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Esta é a época para
agradecer
Manuel DaCosta
Editorial

E assim chegou o Natal. A época do
ano em que celebramos o nascimento
de Jesus que veio a este mundo para
garantir a salvação daqueles que acreditam na palavra de Deus. Claro que
a maioria não pode ser salva porque
não sabe o significado da palavra, mas
todos passarão pelos rituais de celebração habituais que incluem comer
e beber, isto misturado com palavras
natalícias para garantir que se percebe
que estamos numa época de alegria.
Esta pandemia mundial revelou as melhores e piores qualidades de cada um
de nós. Tem sido um desafio lidar com
o sofrimento e mantermo-nos com espírito positivo deveria valer-nos pontos
suficientes com Deus que nos durassem
uma vida inteira. Mas não vamos ter um
pensamento totalmente negativo. Aqueles que abraçaram qualidades humildes,
livres de egoísmos, serão melhores pessoas para o resto das suas vidas, já que
compreendem que o sacrifício nos torna
mais fortes.

T

odas as semanas, escrevo no Milénio
aquilo a que chamo de editorial. Este
é um privilégio, que não está à disposição de muitas pessoas e eu não sei se as
minhas palavras são lidas ou compreendidas. Para mim, utilizar este espaço para
formular frases com palavras que preenchem a minha mente é uma forma de psicanálise que, se fosse paga a um profissional, teria um custo elevado. É um desafio
expressar pensamentos e pontos de vista,
respeitando que cada pessoa entende que
estas são apenas as minhas palavras e não
pretendem instigar ou provocar discussão.
Os espelhamentos dos problemas mundiais
com algumas frases, muitas vezes, conduzem a direções diferentes que podem não
ter impacto em ninguém. Contudo, por
mais sem importância que essas palavras
possam ser, devem ser expressas. Os pensamentos visionários nem sempre transmitem a realidade, mas apenas um caminho que pode ser seguido. Na MDC Media
Group existe uma exploração de pensamentos para que possa ser implementada
uma abordagem melhorada que desafie o
processo de pensamento. Sem desafiar as
normas estabelecidas, é difícil existir mudança e onde quer que o novo caminho
nos leve, será baseado na premissa de que
o mundo mudou e nós temos de mudar a
forma como comunicamos consigo, obviamente respeitando o pensamento objetivo
de não aceitar o novo caminho que está a
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ser adotado. O Novo Ano irá continuar a
apresentar-se como um desafio para todos
nós, mas se aprendermos com os obstáculos de 2020, o túnel não será tão sombrio.
A um nível pessoal, quero desejar a todos
os leitores, anunciantes, empregados e a
toda a comunidade em geral, o melhor da
época festiva. Celebre aquilo que o mundo
é hoje e aquilo que poderá ser amanhã. O
ontem já passou e não volta. As memórias
são apenas fumaça que atrapalham frequentemente o progresso. Pense naqueles
que passam dificuldades porque, muitas
vezes, não sabem que são os mais necessitados. O melhor presente no Natal é presente nenhum, a não ser que seja oferecido
para fazer o mundo melhor.
A minha gratidão está com aqueles que
não gostam de mim, nem me dão valor e
que me desejam mal. Irei sempre desafiá-los a não mudar porque o que pensam de
mim torna-me mais forte. Num mundo rodeado de inveja e falta de respeito, os visionários e desafiadores irão mudar o mundo.
Portanto, o desafio é conseguir manter-se
firme e com vontade de ser uma dessas
pessoas. Neste Natal, coloque este pensamento debaixo da sua árvore e considere-o
como o seu presente para si mesmo.
Desejo-lhe saúde e que esteja com aqueles que ama. Feliz Natal.
Versão em inglês
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FELIZ NATAL

Madalena Balça
Opinião
Aquele Natal iria ser o mais triste de
sempre. Detestava tudo – as músicas
que se ouviam nas ruas, as compras
que enchiam lojas, os supermercados
a abarrotar… lembro-me de chorar de
cada vez que alguém largava um sorridente e seguramente sincero “Feliz Natal”. Como poderá ser um “Feliz Natal”?
- era o que perguntava a mim mesma,
constantemente.

A

caminhada até chegar o dia tornou-se cada vez mais dolorosa. O refúgio
era o trabalho. Fechada no escritório
ainda ouvia as músicas que eram cada vez
mais irritantes – o All I want for Christmas

A primeira vez
is you de Mariah Carey já estava no nível
insuportável.
Chegou a véspera de Natal. A noite que
devia ser de festa e alegria, com a família
reunida, aproximava-se e eu cada vez mais
triste. Até que chegou a notícia – morreu
o Rodolfo. O abalo foi imenso, abanando a
minha estrutura e, ao mesmo tempo, recentrando-me para o que realmente interessa. Que estúpida, pensei imediatamente. Como podia eu ousar sentir-me triste
por não ter junto de mim, pela primeira vez
numa noite de Natal, a minha filha. Aqueles
pais nunca mais iriam ter aquele filho sentado à mesa na noite de consoada. E mais…
nunca mais viveriam um Natal sem recordar a dor imensa da sua perda.
Conto-vos esta história sentindo que,
na realidade, estou a contá-la a mim própria porque, neste ano tão difícil, de novo
a expressão “a primeira vez” volta a marcar o meu Natal. Não será a primeira vez
que passo o Natal sem ter a minha mãe ao

meu lado, a fritar as azevias, as rabanadas,
os sonhos e todas as outras delícias natalícias enquanto o bacalhau, as batatas e os
grelos cozem em grandes tachos e panelas,
mas será a primeira vez, em 30 anos, que o
meu marido estará bem longe de mim, mas
também será a primeira vez que passarei o
Natal junto do meu neto.
O Natal é, para os crentes em Jesus, um
pretexto de festa, de celebração do Seu
nascimento. A família une-se no espírito de
partilha e alegria. Neste ano marcado pela
assustadora pandemia, que nos tolda os
movimentos e os afetos, o Natal será marcado pela “primeira vez” para quase todos
nós. No final o que conta é que percebamos
que a essência se repete. O que realmente
interessa permanece, no nosso pensamento, no coração.
Este será um Natal diferente, sem dúvida, mas os sorrisos estarão à distância de
uma videochamada – que nos aproximará. Será diferente, mas não deixemos que

seja um Natal triste. Não temos esse direito. Pensem nos “Rodolfos” que não estarão
online nessa noite. Ganhem força para sorrir e pensar que este é um Natal com uma
marca especial, será o “Natal da primeira
vez”, mas a expressão “para sempre” é a
que traduz o que sentimos pelos nossos, que
este ano por vários motivos não poderemos
abraçar e sentar na mesa da consoada.
E claro, nunca devemos esquecer as sábias palavras de Ary dos Santos –
“Natal é em Dezembro
Mas em Maio pode ser
Natal é em Setembro
É quando um homem quiser
Natal é quando nasce uma vida a amanhecer
Natal é sempre o fruto que há no ventre da
Mulher”
Feliz Natal para todos.
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Tempo de renascer
E

Carlos Monteiro
Opinião

Por estes dias, são muitas as mensagens de Natal que se vão desenrolando
à frente dos nossos olhos, como se de
um ritual ou obrigação se tratassem.
Chegam-nos de todas formas possíveis
e imaginárias, e nem o sossego do lar,
outrora refúgio da alma, parece escapar
incólume à euforia dos convivas, ávidos
de expressar o seu espírito natalício.

m ano de pandemia, as novas tecnologias assumem um papel importante
neste frenesim natalício e encarregam-se de nos esfregar efusivamente toda
e qualquer mensagem de Natal que um tal
de “algoritmo” entende ser apropriada.
Na sua grande maioria, vazias de conteúdo, sensibilidade ou de um significado que
realmente ilustrem uma época única e que
deveria marcar a diferença.
Para os cristãos, a vinda de Jesus à terra
foi importante porque nos deu a salvação.
Ao se tornar um homem, Deus mostrou que
se preocupa connosco. O sacrifício de Jesus
na cruz e a sua ressurreição não teriam sido
possíveis se não tivesse nascido como um
homem.
Independentemente das nossas convicções religiosas, a palavra Natal vem de
“nascimento” e este deveria ser o mote que

nos deveria orientar, ano após ano, aquando da passagem pela época natalícia. Nascer e renascer quantas vezes sejam precisas
para que possamos dar significado à nossa
vida e à vida daqueles que nos rodeiam sem
necessidade de mensagens desprovidas de
sentimento, presentes carentes de sentido
ou cumprimentos desnutridos de afeto.
Das muitas mensagens que fui olhando
de relance, há uma, curiosamente publicada nas redes sociais, que ocupou o lugar que
lhe é devido. Deixo-vos as palavras sábias
do cardeal José Tolentino de Mendonça,
quem ouso parafrasear nesta edição especial, para que as mensagens não se percam
na poeira vã do dia a dia e que o Natal possa
realmente ter um significado especial nas
nossas vidas. Feliz Natal!

