para dar a conhecer o seu 
trabalho e eu tive essa sorte logo ao início. 
Também tem um lado mau como tudo. 
É o peso que o nome tem. Eu não tenho 
margem de erro ao início e tenho que dar 
logo o passo certo. Sinto que um artista no 
princípio da carreira tem que se conhecer. 
Tem que saber aquilo que o identifica e 
o que quer. Acho que agora já lido muito 
bem com isso, sei lidar bem com as crí-
ticas… já sei lidar bem com o que o nome 
envolve. Penso só nas coisas.

MS: Andas a conquistar o teu próprio es-
paço no panorama da música nacional. O 
novo ano vai trazer uma agenda repleta de 
concertos e de certeza que vais partilhar o 
palco com a família. 
SC: Este ano correu muito bem. Estou muito 
feliz. O novo ano vai trazer a minha primei-
ra tour e os meus primeiros concertos sozi-
nha em palco…estou muito ansiosa. Eu fiz 
uma tour quase inteira com o David. Agora 
é a minha vez de o convidar.  Claro que vou 
ter em alguns concertos com o meu pai e 
os manos. Eles vão querer estar lá para me 
apoiar e estarem presentes nestes momen-
tos tão especiais para mim.

Paulo Perdiz/MS

Sara Carreira
«A benjamim Carreira»
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Kika

Carolina Loureiro falou pela primeira vez 
em público sobre o seu relacionamento com 
Vítor Kley. Reservada, a atriz que é prota-
gonista da novela “Nazaré” assumiu apenas 
estar a viver uma fase feliz da sua vida.
O tema surgiu durante a sua passagem esta 
quarta-feira (8), no programa das manhãs 
da SIC, conduzido por Cristina Ferreira. 
“Estou feliz e estou bem”, respondeu entre 
sorrisos tímidos às questões da apresenta-
dora e de Cláudio Ramos.

Quase 10 anos após iniciarem um relaciona-
mento, Shakira e Gerard Piqué, que celebram 
43 e 33 anos, respetivamente, já no próximo 
dia 2 de fevereiro, não pretendem casar-se. 
Agora, a artista veio explicar o motivo.
Em conversa com a 60 minutes, disse: “O 
casamento assusta-me. Não quero que ele 
me veja como a mulher, prefiro que me 
veja como a sua namorada. É como um 
fruto proibido...quero mantê-lo atento. 
Quero que pense que tudo é possível, de-
pendendo do comportamento”.
Ora, parece que o companheiro da cantora 
concorda, já que foi assentindo com a cabe-
ça à medida que esta ia respondendo à per-
gunta. De lembrar que o casal tem dois fi-
lhos, Milan, de seis anos, e Sasha, de quatro.

Atualmente de férias, Adele tem-se mostra-
do bastante feliz e descontraída. Contudo, 
como qualquer celebridade, está sujeita a 
críticas por qualquer “deslize”. Anterior-
mente, era criticado o seu excesso de peso e, 
agora, a magreza, alegadamente, exagerada.
Umas imagens recentes da cantora a passear 
de vestido pela praia suscitaram alguns co-
mentários depreciativos e mesmo preocu-
pados. “Ela parece tão magra e não tão sau-
dável assim...Devíamos preocupar-nos” foi 
uma das observações, e houve mesmo quem 
perguntasse qual era o seu segredo.

Parece que Rob Kardashian se tem inspi-
rado no lado mais fitness das irmãs e tam-
bém ele pretende ser mais saudável. Se 
esta é uma mera resolução de Ano Novo, 
não sabemos. A verdade é que uma fonte 
revelou à revista People que o empresário 
está mesmo a considerar inscrever-se num 
programa intensivo de perda de peso.
“Ele quer ser mais saudável para a Dream 
e pensa que um campo dedicado ao fitness 
e saúde possa ser a melhor hipótese para 
ele. Se começar a perder mais peso ao fa-
zer exercício e mudar a dieta num campo, 
ele acredita que conseguirá mantê-lo em 
casa”, disse.
De lembrar que o jovem chegou a referir-se 
à batalha contra o aumento de peso. Em 
2016, revelou à People que tinha deixado 
de aparecer no programa Keeping Up With 
the Kardashians por “ter aumentado mui-
to de peso” e se sentir “desconfortável” na 
própria pele. “Toda a questão do peso afe-
tou-me verdadeiramente”, rematou. 

FELIZES
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CASAL NOVO

CASAMENTO?