“Não recorras ao que já sabes do Natal,
mas coloca-te à espera daquilo que de repente em teu coração se pode revelar. Não
reduzas o Natal ao enredo dos símbolos,
tornando-o um fragmento trémulo sem
lugar no concreto da vida. Não repitas apenas as frases que te sentes obrigado a dizer,
como se o Natal devesse preencher um vazio em vez de o desocultar. Não confundas
os embrulhos com o dom, nem a acumulação de coisas com a possibilidade da festa.
Cuida do exterior sabendo que ele é verdadeiro quando movido por uma alegria que
vem de dentro. Uma só coisa merece ser
buscada e celebrada, uma só: o despertar
de uma presença no fundo da alma. Por
isso, o Natal que é teu não te pertence. Só a
outro o poderás pedir. “
José Tolentino de Mendonça - “Não reduzas o Natal”, in Rezar de Olhos Abertos.

DESCUBRA A EDIÇÃO
DESTE MÊS
REVISTAMAR.COM
416.806.7616
INFO@REVISTAMAR.COM
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The Grinch
Como a COVID-19
roubou o Natal
Telma Pinguelo
Opinião
Parece uma história de cinema. Narra o clássico do Dr.
Seuss que uma criatura verde tentou roubar o Natal e
arruinar as festas para as centenas de pessoas da cidade de Whoville. Desta vez é na vida real, por todo o
mundo, e o vilão é… a COVID-19.

Cré
dito
s: D
R

C

om o Natal aí à porta, a ideia de reunir a família ou
amigos para comemorar a ocasião parece uma missão impossível e levanta muito mais ansiedade do
que antes. A pandemia de coronavírus parece não querer
arredar pé e, como se não bastasse, também atravessamos
o inverno, que acaba por forçar-nos a ficar dentro de casa
sem muitas opçōes para planos ao ar livre. As autoridades
esperam que se pratique um distanciamento social mais rigoroso e que todos fiquemos em casa com os nossos agregados familiares. E assim torna-se difícil viver o espírito
natalício da mesma forma. As tão aguardadas vacinas já
não chegam a tempo de resgatar as festas e com todos estes
fatores há que escolher: celebrar ou não celebrar?
Vários aspetos vão ditar a resposta à pergunta. 2020 foi
um ano árduo. E cada pessoa tem individualmente o seu
próprio significado para esta palavra. Foi árduo para alguns que não puderam realizar aquele grande projeto.
Árduo para outros que perderam o emprego. Árduo para
o proprietário do restaurante que não conseguiu segurar
o seu pequeno negócio. Árduo para os funcionários que
foram mandados para casa. Árduo para os que estiveram
infetados com o vírus, temeram pela vida e ainda sentem
os seus efeitos apesar de já testarem negativo. Árduo para

quem perdeu entes queridos. Todos temos uma história
pessoal que vai determinar o nível de vontade, predisponibilidade emocional e mesmo capacidade financeira de
celebrar o Natal neste 2020.
As boas notícias? Há sempre formas de celebrar, se assim quisermos, ou não vivêssemos numa era em que é
possível estar perto mesmo estando longe. A internet vai
ser a salvação deste Natal, como já mostrou ser durante
todo este ano. No que toca aos outros pormenores, continuamos a poder usar e abusar das decoraçōes, músicas de
Natal e fazer maratonas de filmes alusivos às festividades!
A troca de presentes também tem luz verde - podemos

oferecer mais cedo para abrir no dia - e até o jantar fica
garantido com praticamente todos os restaurantes abertos
para take out. É uma oportunidade de ajudar os negócios
a manter alguma fluidez. E claro, não se pode falar de Natal sem falar de solidariedade. É importante lembrar que,
como todos os anos, há pessoas que vão passar esta data a
entregar refeiçōes, roupas e um pouco de conforto aos que
mais precisam.
A todos vocês faço votos que tenham um feliz Natal e que
2021 vos traga abundância, leviandade e as novas oportunidades que precisam nas vossas vidas.

Boas festas e um feliz
e próspero ano novo.

Marit Stiles
MPP Davenport

Nós estamos aqui para ajudar

1199 Bloor St. West Toronto, ON M6H 1N4
416-535-3158 maritstiles.ca
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Schitt’s Creek e a mensagem de
esperança num ano pandémico
Joana Leal
Opinião

A expressão canadiana que deu nome
à série aclamada pela crítica significa
estar em muito maus lençóis, numa tradução livre. Mas a situação difícil que
a principal família da série atravessa é
talvez parecida com a de muitas famílias
canadianas cujas empresas ou empregos não conseguiram sobreviver à crise
de saúde que atingiu o mundo em 2020.

A

série de humor canadiana foi uma
das grandes vencedoras da 72.ª edição dos Emmy e arrecadou os nove
prémios para os quais tinha sido nomeada,
incluindo o de melhor série de comédia.
A produção também recebeu o prémio de
melhor guião e direção, Catherine O’Hara
e Eugene Levy venceram na categoria de
melhor ator e atriz em comédia e Daniel

Levy e Annie Murphy venceram o prémio
de melhores atores secundários em comédia.
Schitt’s Creek bateu o recorde da série
de comédia com mais vitórias numa única
temporada. Sem querer contar a história
para quem ainda não teve a oportunidade
de ver, a família protagonista de Schitt’s
Creek perde a sua fortuna e o seu estatuto
social e é obrigada a começar do zero num
lugar desconhecido.
A série junta Eugene Levy com os dois
filhos – Daniel e Sarah Levy. Eugene é natural de Hamilton e os dois filhos nasceram
em Toronto. Grande parte da série foi gravada em Uxbridge, uma pequena cidade
que fica localizada a norte de Toronto com
pouco mais de 20.000 habitantes segundo
os Census de 2016.
Em declarações a uma revista conceituada, o autor do guião disse que o grande
objetivo final da série era que a família percebesse o valor do amor. “O dinheiro pode
resolver várias coisas, mas não consegue
comprar o amor”, terá dito Daniel Levy.
Questionado se pretendia escrever mais
episódios, Levy disse que não queria comprometer a qualidade da história e que por

isso não valia a pena correr riscos.
O Natal é a época do ano em que celebramos o amor e em que passamos tempo com
os nossos. Este ano o Papa Francisco disse
que o Natal deve ser um sinal de esperança
e pediu a todos para se imaginarem na pele
das personagens do presépio- “pequenos,
pobres e humildes”. A mensagem pode ser
difícil de entender ou de aceitar para quem
não pode estar com a sua família por causa
do risco de contrair e/ou transmitir o novo
vírus, mas como tudo na vida, o que não
nos mata torna-nos mais fortes.
Esperemos que o Pai Natal traga uma
vacina para todos, pobres e ricos, idosos e
jovens, e que com ela venha a esperança de
que o melhor ainda está para vir. Neste Natal, se puder, apoie o comércio tradicional,
faça uma doação para um banco alimentar
ou envie um postal a um idoso que vive
num lar.
Recentemente um lar de idosos do Quebec foi surpreendido com mais de 10.000
postais que chegaram de todo o mundo. A
mensagem, que foi publicada nas redes socias, tornou-se viral e foi partilhada mais
de 50.000 vezes. Para além dos postais
algumas pessoas enviaram CD’s, bijuteria