ADELE
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ROB KARDASHIAN

Heidi Klum assegura que encon-
trou a felicidade no seu terceiro ca-
samento. Onze meses depois de ter 
dito o ‘sim’ a Tom Kaulitz, guitarris-
ta da banda Tokio Hotel, de 30 anos, 
a modelo, de 46, garante que é “uma 
pessoa mais feliz”.
Aquando da estreia do programa Ame-
rica’s Got Talent, que decorreu esta se-
gunda-feira (6), Klum concedeu uma 
entrevista à revista People, onde falou 
sobre o bom momento que atravessa. 
“Costumava enfrentar tudo sozinha, 
mas, pela primeira vez, pude experi-
mentar o que significa realmente ter 
um par. Desde o primeiro momento 
sinto que tenho ao meu lado alguém 
com quem posso falar de tudo, alguém 
com quem partilhar as dificuldades 
que todos temos nas nossas vidas”, ex-
plicou a modelo, que já foi casada com 
Ric Pipino, entre 1997 e 2002, e com o 
cantor Seal, entre 2005 e 2014.
De salientar que a modelo é mãe de 
Henry, de 15 anos, Johan, de 13 e 
Lou, de 10, frutos do seu casamento 
com Seal. Klum tem ainda outra filha, 
Helene, de 15 anos, que nasceu da sua 
anterior relação com Flavio Briatore.
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Após ter feito rir Jennifer Aniston com um 
comentário sobre a sua vida amorosa nos 
Golden Globe Awards, Brad Pitt voltou a 
provar que fazer pouco de si mesmo é a 
sua especialidade. O ator de 56 anos esteve 
com Leonardo DiCaprio no podcast WTF 
with Marc Maron e a conversa revelou-se 
bastante divertida.
Ora, o apresentador decidiu perguntar aos 
atores qual o momento em que tinham 
percebido que tinham chegado ao pon-
to alto das suas carreiras e a resposta de 
DiCaprio surpreendeu. O ator disse que, 
após ter participado no filme Titanic, hou-
ve um dia em que se apercebeu estar a ser 
seguido por quatro carrinhas pretas.
A questão foi que, em seguida, o ator dis-
se que tal já não acontece tão frequen-
temente, provocando uma reação sur-
preendida da parte de Brad. “Não?! Estou 
um pouco desapontado contigo. Eu sou 
tipo um lixo...não sei. Provavelmente, 
por causa do meu desastre de vida pes-
soal”, brincou.B
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Um novo tratamento desenvolvido para combater a demência e o Alzheimer pode 
começar a ser testado em humanos em breve – possivelmente nos próximos dois 
anos. Trata-se de uma vacina que já foi posta à prova em experiências com ratos 
de laboratório, cujos resultados foram bastante promissores - age sobre o sistema 
imunológico e ajuda a evitar o surgimento desses problemas neurológicos.

Cura para o Alzheimer?
De acordo com Ryan Whitwam, do site Extreme Tech, tanto o declínio cognitivo como a 
demência e o Alzheimer são provocados pelo acúmulo de determinadas proteínas no cére-
bro num processo geralmente associado ao envelhecimento. As placas formadas por essas 
substâncias, por sua vez, ocasionam danos aos neurónios – e como diferentes tipos delas 
causam problemas neurológicos distintos, os tratamentos mais comuns costumam agir so-
bre um tipo pontual de proteína.

No entanto, a nova vacina – desenvolvida por investigadores da Universidade da Califór-
nia, nos EUA, da Universidade de Flinders, na Austrália, e do Instituto de Medicina Molecu-
lar, também dos EUA – consiste numa combinação de compostos capazes de agir em mais 
de uma proteína ao mesmo tempo e, portanto, prevenir a formação das placas responsáveis 
pelo surgimento de demência e do Alzheimer de uma só vez.
Segundo Ryan, a vacina consiste numa mistura de medicamentos que agem sobre proteínas 
e uma droga chamada Advax, focada em provocar uma resposta imunológica no paciente. 
Mais precisamente, essa “mistura” faz com que o organismo produza anticorpos que iden-
tificam e conectam-se às tais proteínas e o sistema imunológico ocupa-se de eliminá-las 
antes de que ocorra o acúmulo no cérebro.

Promessa
Conforme mencionado anteriormente, a vacina foi testada em ratos e os resultados apon-
taram que, para além de ajudar na prevenção de acumulação de proteínas, o medicamento 
reduz as placas já formadas – o que significa que ele tem potencial de evitar o surgimento 
da demência e do Alzheimer, bem como de reduzir os sintomas caso eles já tenham come-
çado a manifestar-se. A “mistura” mostrou-se mais eficaz do que o uso dos componentes 
farmacológicos da vacina de forma independente para atuar sobre as proteínas.
Contudo, esses resultados, por mais promissores que pareçam, foram observados em 
animais – modificados geneticamente para apresentar acúmulo proteico no cérebro. 
Os ensaios clínicos podem receber o sinal verde para serem iniciados em humanos em 
cerca de dois anos (e levar outros tantos até a vacina ser devidamente aprovada), mas 
os investigadores responsáveis pelos estudos acreditam que a “vacina” representa um 
importante avanço no tratamento de doenças neurológicas que, hoje, não têm cura.

FYI
-Kika

VACINA PARA ALZHEIMER
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WITH VINCE NIGRO
SATURDAY AT 9PM

CAMOESTV.com

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

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

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

Exclusive interview with Kate Graham 
who is running for the Ontario 
Liberal Leadership Race in Ontario.
You will get an in-depth background 
on who she is and what she stands 
for. She gives us a detailed roll 
out of her platform and changes she 
would make if elected leader.



Gripe ou constipação?
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Ambas têm pontos em comum: são provocadas por vírus, contagiosas, possuem 
sintomas comuns e tratamento idêntico. No entanto, existem pontos em que dife-
rem - e muito. Querem saber como as distinguir? 

O que são?

A gripe é uma infeção do trato respiratório (podendo também afetar os ouvidos), é de curta 
duração e sazonal (com o pico nos meses de inverno). E porque é que nunca desenvolvemos 
imunidade em relação a ela? Porque a mesma é causada pelos vírus Influenza, tipo A, B e C, 
e estes vão sofrendo mutações ao longo do tempo, dando origem a novas estirpes.
Já a constipação resulta de uma infeção viral do trato respiratório superior (nariz e gar-
ganta) provocada, de forma mais comum, por Rinovírus.  Existe a indicação que esta 
será a mais frequente de todas as doenças, sendo que, em média, os adultos se encon-
tram entre duas a quatro vezes por ano constipados.
Ambas podem ser transmitidas por contacto físico direto ou via gotículas respiratórias 
infetadas, que são libertadas ao respirar, falar, tossir ou espirrar.
Quais são os sintomas?

No caso da gripe, normalmente os sintomas surgem repentinamente, são mais debilitan-
tes e duram entre dois a três dias - entre eles estão dores musculares e de articulações, fe-
bre elevada, dores de cabeça, arrepios, sensação de mal-estar, garganta inflamada, nariz 
entupido e tosse seca. Existe, em alguns casos (como, por exemplo, se a pessoa for idosa 
ou se possuir uma doença que comprometa o sistema imunitário), a possibilidade desta 
condição evoluir para pneumonia – é aconselhável procurarem o vosso médico no caso 
dos sintomas serem muito fortes ou se persistirem por mais de sete dias.
Na constipação os sintomas costumam aparecer de forma mais gradual, dois a três dias 
após a incubação do vírus - começamos por sentir desconforto na garganta, passando 
depois a ficar congestionados e com obstrução nasal, com espirros, calafrios e os olhos a 
lacrimejar. Se afetar os seios perinasais e provocar sinusite, podemos ainda sentir dores 
de cabeça. Por vezes podem também surgir dores musculares, fadiga, perda de apetite, 
de olfato e do paladar e até herpes labial.
Em ambos os casos, todos os sintomas que sentimos são já uma resposta do nosso corpo, 
uma defesa do nosso sistema imunitário, que está a procurar eliminar o vírus.

Como tratar?

Ambas são doenças que acabarão por passar num determinado período de tempo, mes-
mo que não façamos nada. 
Assim, nos dois casos o tratamento passa sobretudo pelo alívio dos sintomas - poderão 
ser prescritos medicamentos analgésicos e antipiréticos com o intuito de baixar a febre 
e/ou aliviar a dor e o mal-estar. Para a congestão nasal podem ser usados descongestio-
nantes nasais ou soro fisiológico.
Muito descanso, muitos líquidos, largar o cigarro (!) e não estar em ambientes com 
muito fumo são também conselhos que devem seguir à risca!
Informação importante: os antibióticos não têm qualquer ação sobre vírus. Assim, só 
deverão ser tomados se surgir alguma infeção (por exemplo, pus na garganta).
Em todo o caso, o melhor mesmo é prevenir! Confiram algumas dicas na tabela abaixo!