artesanal, sabonetes e chocolates. Todos os
postais foram desinfetados antes de serem
entregues aos utentes do lar Château Symmes.
A notícia é curiosa num ano em que as
redes sociais ajudaram a criar e a espalhar o
medo e a desinformação sobre o novo vírus
e mais tarde sobre a vacina contra a COVID-9. Em 2021 vamos voltar mais fortes,
mas até lá temos que permanecer juntos e
cada um deve fazer a sua parte.
Depois da Pfizer tudo leva a crer que a
segunda vacina contra a COVID-19 a ser
aprovada no Canadá vai ser a da Moderna.
Uma vacina mais fácil de transportar e por
isso possível de distribuir mais facilmente
pelo país.
No final de “Schitt’s Creek” a família
protagonista da série percebe que nunca foi
tão feliz na vida como quando perdeu a fortuna e teve de recomeçar do zero. O Natal
pode ser uma excelente altura para constatar, para aqueles que ainda não descobriram, que a verdadeira essência da vida está
nas coisas mais simples. Este ano não vai
ser possível estar com os nossos, mas em
2021 a vida vai voltar a ser normal.
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O olhar positivo de um natal atípico
C

Adriana Marques
Opinião
Muitos ainda não se conformam com
a necessidade de nos mantermos separados ou afastados socialmente dos
nossos entes queridos, que não habitam
a mesma casa ou a mesma cidade que
nós. No atual momento que estamos vivendo, essa é a forma de protegê-los e
amá-los. É difícil? Sim. É incomum? Totalmente. É desgastante? Sem dúvida.
Mas a vida nos exige maturidade suficiente para entender que precisamos
nos adequar à realidade, muitas vezes
dura e sofrida.

omeço destacando isso para reforçar
a importância da colaboração de todos nas celebrações de fim de ano.
O Governo canadense divulgou que serão disponibilizadas vacinas ainda em
dezembro e em outras partes do mundo
vemos esse mesmo movimento. Essa boa
notícia pode nos dar a falsa ilusão de que
estamos na reta final da pandemia. Mas isso
não é uma verdade. O Governo e a OMS
reforçam a importância de continuarmos
a seguir todos os protocolos de segurança.
Portanto, as celebrações têm que levar
esses protocolos em consideração. Agora,
olhando por um prisma positivo, toda essa
situação de pandemia que estamos vivendo
acontece na era da internet. Temos a possibilidade de manter contato com pessoas
que estão do outro lado do mundo ao vivo e
a cores. Não é uma coisa maravilhosa? Essa
possibilidade de contato, mesmo que de
forma virtual, é um presente que precisamos valorizar.

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

O olhar corriqueiro ou o olhar de quem
já nasceu nesse contexto de web, não consegue perceber que mágica é vivenciar essa
possibilidade. Por isso, faça um exercício
consigo mesmo e pense: e se não tivéssemos a internet? O Natal e o nosso cotidiano, no contexto de uma pandemia, não seria muito mais penoso?
O mundo já passou por outras pandemias
e não tínhamos a comodidade que a internet proporciona. Hoje, podemos “visitar”
museus, galerias de arte, assistir shows
de grandes artistas, conhecer o mundo,
aprender coisas novas, fazer cursos, interagir com outras pessoas, aprender outras
línguas, trabalhar de casa! Tudo isso e muito mais, graças à internet.
Acalmemos o coração sabendo que nesse Natal atípico ficaremos distantes fisicamente daqueles que amamos mas contamos com uma ferramenta poderosa para a
saudade não ser tão intensa.
É uma situação muito antagônica essa, de

ficarmos longe das pessoas, por amor. Mas
temos sempre que le mbrar que isso não
será permanente e que se quisermos manter essas pessoas em segurança, a distância
se faz necessária.
E para os que comemoram tradicionalmente a época do Natal (me incluo aqui)
não deixemos de fazer uma bela ceia, nem
de decorar a casa com guirlandas e uma árvore bem iluminada, abrirmos os presentes
e oferecermos aqueles que estarão do outro
lado da tela. Enfim, vamos fazer deste dia
um momento mais especial ainda: além de
celebrar o nascimento de Jesus, estaremos
agradecendo a nossa so brevivência, afinal
estamos aqui. Ele nos ensinou como amar
uns aos outros, e precisamos fazer jus ao
principal ensinamento do verdadeiro motivo do Natal.
Agora, mais do que nunca.

CPA ACCOUNTING.CA
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Inês Barbosa
Opinião

Que tenhamos sempre a capacidade de
pensar e olhar para o futuro com uma
atitude otimista. E olhem que isto nem
parece vir de quem vem…

N

asci a 17 de outubro, o que quer dizer
que sou do signo Balança. Segundo
“aquele que tudo sabe” - também
conhecido como Google -, as pessoas deste
signo tendem a ser serenas e otimistas. Mas,
como em tudo, há sempre exceções à regra.
Se há coisa que não sou é serena. Otimista… bem, isso tem dias. Convenhamos que

o cenário atual não nos deixa com muita
vontade de ver florzinhas e corações por
todo o lado, certo?
Para mim este Natal poderia definir-se
numa palavra: injustiça. E aqui tenho que
concordar com a astrologia: para mim, não
há nada pior!
Não é justo não poder ter toda a minha
família comigo nesta época. Não é justo não
podermos fazer tudo aquilo que sempre
fizemos. Não é justo andarmos com uma
nuvem de medo a pairar por cima da nossa
cabeça a todo o instante!
A minha prima é médica e por estar no
covidário durante estes dias não pode juntar-se a nós para celebrar o Natal - por consequência, os meus tios também não estarão presentes.
E com isto parece que a bolha de espírito
natalício que nos envolve nesta época sim-

plesmente rebenta. Faz sentido um Natal
sem (todos) os nossos?
Bem, e é quando me começo a perder
nestes pensamentos - movida sobretudo
pela emoção - que tenho que “puxar” pelo
lado racional. Os dois lados da balança…
Se por um lado de facto (e à primeira vista) possa realmente parecer não fazer sentido nenhum, por outro temos que pensar
num dos grandes ensinamentos que 2020
nos trouxe: a nossa fantástica capacidade
de adaptação.
Não pode estar connosco fisicamente?
Fazemos uma videochamada e matamos
saudades, tentando encurtar a distância.
E depois temos os sonhos, as rabanadas e
o arroz doce que também nos acalmam a
alma. Uma desgraça, é o que é!
Fora de brincadeiras, o meu ponto é este:
vamos ter um Natal igual aos outros? Não.

Créditos: DR

Vão-se os anéis…
ficam os dedos

Mas o mundo acaba por causa disso? Também não. Pelo menos o senhor das previsões ainda não se manifestou…
Posto isto, e até ver, vamos aproveitar
da forma que pudermos, com quem pudermos, e mais tarde ou mais cedo teremos a
nossa desforra. Até lá, não temos outro remédio a não ser fazer tudo o que estiver ao
nosso alcance para “matar o bicho”. Ele é
teimoso, mas nós somos mais. Somos movidos pela enorme vontade que temos de
nos podermos voltar a abraçar, beijar… e
a poder respirar em condições, sem estas
malditas máscaras!
Tenham um - tanto quanto possível - feliz Natal e lembrem-se que podem tirar-nos os anéis, mas os dedos ficam… para
mandar o vírus bugiar!