Inês Barbosa/MS

Gripe Constipação
Vacinação (anual) -

Medidas	de	prevenção

Lavagem frequente das mãos

Tapar a zona da boca quando espirrar (nunca com as mãos)

Uso de máscara

Seguir uma dieta saudável

Sempre que possível, arejar os espaços fechados

Praticar exercício físico regularmente

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

ATUM

LAMPREIA

OVELHA

CAMELO

ZEBRA

ESQUILO

SALMÃO

ÁGUIA

TIGRE

COELHO

FALCÃO

MORCEGO

CORUJA

ENGUIA

GANSO

Verticais

2. Trocar palavras, ideias (com alguém), 
sobre qualquer assunto;

4. Apresentar, mostrar. Tornar (algo) vi-
sível ou perceptível a outrem (ou a um 
grupo de pessoas);

5. Trazer à memória; recordar;
7. Imprimir grande velocidade ao deslo-

camento do corpo, pelo contato rápido 
dos pés ou das patas com o solo;

8. Reunir em uma só todas as partes que 
não têm ligação natural entre si;

9. Dar a (alguém) todos os cuidados ne-
cessários ao pleno desenvolvimento de 
sua personalidade;

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

13. Vingar uma agressão com outra maior, 
mais violenta; responder;

15. Perceber (som, palavra) pelo sentido da 
audição.

Horizontais

1. Fazer chegar, passar às mãos de; dar;
3. Exercer (uma prática) com regularida-

de; praticar, professar;
6. Provocar alguém amorosamente, de-

monstrar interesse amoroso por; azarar;
11. Não aprovar; recusar algo;
12. Transferir (bem ou mercadoria) para ou-

trem em troca de dinheiro;
14. Sustentar-se ou mover-se no ar por meio 

de asas ou algum meio mecânico;

1
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6
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14

15
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 S U A T L I I E P C D T Q Y H 
 C A R E U U I L A Q W A S E E
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 N T E G W O A T U M F Y K A P
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Ingredientes:

• 4 postas de bacalhau
• 3 dentes de alho
• 1l de leite
• 100g de manteiga 
• 1,5l azeite 
• 5 colheres (sopa) de maionese
• 1 folha de louro 
• Azeitonas pretas
• Salsa
• Puré de batata

Modo de preparação:
Levar ao lume um tacho com o leite, deixar 
ferver, juntar as postas de bacalhau e dei-
xar cozer durante 10 minutos. Depois reti-
rar o bacalhau, escorrer e colocar num ta-
buleiro. Reservar metade do leite de cozer.
Descascar as cebolas e os alhos, picar tudo, 
deitar num tacho, juntar o louro e o azeite, 
levar ao lume e deixar cozinhar até a cebo-
la ficar transparente. Adicionar 1 dl do leite 
de cozer o bacalhau, mexer, temperar com 
sal e pimenta, deixar ferver um pouco.
Ligar o forno a 400 graus. Fazer um puré 
de batata.
Espalhar a cebola em cima das postas de 
bacalhau, deitar o puré de batata num saco 
de pasteleiro e dispor em montinhos à vol-
ta do bacalhau. Espalhar a maionese em 
cima do bacalhau, levar ao forno até ficar 
bem douradinho, retirar e servir decorado 
com salsa e azeitonas.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira

C
ré

di
to

s:
 D

R

Bacalhau 
à Zé do Pipo

LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

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



MILÉNIO |  HORÓSCOPO 4910 a 16 de janeiro de 2020www.mileniostadium.com

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Aproveite esta semana para se de-
dicar a tudo o que implique movi-

mento e contactos. Pequenas viagens de 
negócios em que possa estabelecer novos 
contactos e expor os seus planos e ideias 
inovadoras poderão dar os seus frutos na 
sua carreira profissional, melhorando as 
suas condições de trabalho e financeiras.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Neste período a sua atenção estará 
voltada para tudo o que se relacio-

ne com o mundo do trabalho. Procurará 
tornar-se mais eficiente e estar mais aten-
to aos detalhes. A saúde também poderá 
estar em foco. É uma excelente altura para 
fazer uma dieta e eliminar hábitos que se-
jam nocivos para o seu organismo.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

É uma altura em que sentirá grande 
força interior e personalidade. Em-

bora não tente obter qualquer posição de des-
taque, se seguir as suas próprias ideias com 
independência e vontade sentirá que se está a 
realizar. Deverá entregar-se ao trabalho com 
afinco, mas sem interferência dos outros pois 
agora não aceitará bem opiniões alheias.