VOTOS DE UM NATAL DELICIOSO

CORNER CAFÉ

1340 ST. CLAIR AVE WEST, TORONTO | TAKE OUT 416.652.6134
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Natal
adaptado
lá a redundância) iam deixar de existir.
Para ser muito sincera não senti falta nenhuma do bacalhau, mas o meu pai acha
que sim. “Sem bacalhau nem é Natal”.
Na verdade, eu gostar gostar (sim, duas
Catarina Balça
vezes) desta época era na altura em que
Opinião
achava que o Pai Natal realmente existia e
não fazia a mínima ideia de que com a queda dessa ilusão, também iria surgir, com o
Qualquer texto que se leia sobre o Natal tempo, a desilusão da triste realidade que
este ano vai ser, mais ou menos, cosi- a vida nos vai “tirando” pessoas demasiado com as mesmas linhas. Uma época do especiais. Ora, claro que perdendo eu a
de amor, união, verdadeiramente atípica inocência própria de uma criança e perden– com a união feita ao longe e o amor do também uma das pessoas mais especiais
a segurar a barra pesada que as restri- da minha vida, o meu avô Chico, deixei de
achar piada ao Natal. O Natal começou a
ções trazidas pela pandemia implicam.
servir para me fazer sentir nostálgica e não
meu Natal tem sido diferente desde gosto nada disso.
No entanto, o meu conceito de família
que cheguei ao Canadá. Longe da
minha família, vim para cá a saber adaptou-se o ano passado. Nasceu o meu
que esses momentos familiares (desculpem filho e a minha ideia de que o Natal esta-

O

Estamos aqui para vos
servir! Por favor contacte
o meu escritório ou envieme um e-mail para obter
apoio em qualquer dos
seguintes assuntos:

{

va a ser aborrecido, transformou-se. Agora vejo essa época com alguma felicidade,
ainda mais este ano, porque ele já está mais
crescidito e tenho a minha mãe por perto.
Sempre fui mais de dar do que receber
e este ano não será exceção. A vida é curta demais, cheia de imprevistos, e agora (a
chatice de ser adulta) mais do que nunca
vivo sem tomar os dias como garantidos.
Sem medos, mas sempre a valorizar quem
devo valorizar. Por isso vou dar muito,
nem que seja amor. E espero que, mesmo
que de uma forma estranha e longínqua, o
meu pai, sozinho com as minhas duas avós
lá do outro lado do mundo, consiga sentir
que eu, o nosso Z e a “mã”, estamos com
ele, sempre, mas sempre mesmo, no coração e na cabeça. Mais na cabeça. Ele é racional demais para acreditar que o trago no
coração. Na cabeça, ok pai?
Para todos os que, apesar de no mesmo

COVID-19 programas de emergência, incluindo apoio a empresas,
trabalhadores, estudantes e idosos.
Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC), Passaporte Canadá
Plano de Pensão do Canadá & Pensão de Velhice (OAS)
Seguro de Desemprego (El)
Bolsas de Emprego & Competências e Desenvolvimento Social do Canadá
Programa de empréstimo para estudantes no Canada
Certidões/Acolhimentos

país têm que fazer o esforço de estarem
afastados dos que mais amam: usem o FaceTime e tenham paciência. É mesmo importante que cuidemos uns dos outros e
para cá estarmos todos, para o ano, a festejar juntos o Natal, é crucial que não nos
esqueçamos que vivemos agora tempos
sérios de pandemia. Temos que respeitar as
orientações dadas pela Organização Mundial de Saúde e pelos nossos governos. Eu
sei que custa estar longe, podem acreditar,
mas enfim, se tiverem pelo menos uma
pessoa ao vosso lado, é melhor do que não
termos a oportunidade de nos vermos nos
próximos Natais.
Qualquer coisa façam como eu fiz em
2017: mandem vir McDonald’s e bebam
uma garrafita de vinho – passa logo e no
dia seguinte já não é Natal.
Sejam felizes. E façam os outros felizes –
sempre! No Natal e o resto do ano.

416 654 8048
JULIEDZEROWICZ.CA
@JULIEDZEROWICZ
1202 BLOOR STREET WEST
JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA
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O Natal da pandemia,
Lizandra Ongaratto
Opinião

Para a maioria das pessoas o Natal é
época de reunião familiar, celebração
entre parentes, amigos e colegas de trabalho, aglomeração ao redor da mesa
farta, abraços apertados e todos tipos
de demonstração de afeto e proximidade. Mas vivemos tempos estranhos,
e logo, qualquer tipo de comemoração
neste ano será atípica.

A

qui no Canadá, como em muitos outros países, as autoridades de saúde
vêm apelando à população para evitar reuniões familiares com outras pessoas
além daquelas que moram na mesma casa,
e recomendam que as viagens sejam evitadas. Tudo para barrar a propagação do
novo Coronavírus e o aumento do número
de casos. A realidade é uma só: vivemos na
era Covid-19, onde tudo, de fato, é diferente, e um bocado estranho.
2020 foi o ano em que essa pandemia
chegou para bagunçar, e mudar, a vida de
todos. Adaptar-se ao novo virou regra de
sobrevivência. Máscaras obrigatórias, álcool gel em abundância e distanciamento
social ditam a nova realidade. O trabalho
é remoto, as aulas são online, as reuniões

e festas de aniversário também acontecem
através das telas, sejam elas do computador
ou celular, e com o Natal e as festas de final
de ano, não será diferente.
Esse novo cenário, no entanto, também
nos convida a uma reflexão. Apesar de todas dificuldades impostas pela pandemia
- economias ruindo, agravamento de problemas sociais e saúde pública ainda mais
latentes, aumento de casos de depressão e
ansiedade, sem contar as incontáveis vidas
levadas ou permanentemente transformadas pela doença -, ainda existe vida, e por
isso, esperança.
E seria justamente o Natal, a época mais
propícia para lembrarmos disso, e agradecermos. Agradecer e celebrar a vida, apesar
de todos os obstáculos e dificuldades de um
ano sem igual, e que já entrou para a história. Um ano em que um vírus invisível a
olho nu colocou uma lupa e ampliou a nossa visão sobre tantas coisas: a importância
dos afetos, da presença física, dos abraços
e beijos, das conversas jogadas fora em um
bar qualquer, de ir ao cinema, a um concerto, ou apenas jantar em um restaurante,
das reuniões com os colegas de empresa,
enfim, tantas pequenas coisas do dia a dia,
que todos estamos privados de certa forma.
Para além disso, vale pensar como essa
realidade nos impôs a necessidade de sermos solidários e pensarmos nos outros.
São novos ajustes e condutas sociais que
estão presentes, e são exigidos de todos, e
que precisam ser respeitadas, afinal, somos
muitos, mas também somos um, e logo,
é essencial a colaboração de todos para o

Créditos: Colin D.

também pode ser o da esperança

bem coletivo. A incerteza sobre o futuro
de nossas vidas em sociedade, e se algum
dia voltaremos ao que chamamos de “vida
normal”, ainda é uma realidade. Por mais
difícil e solitário que seja, ainda é preciso
manter os cuidados e distanciamento social, para sairmos todos bem dessa.
É Natal, e nada poderia ser mais simbólico do que a vacina ter chegado este mês. A
vacina, que representa a esperança global
contra essa pandemia, está a receber luz
verde de diversas entidades de saúde ao redor do mundo e a vacinação já arrancou em

alguns países e muitos outros se preparam
para isso. Essa é a notícia que todos esperavam. E que faz brotar esse sentimento:
esperança. Nascimento, e também, Renascimento. Renascimento de uma sociedade,
que espera-se, evolua, e reafirme o espírito
coletivo, depois desse imenso desafio a que
fomos submetidos.

2189 Duﬀerin St. Toronto • 416.652.8666 • doceminhobakery.com
PREMIADA COM O GALARDÃO DO CANADA’S BAKING AND SWEETS SHOW
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MDC Music artists: Dani Doucette, Peter Serrado, Tea Valentina and Ruby Anderson. Photo: MDC Music.

An MDC Christmas music journey
Reno Silva
Opinião
This year, the four MDC Music artists
stepped up to the plate, both individually
and together, to record Christmas music to help you celebrate the holidays in
this most unique year that is 2020. While
it would seem straight-forward that this
collection of original songs and classic
covers would’ve been something simple
to pull off—something secondary in an
artist’s catalogue— this exercise proved
to be much more of a venture than what
was first thought.

P

eter Serrado lists many influences but
easily singles out Bryan Adams as one
of his main musical inspirations, thus
the choice to highlight one of his favorite
Christmas songs was an easy one. Christmas Time was a fun song to sculpt much
in the way of Peter’s sound – big, brash
and unapologetic. Upon finishing the song
and with Warner in Scandinavia wanting
to release the song as a single, the choice
was made to shoot a video for the song as

well. In keeping with the intention to have
a simple yet festive video for the song, we
took up residence in the town of St. Jacobs
to shoot Peter walking around singing his
heart out while candidly, people came out
of the shops to hear and watch Peter. The
video turned out to be a perfect complement to the song. He also recorded another
cover and a personal favorite of his – River
by Joni Mitchell.
At only 16, Ruby Anderson who like Peter Serrado often gets called “an old soul”
due to her classic influences did not disappoint in that regard with what can only
be called an “old-school, classic-style”
original song called Come Back To Me
(This Christmas). Building this song was a
unique and challenging experience, as the
canvas was set to hark back to a Bing Crosby or Nat King Cole style song. The song is
exactly that, as Ruby’s lush and full voice
is supported by a warm piano and orchestra. The lyrics highlight what is not often
sung about yet is something many this year
are facing due to the dire circumstances in
the world today—being alone at Christmas.
The decision was made to make a video in
once again, St. Jacobs due to its beautifully
festive décor, with Ruby walking around
the village mixed with additional footage shot in her home. In all, the video was

a faithful representation of the song’s feel
and speaks to Ruby’s persona.
MDC Music’s newest artist Dani Doucette has one of the more unique Christmas song stories, “This Christmas (You &
Me)”. Upon discussing whether to record a
Christmas cover or write an original song,
we decided to take a stab at writing one.
Incredibly, everything came pouring out
and within five hours, the song was written, recorded and mixed. While this is something that rarely happens, the song was
just too catchy to not attempt to put out
and get play-listed. Thus, a decision was
made to make a music video to accompany
the song’s impending launch. The video
takes place in her home with the star of the
video being her dog— Oliver Griffin of the
Brussel’s Griffin Pup. Highlighting many
memorable moments such as a Lady & the
Tramp scene, watching classic Christmas
movies on the sofa, catching popcorn and
dancing around the house, Dani brings so
much joy and candor to the screen.
The youngest of our development artists,
10-year-old Tea Valentina, was chosen to
be included in the mix with the launch of
her debut song “Christmas Day.” While Tea is about four to five years out from
being launched, we felt it would be a great
way to let everyone know something spe-

cial is on the way. The song is an original
and features a gang of kids singing the last
chorus. A beautiful lyric video was made to
accompany the song as well.
Most special of all was the song that was
not planned—a song that would feature
all four MDC Music artists. This is unique
because all four artists reside in different
styles and would come together not only
to record this special song but to make a
very special music video as well. The song
would be Ruby and Peter’s first duet, with
Dani and Tea singing harmonies in the
bridge and last chorus. I can’t begin to tell
you how special it is when these four voices
unite. The choice was made to shoot the
music video in a special setting, and due to
the generosity of the Toronto Necropolis
Church, we shot the video in a one-pass-shot getting the artists together on screen
for the first time.
The world has been a much different
place lately, and if only for an accommodating welcomed distraction, we offer
up these songs that have so much work
yet so much passion in them, to help be a
soundtrack to your holiday season. Merry
Christmas from all of us at MDC Music and
MDC Media Group!
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Prioridade?

Pensar no coletivo

Fa Azevedo
Opinião

E o Natal chegou neste ano que passou praticamente em branco e cheio de
grandes dificuldades a todos nós.

D

esde que decidi me mudar de país,
sabia que essa época do ano seria
bem diferente do que já havia tido
em toda a minha vida, a começar pela neve
presente na paisagem, mas sigo o ritual do
meu pai que sempre preparava um prato de
bacalhau delicioso, até hoje me lembro do
cheiro que ficava na cozinha quando ele estava a preparar, tenho saudades, hoje meu
pai aguarda o prato chegar a mesa e sempre
com muita fome, que saudades.

Minha família é grande como a maioria
das famílias brasileiras, mas vivemos espalhados por todo o país e como o Brasil é
muito grande, isso levou-nos a comemorar
esta época junto dos amigos mais próximos
por vários anos e quando tínhamos sorte de
encontrar com os nossos familiares, a festa
era grande e as novidades eram tantas que
tínhamos conversa para o ano todo.
A vida me levou a não ter filhos e com
isso as minhas festividades do Natal tornaram-se mais comuns em torno de adultos,
embora eu tenha amigos que formaram
famílias incríveis e com isso ganhei dois
afilhados canadianos e mais alguns no Brasil, que sorte eu tive. Um presente para a
vida toda e com uma certa responsabilidade. Quando aceitamos ser “madrinha”
isso diz que aceitamos ser uma segunda
“mãe”. Desde o nascimento deles, o Natal
começou a ser mais comemorado, a corrida
para saber o que eles gostariam de ganhar
do “Santa” sempre foi muito engraçado, os
desejos muito variados mas sempre simples

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

ou até mesmo NADA, porque eles geralmente as crianças de hoje, têm quase tudo e
entendem que nesta época o comércio urge
por vendas.
O quanto esta sendo importante a nossa ajuda para o comércio local neste ano?
100% importante. Li na edição anterior
do Milénio Stadium um artigo escrito pela
Amélie Bonsart “A avó veio trabalhar”, o
título me chamou a atenção de imediato,
porque quando se fala AVÓ sempre nos remete para uma senhorinha fazendo crochê
ou a tricotar meias de lã. Pois bem o projeto
são senhoras que produzem uma diversidade de produtos feitos artesanalmente e
com a pandemia global estão a ter dificuldades para manter o projeto. Se quiserem
saber mais sobre este projeto é fácil, procurem por “A avó veio trabalhar” nas redes
sociais e ajudem os locais, porque pensar
no coletivo é uma prioridade.
Sempre gostei do comércio local, vivi por
anos na área grega em Toronto e essa parte
da cidade é mais calma com um comércio

variado. Tinha um ritual com uma amiga
local de nos encontrarmos para um café e
fazer compras nesta época e a escrever isso
me lembro do frio e da quantidade de neve
que tínhamos pelo caminho. O sucesso nas
compras era sempre garantido, privilégio
o nosso de ter gente criativa por todos os
lados. Peço que pensem no comércio local,
não só nesta época difícil, ajudem aqueles
que estão lutando para manter o negócio
aberto cheio de restrições, acessem o website dos pequenos empreendedores, contactem através das redes sociais, eles estão
24 horas abertos, a nossa ajuda é muito importante.
O Natal será atípico como foi todo o ano
de 2020, estaremos isolados seguindo as
restrições estabelecidas pelo Governo. Cuidem-se, foco no hoje para que possamos
ter uma vida saudável amanhã, milhares
de pessoas estão nos hospitais ao redor do
mundo lutando para viver e temos que fazer a nossa parte para que essa pandemia
acabe, será uma luta de todos! Feliz Natal!
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Um Natal na pandemia
isolamento social, o Natal é uma das datas
do calendário mais especial que não pode
passar despercebida. O momento natalício
de 2020 terá um “gosto” diferente, pelo
momento em que vivemos.
Francisco Pegado
Para muitos de nós, essa será a primeira
Opinião
vez que festejaremos com vários recursos
tecnológicos e, acima de tudo, praticando
o distanciamento social. Muitas casas terão
A poucos dias do Natal, e com números
menos pessoas à volta da mesa, um número
muito altos de contágio da COVID-19,
muito reduzido de famíliares e amigos. Em
tudo indica que teremos uma celebraalguns casos estaremos mesmo sozinhos.
ção atípica.
Todos esses fatores farão parte da nossa
realidade no dia de Natal.
pandemia do coronavírus veio imTodos nós ouvimos falar, lemos ou até
pôr novas formas de celebrar esta
mesmo presenciamos diversas histórias de
data, uma das principais festas de
reuniões familiares que acabaram provocanreunião familiar que temos. Mesmo com o
do vários casos de COVID-19 entre os pre-