TOURO 21/04 A 20/05

Durante este período poderá sentir 
uma certa saturação pelos ambien-

tes que lhe são usuais ou monótonos. Dan-
do liberdade à sua criatividade e bom gosto, 
poderá desejar fazer uma remodelação de 
fundo no seu lar ou mesmo no seu local de 
trabalho. Os seus afazeres serão encarados 
de uma forma criativa e inovadora. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Atravessa agora um período um 
pouco mais difícil a nível profis-

sional, o que poderá radicar na presunção 
de que tem sempre as melhores ideias, e 
também numa certa incapacidade de diá-
logo. É melhor deixar que a maioria decida 
e aceitar o que daí resultar. É possível que 
surjam atritos com a família. 

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Ao longo deste período a sua energia 
e criatividade estarão plenamente 

reforçadas. Aproveite para pensar em novos 
projetos ou para acabar aqueles que estão 
entre mãos. Por outro lado, uma alimenta-
ção mais saudável, um pouco de ginástica, 
ou mesmo um pequeno passeio ao sol, farão 
maravilhas ao seu corpo e espírito. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Nesta altura sentirá a crescer den-
tro de si como que uma necessida-

de de mudança, de quebrar com a rotina, 
e toda essa energia e capacidade de estra-
tégia que sente poderá dar origem a novos 
projetos, novas ideias e decisões. É altura 
de dar aquele empurrão à sua vida que há 
tanto tempo tem vindo a adiar.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Esta semana sentirá uma forte 
necessidade de reconstituir o seu 

passado naqueles pontos mais obscuros das 
suas raízes. Contacte pessoalmente ou por 
escrito as pessoas da sua família ou amigos 
que possam ajudar a esclarecer essas dúvi-
das ou incertezas, alcançando, assim, uma 
maior tranquilidade e paz de espírito.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nesta semana irá sentir grande pra-
zer em tudo aquilo que fizer, proje-

tando simpatia e boa disposição. Vai procu-
rar naturalmente a paz e harmonia com os 
outros, ultrapassando com facilidade mal-
-entendidos e divergências. A sua simpatia e 
charme atrairão amigos e popularidade, dos 
quais poderá beneficiar proveitosamente.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Durante este período deverá de-
dicar mais atenção à sua saúde e 

ao seu estado físico em geral uma vez que 
as defesas do seu organismo poderão estar 
enfraquecidas. Aproveite para fazer uma 
desintoxicação alimentar e uma alimenta-
ção mais saudável. O exercício físico mo-
derado ajudará a melhorar a sua saúde.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Sente necessidade de estabilidade 
na vida familiar e de criar um es-

paço harmonioso e calmo no seu lar. Pre-
cisa de se recolher no interior de si mesmo 
ou no conforto do seu ambiente domésti-
co. Aproveite a imaginação fértil que tem 
nesta altura para redecorar a casa tornan-
do-a mais bonita e agradável.

PEIXES 20/02 A 20/03

Esta é uma altura em que poderá 
questionar as suas relações com os 

amigos e com os outros em geral, analisan-
do se os objetivos que procura são mesmo 
seus ou se são de influência e interesse dos 
grupos com que convive habitualmente. Os 
conselhos e a opinião de pessoas mais jo-
vens poderão ser benéficos.

New & Used 
ebikes

mobility scooters

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

Terça - sexta: 11 - 6  |  sábado: 11-5 SAT
APR18

1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga | oasisconvention.com
For more information or to Reserve your tickets please call us (905) 891-7777

Amigos do Lomba da Maia
10th Anniversary

Valentines Dinner & Dance
featuring

  
Marc Dennis
& Os Jovens

SAT
feb15
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO

TRAS-OS -MONTES
E AL TO DOURO

DOURO
LITORAL BEIRA

ALTA

BEIRA
LITORAL BEIRA

BAIXA
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RIB
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BAIXO
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HAMILTON

ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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PROCURA:
Representantes de vendas 
fluentes em português e inglês.

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

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

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

PROCURA:
Rececionista 
fluente em português e inglês.