A

sentes e transformaram um momento feliz
em tragédia. Neste momento, acredito que
todo o sacrifício será válido para darmos uma
resposta coletiva exemplar ao mundo.
No meu caso particular, eu celebro o Natal de uma forma mais religiosa com a participação na “Missa do Galo”, celebrada na
véspera de Natal com início à meia-noite do
dia 24 para o dia 25 de dezembro. Diz a lenda
que a expressão “Missa do Galo” é específica
dos países latinos e deriva da lenda ancestral
segundo a qual à meia-noite do dia 24 de
dezembro um galo teria cantado fortemente, como nunca ouvido de outro animal semelhante, anunciando a vinda do Messias,
filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Este ano eu
celebrarei de uma forma diferente, participando numa iniciativa mundial, designada

LUSO LIFE

issue 008 available now

Toque de Sinos à Escala Global. É um evento
que terá lugar às 18h do dia 24 de dezembro,
em que as pessoas são convidadas a tocar
um sino à porta de casa. A iniciativa foi criada em Inglaterra pelo grupo “Worldwide
Christmas Eve Jingle 2020” e propõe que os
cidadãos do mundo se juntem ao movimento. Depois de um ano difícil, esta vai ser uma
forma de espalhar alguma alegria e espírito
natalício de forma segura.
Certamente será um Natal diferente para
todos e que ficará marcado para sempre.
No entanto é sempre bom lembrar que,
apesar da distância, nós estaremos mais
juntos uns dos outros e poderemos partilhar o nosso amor. Por favor, não esqueça
de lavar as mãos, usar máscaras e praticar o
distanciamento social.
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Um natal diferente
Paulo Perdiz
Opinião

Neste Natal vai haver lugares vazios na
mesa... uns que já não se encontram cá,
os pais que se separaram , os que trabalham longe, ou outros que responsavelmente optaram por não partilhar o bacalhau com as batatas e as rabanadas.

C

om o espírito de Natal e nos dias que
correm, existe também a ansiedade,
o cansaço, a incerteza e a responsabilidade. As autoridades permitem decidir o
contexto em que cada família poderá viver
o Natal em família. Não será bem o mesmo
Natal de outros tempos…mas mesmo assim
as salas e as ruas vão estar decoradas e as
árvores de Natal feitas.
É a época mais festiva do ano, tendo em
conta esta nova realidade em que nos inserimos, pode até parecer difícil festejar o
nascimento de Jesus Cristo em segurança.

Será que todos nós vamos ter novos costumes, nunca vividos?
Deixo aqui algumas ideias para viver este
estranho Natal em família.
Com todas as regras de distanciamento
social poderá dar um passeio pelas ruas da
sua cidade para apreciar as luzes cintilantes
que a iluminam e que a tornam ainda mais
bonita. Não é a mesma coisa, mas fazê-lo
dentro do carro é a melhor forma de se sentir seguro. E para melhor sentir esse ambiente, ligue o auto-rádio e cante, …”Last
Christmas I gave you my heart But the
very next day you gave it away ,This year,
to save me from tears I’ll give it to someone special…”-um chocolate quente ajudará
os seus dotes vocais. Cante e encante com
a música. Se há época que pede música, é
o Natal.
Pense nas suas canções de Natal favoritas: será a All I Want For Christmas Is You,
de Mariah Carey? Ou o Last Christmas, de
Wham? Adicione-as à sua playlist natalícia
de 2020 e, se possível, até as use como toque de telemóvel.
Que tal neste Natal experimentar aquele prato que sempre quis fazer, mas para o

qual nunca reservou o tempo?
Pode preparar um prato que goste ou
simplesmente fazer doces tradicionais de
Natal para oferecer à família mais próxima.
Por vezes, estamos tão ocupados que
nem nos apercebemos de que precisamos
de desacelerar para conseguirmos ser mais
eficazes em tudo o que fazemos. Agora
pode ser a altura certa para as atividades na
cozinha e dar asas à imaginação – especialmente se nunca o fez antes. Talvez este hábito se torne uma tradição nas festividades
dos próximos anos.
Imagina-se cheio de farinha e ovos, a
cantar os grandes ícones musicais de Natal? Coloque o seu avental favorito e aproveite o momento para preparar os seus doces. Além de ser relaxante, vai adoçar um
pouco os seus dias e fazer com que, automaticamente, entre no espírito natalício.
Afaste todos os sentimentos de tristeza e
“suje a cozinha.”
Lembre-se de que criar a magia está nas
suas mãos!
Desde o início da pandemia que a ideia de
estarmos afastados de quem gostamos está
presente e é particularmente dolorosa; em

particular, os avós e os netos têm sido os
mais “sacrificados” por este injusto tempo.
Há muitas décadas, tínhamos as cartas pelo
correio e podíamos “ler”; depois, graças ao
telefone, para quem os tinha, já nos podíamos “ouvir”; hoje, com os meios de comunicação online (redes sociais, por exemplo), já nos podemos “ler”, “ouvir”, “falar”
e “ver”. O que falta? Tocar, abraçar, beijar!
Pois, nem só de palavras e imagens vive o
afeto.
Precisamos mudar nossa mentalidade
em relação a esta época do ano e entender
que existe um objetivo muito maior por trás
de toda essa agitação. A vacina é o presente que todos queremos, para que possamos
passar mais tempo com quem amamos.
Acredito que num ano como este, com
a covid-19, é possível avaliar o que, afinal,
é importante na vida. Ter um Natal mais
simples em coisas e mais recheado em significado, atitudes, gestos e palavras nunca
fez tanto sentido. Feliz Natal!
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Natal nunca deixará de ser Natal
O confinamento não vai impedir e ninguém se vai deixar levar pela covid.
De forma diferente do habitual, mas vamos celebrar o Natal.

Opinião

Não será um Natal com viagens pelo
mundo ou com grandes ajuntamentos,
mas será um Natal com significado e
pacífico, para mim uma festa das mais
importantes do ano e das que mais une
as famílias e este ano fomos obrigados
a reinventar uma forma nova de o viver.
Os desafios têm sido muito grandes, são
famílias afastadas, casamentos adiados,
amizades separadas, datas muito importantes mal celebradas e algumas a
correr, chatices sem razões etc. Quem
é que não passou por coisas deste tipo
nestes últimos meses?

P

ara mim esta é sem dúvida a melhor
época do ano. Mesmo para muitos já
faltam à mesa muitos dos que ainda
deviam estar, é confortante sentir a paz e
a presença plena da família, infelizmente
para muitos, posso dizer que para a maioria, não vai ser possível pelas razões que
todos sabemos. Ainda por cima o pico da
pandemia veio mesmo ajudar a que o Natal fosse diferente de todos os que muitos
de nós vivemos até hoje. Cedo se começou
a ver uma luz ao fundo do túnel, os governantes davam-nos uma esperança da vacina quase a bater na porta, que a mesma
nos podia ajudar, mas tudo falhou e acabou
por piorar. Obrigou todos a abrandar a vo-

Créditos: Tim Mossholder
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racidade consumista a que todos estamos dicados com a redução nas vendas - os peNinguém esperava assim um Natal tão
habituados e a que a época se transformou, quenos muito e as megalojas acabaram por diferente em tudo, pode ser uma oportumas até os lojistas acabaram por ser preju- aumentar as vendas.
nidade para muitos usufruírem da companhia dos mais próximos e valorizar aqueles que não vão poder estar presentes por
conta das regras restritivas que estão em
vigor e que vão permanecer durante muito mais tempo.
Vamos tentar viver este Natal com humildade de um menino que nasce numa manjedoura, despojado de bens e com um coração
totalmente aberto e disponível para estar ao
nosso lado, nunca estaremos sós, apesar de
tudo temos de continuar a vivenciar a magia, que fazemos desde que nascemos, porque o Natal não acaba aqui.
A ceia de Natal é uma tradição que vem
dos povos antigos europeus, que faziam
banquetes para celebrar os alimentos e a
fartura do ano, e nós temos de fazer este
ano o mesmo. Na ceia de Natal, na noite do
dia 24 de dezembro, vamos reunir a família de forma diferente. Hoje temos as novas
tecnologias que nos aproximam e vamos
ter de aproveitar tudo isto para ajudar a
passar esta data.
Caros amigos leitores termino desejando
um Natal de paz com muita tranquilidade
e reconciliação, que o maior presente este
ano seja a presença de Jesus em vossas casas, fazendo festas em todos os corações,
que tudo o que vos foi roubado, por razões
que todos sabemos, seja devolvido muito
rápido. Que o menino Jesus continue sempre do vosso lado.
Aproveitem seja de que forma e como
cada um puder. Feliz Natal!

Grande variedade de queijos
portugueses, cabrito, leitão,
lombo de porco recheado
e toda a variedade de marisco.

416.535.2886 546 Rogers Road, Toronto
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Natal em tempos de pandemia
nas comunidades portuguesas
Daniel Bastos
Opinião

Natal é a festa por excelência da família,
da paz, do amor, da alegria, da solidariedade e da esperança num futuro melhor,
que este ano a humanidade aguarda ansiosa que marque o fim da malfadada
pandemia de coronavírus.

U

ma pandemia que tem acarretado
nas sociedades efeitos devastadores no campo socioeconómico, espelhados em milhares de vítimas e de casos de infeção, assim como generalizadas
medidas de confinamento que paralisam a
economia e colocam os países às portas de
uma recessão sem precedentes.
Disseminadas pelos quatro cantos do
mundo, as comunidades portuguesas, a
mais autêntica e consistente manifestação
lusa além-fonteiras, não estão imunes a estes efeitos que alteram transversalmente o
nosso quotidiano e rotinas.
Efeitos que ao longo dos últimos meses

foram responsáveis pelo cancelamento ou
adiamento de eventos e iniciativas que integram os planos anuais de atividades do
movimento associativo das comunidades
portuguesas, e que são em vários casos essenciais para obter receitas que permitam
financiarem o seu normal funcionamento.
Mas também pelo crescente aumento de
relatos de situações de precariedade, perda
de rendimentos, desemprego e ameaça de
insegurança económica no seio de diversos
agregados de emigrantes portugueses.
Em França, onde vive a maior comunidade portuguesa de emigrantes, mais de
um milhão, o Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Económicos gaulês divulgou recentemente que há mais 500 mil
desempregados no país, fruto da atual crise
económica provocada pela pandemia e que
está a afetar muitos compatriotas. Ainda há
poucos dias, Ilda Nunes, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Paris (SCMP),
uma relevante instituição cuja missão e
valores visam a assistência à comunidade
portuguesa em França, veiculou publicamente que os pedidos de ajuda aumentaram consideravelmente entre a comunidade portuguesa, mormente entre 25 a 30%.
Nesta fase de grandes dificuldades, a
comunidade portuguesa em França, à imagem e semelhança de outras comunidades

lusas, tem demonstrado um enorme espírito de solidariedade, um dos, senão mesmo,
o mais importante valor que nos humanizam e dão sentido ao Natal. E que ao longo
dos anos, as comunidades lusas perseveram em manter como umas suas principais
matrizes socioculturais, apoiando quer os
nossos concidadãos no estrangeiro, assim
como os portugueses residentes no território nacional.
Foi nesta esteira, que no sábado passado
(19) o coletivo “Todos Juntos”, após ter recolhido 15 toneladas de alimentos em junho
para a Santa Casa da Misericórdia de Paris,
voltou a fazer uma recolha de alimentos na
região parisiense para ajudar as famílias
apoiadas pela SCMP, e planeia inclusive dinamizar novas iniciativas no próximo ano.
É nesta linha de exemplos solidários, que
em Toronto, no Canadá, território onde
vive e trabalha uma das mais dinâmicas
comunidades lusas da América do Norte, ao longo dos últimos tempos a equipa
de voluntários liderada por José Dias, Luís
Miguel de Castro e Carlos Lopes têm dinamizado a “Food for Thought”. Através da
generosidade de vários estabelecimentos e
figuras gradas da comunidade luso-canadiana, o grupo de voluntários têm conseguido distribuir “alimento para a alma” de
vários agregados de concidadãos que por

estes dias vivem com mais dificuldades.
Estes exemplos inspiradores de solidariedade, e muitos outros que estão atualmente a serem dinamizados no seio das
comunidades portuguesas espalhadas pelo
mundo, reforçam que o Natal, mesmo em
tempos de pandemia, é uma época de esperança, de ainda mais união e de solidariedade.
Que esta esperança, união e solidariedade que emana das comunidades portugueses, e que é uma das marcas características
da MDC Media Group, presidida pelo comendador Manuel DaCosta, um dos mais
ativos e beneméritos empresários luso-canadianos, que incorpora órgãos de informação como o jornal Milénio Stadium, as
revistas Amar e Luso Life, e a Camões Rádio
e TV, nos irmane a todos a tornar o mundo
um lugar melhor.
Neste sentido, aproveito o ensejo da quadra natalícia para expressar a toda a comunidade portuguesa em Toronto o meu
sincero desejo que nas noites frias de inverno o calor da esperança, da união e da
solidariedade aqueça os nossos corações, e
nos guie nestes tempos conturbados e desafiantes no rumo da alegria e saúde. A todos votos de uma Feliz Quadra Natalícia e
um Próspero Ano Novo.
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É sempre Natal!...
Luis Barreira
Opinião

Este ano e no essencial, com tantas famílias separadas preventivamente pelos
necessários cuidados de saúde, dirijo
algumas breves palavras sobre o Natal
a todos aqueles que, em consequência
da pandemia que nos está a afetar e das
medidas restritivas da nossa liberdade
que estão a ser tomadas e que nos impedem de manifestar fisicamente todos
os nossos afetos, não podem comemorar o Natal na forma a que sempre se habituaram.

G

ostaria que este pequeno texto exaltasse a chama anímica que nos impele a festejar estes dias simbólicos,
recheados de ternas recordações, premiando a condição de estarmos vivos e o
desejo supremo de que todos os amigos e
familiares possam igualmente estar de boa
saúde.
Nestes tempos conturbados e de grandes
limitações em que vivemos, o melhor Natal, enquanto festa associada ao prazer de
nos sentirmos como parte de uma família,
é aquele em que não pouparemos esforços
para mantermos a família e nós próprios
com a desejável saúde. Esta é a mais razoável atitude que deve caracterizar o nosso
comportamento no Natal de 2020!