Contacta: 416 900 6692 ext. 104

Envia o teu curriculum vitae para: 
r.bandeira@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

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

Fundraising Dinner 
in support of Eva Batista
1263 Wilson Ave, Liuna Local 183
Sábado, 11 de janeiro, 18h30

PSD Secção Toronto
Eleições
Galeria Alberto de Castro, na Casa do Alentejo
Sábado, 11 de janeiro, das 9h às 15h
Convocamos os militantes/companheiros 
da nossa secção, para a eleição do novo 
presidente do Partido Nacional

Casa das Beiras
Noite do Sócio
34 Caledonia Rd
Sábado, 11 de janeiro, das 9h às 15h
Informações: 416 993 5891

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

Casa dos Açores do Ontário                                                                                      
Noite do Sócio
1136 College St, salão Nobre da CAO
Sábado,18 de janeiro, às 19h30

Amigas de Toronto                                                                                      
Festa das Amigas de Toronto
1263 Wilson Ave, LiUNA Local 183
Sábado, 25 de janeiro, às 19h
Jantar que tem como finalidade a anga-
riação de fundos para a Princess Margaret 
Cancer Foundation
Atuações de Conjunto Mexe-Mexe, Henrik 
Cipriano, Tony Câmara e Jessica Amaro
Informações: 416 537 6821 / 416 953 5960

 

 

Songwriting Through Observation 
 

Paul Manchin shares his personal 
experience as a musical artist, and 
leads an in depth discussion about 
song writing and performance. He will 
show some of his music videos and 
details of music and video production 
from both the creative and technical 
side. Video and musical themes of 
mental health and self-care will also be 
discussed. 
Manchin is a Canadian singer-
songwriter, producer, and performer. 
He was formerly distributed by The 

Orchard. He has music published with BMG, other publishers, and his 
own publishing company (Angel Caesar Publishing Ltd). Manchin has 
distributed 9 albums digitally to date and his work has appeared on many 
compilations including PromoOnly, RockAmerica, PlayNetwork and 
Screenplay. 
 

Tuesday, Jan 28, 7-8 pm 
Toronto Reference Library 
Beeton Hall – Main Floor 

All are welcome. No registration required. 

A film set in Brazil and primarily in Portuguese



2020 CHEVROLET EQUINOX

COSTCO
MEMBER
PRICING COSTCO SHOP CARD

$500*

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

(WITH $2,300 DOWN PAYMENT)

WEEKLY FOR 48 MONTHS
1%$75 AT

APR

LEASE SELECT MODELS

FROM $150 BI-WEEKLY, THAT’S LIKE:

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

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417  |  tcarvalho@applewoodauto.com

To qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since January 2, 2020, or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-trans-
ferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 2020 GMC: Terrain, Acadia, Yukon, Yukon XL; delivered 
from January 3, 2020, to March 31, 2020. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by email, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction survey. 
Please allow three weeks for Costco Shop Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Shop Cards will be emailed 
to the email address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% Reward. Offer may not be redeemed for cash. 
Conditions and limitations apply to this limited time offer. For full program details and for any applicable exclusions see a participating dealer or costcoauto.ca/GM. For Costco Shop Card terms and conditions, visit Costco.ca and 
search “Shop Card”. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Costco Member Pricing. Offer is subject to change without notice. Void 
where prohibited. Costco and its affiliates do not sell automobiles nor negotiate individual transactions. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.

2020 CHEVROLET EQUINOX

COSTCO
MEMBER
PRICING COSTCO SHOP CARD

$500*

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

(WITH $2,300 DOWN PAYMENT)

WEEKLY FOR 48 MONTHS
1%$75 AT

APR

LEASE SELECT MODELS

FROM $150 BI-WEEKLY, THAT’S LIKE:



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 

Highly sought after neighborhood lot 50 by 125 
for buyers who appreciate one of the best value 
pockets in the city. Great opportunity to purchase 
a well built solid brick home on a premium 50’ x 
125’ lot in a family-friendly quiet neighbourhood. 
Being sold by the original owners, ideal to live-in 
and renovate to suit your budget & taste.

Beautiful 3-bedroom with w/o 2-bedroom basement 
in the ever growing keswick. Minutes to big box shop-
ping & 404, also close to lake simcoe for fi shing in the 
summer/winter/ tenants can stay or move.

Brick detached 2 storey with detached 2 car garage 
on 39.5 X 120 ft lot; steps to public transit and major 
highways. Well established schools and community.

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

5 Langside Ave, Toronto

149 Oakcrest Dr, Georgina

118 Harding Ave, Toronto

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

SOLD SOLD