Sabemos todos, crentes ou não, que este
ano muitos não vão festejar esta quadra natalícia da forma tradicional, que durante
tantos anos nos enchia de felicidade, pelo
prazer de reunirmos todas famílias na ceia
de Natal e sentirmos a presença dos ascendentes e descentes numa confraternização
afetuosa entre todos. Sabemo-lo de facto,
mas quantas vezes nos esquecemos de outrora em que, nesses mesmos momentos,
quantas famílias se encontravam incompletas, por morte ou doenças graves de
alguns seus entes queridos, por obrigações
profissionais exigentes ou porque alguns se
encontrarem em missões militares, entre
outras situações? Neste último caso, porque já passei por isso, lembro-me bem do
meu próprio desespero e de todos os da minha geração que, durante a guerra colonial,
desterrados a milhares de quilómetros de
casa, sentíamos a enorme solidão daquela
noite de Natal abafando as lágrimas, recordando outros felizes momentos desta festa
em família e como fazíamos da tristeza a
alegria por saber que, nessa mesma noite,
todos os outros estavam no nosso coração
reunidos e de boa saúde.
Foram e são tempos em que sentimos
mais profundamente a ausência de alguns
dos nossos familiares e amigos, porque
estamos vivos! Razão pela qual a saúde de
todos é o elemento essencial para que, no
Natal, sejam preenchidos os sentimentos
mais felizes da nossa existência.
Porque nem o Natal é propriedade do
“Pai Natal”, nem a alegria que transmite é
proporcionada pelos ding-dong das sinetas das suas renas, a atmosfera comercial

que envolve esta época, embora desta vez
seja muito restritiva e minimalista, quando
comparada com anos anteriores, mas mesmo assim ainda com muita gente “mascarada” preventivamente a circular nas ruas,
absortas com a escolha das prendas para
oferecer, esta euforia comercial acaba por
nos ajudar a perceber o sentido da dádiva
durante as comemorações do Natal.
Não sou apologista do exaustivo ambiente comercial que rodeia estas festividades
mas, no entanto e porque todos os meus
presépios contemplam os Reis Magos e as
suas oferendas a Jesus, também eu acabo
fazendo parte desse ritual procurando, em
passo apressado pelas limitações de tempo,
as ofertas que mais possam satisfazer aqueles que me rodeiam, estejam ou não sentados à minha mesa de Natal.
Mas o Natal não é apenas um depositário
de tradições, adornado de manifestações
animadas por lojas e centros comerciais
que nos rodeiam, ou pela alegria e satisfação da reunião familiar que nos pode proporcionar. Ele comemora o nascimento do
“Messias” que, pela sua simbologia, evoca
a esperança num “Homem Novo”, capaz
de desobstruir os obstáculos que impedem
a nossa união, humanizando as nossas relações e perspetivando um mundo mais
equilibrado. No entanto e pese embora a
esperança que sempre nos acompanha,
considerando os acontecimentos que marcaram o mundo e afetaram a paz e o bem-estar entre os homens, este 2020 não foi
um ano de referência para atingir esses objetivos.
Muitos milhares/milhões de pessoas vão

FSCO License #13060

HERE TO HELP YOU WITH
YOUR MORTGAGE NEEDS
MORTGAGESCOUT.CA

PAULO ROCHA

Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662

paulo.rocha@mortgagescout.ca

sentir-se num péssimo Natal! Mas, como a
pandemia, as guerras e conflitos ou os desastres ecológicos, não colocam em causa a
perpetuidade dos princípios e valores que
estão subjacentes ao Natal e apenas a morte poderá calar os nossos desejos em viver
num mundo melhor, o Natal, por tudo
aquilo que a sua celebração encerra é, sobretudo, uma festa da vida e de tudo aquilo
que possamos fazer para a preservar.
Por isso, não se sintam tão infelizes por,
eventualmente, não poderem festejar este
tempo natalício na forma a que estavam
habituados, reunindo todos os familiares
e amigos em torno de uma mesa recheada
dos seus melhores acepipes tradicionais e
no meio da chilreada dos pequenotes. Festejem com a moderação afetuosa a presença
dos que puderem estar presentes e ergam
a vossa taça à saúde de todos os presentes
e ausentes. Assim, estarão efetivamente a
cuidar da melhor prenda que podem proporcionar a todos…a sua saúde!
Bem sei que a magia do Natal é produzida por um conjunto de fatores que não dispensam a proximidade com todos aqueles
que amamos e a sua falta entristece-nos.
Mas, essa magia natalícia, é sobretudo um
sentimento, um estado de espírito que nos
envolve e que supera a distância que nos
pode momentaneamente separar.
Por isso e com todos os constrangimentos atuais, este Natal não será igual aos outros mas…é sempre Natal!
Desejo a todos o melhor Natal possível.
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Glória a Deus no mais alto dos Céus,
e paz na terra entre os homes de boa vontade.
Lucas 2:14

Um Mandamento Novo
Aida Batista
Opinião
Esta quadra é aquela que, por excelência, nos convoca para a partilha de sentimentos de paz, solidariedade e amor
ao próximo. A expressão destes sentimentos passa por pequenos gestos que
podem ajudar alguém a ser mais feliz. É
por isso que Ary dos Santos, no poema
em que afirma que oNatal será “quando um homem quiser”, não se refere à
data em si, mas à carga simbólica que
a mesma acarreta, que pode e deve ser
lembrada durante o ano inteiro.

N

o mundo católico, a natividade de
Jesus é o ponto alto das festividades,
não só pela celebração de uma vida
que nasce, mas também pela representação
do triângulo familiar que os presépios nos

mostram. Privilegiam-se, assim, os encontros de família com a partilha da mesa posta, da festa e da dádiva, traduzida esta na
troca de presentes.
Sabemos de antemão que, por variadíssimas circunstâncias, nem todos poderão
gozar da alegria que a época comporta.
Algumas famílias foram sujeitas a perdas
muito recentes, e sofrem a dor dos lugares
vazios dos ausentes; outras conhecem bem
o contraste entre as mesas fartas e as cobertas apenas por vitualhas de fome. Sabemos
de crianças que nada têm para receber,
enquanto outras nem chegam a apreciar a
novidade das ofertas, por se perderem na
voracidade dos embrulhos por abrir. Muitas destas realidades, de tão repetidas ano a
ano, nem chegam a tocar as franjas da nossa comiseração.
Este ano, para além das desigualdades
socialmente aceites, temos de destacar um
facto que tem dominado as notícias. Duas
crianças ucranianas, que me entram diariamente em casa por via televisiva, têm
sido o alvo da nossa compaixão, porque foi

o nosso país que lhes negou o Natal. À mesa
faltará um talher e um nome, o do pai que
lhes foi entregue morto – Ihor Homeniuk.
Oksana, a viúva, não contou a verdade aos
filhos, porque nem ela a conhecia quando
lhe foi dada a notícia da morte do marido.
Hoje, com o desenvolvimento que o caso
tem tido, envolto em pormenores obscenos
e sórdidos, já sabemos que este cidadão
foi brutalmente espancado às mãos de três
inspetores do SEF (Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras), já detidos com pulseira eletrónica por suspeita de crime de homicídio.
Ainda criança, aprendi na catequese que
se podia pecar por pensamentos, palavras,
atos e omissões. E todos estes pecados (para
utilizar uma linguagem de ordem moral)
foram cometidos, porque: dominados por
pensamentos xenófobos de que um estrangeiro é sempre uma ameaça e põe em
causa a ordem pública, lhe negaram o direito de entrar em Portugal; há registo de
insultos, como se a autoridade de que estão
imbuídos lhes permitisse usar linguagem
ofensiva; atuaram com extrema e prolon-

gada violência contra alguém que, durante
horas, ficou a agonizar em chão português;
houve uma cadeia de omissões resultante da cumplicidade de todos os que, tendo
sido testemunhas, silenciaram a barbárie.
E pergunto-me como é que tantos (sendo
alguns também pais de família) puderam
calar para sempre o grito de alguém que
apenas pedia aquilo que nós, portugueses,
ao longo da nossa história, sempre fizemos
– emigrar para dar um futuro melhor aos
filhos. E este foi o crime de Ihor - o de sonhar - porque em Lviv, a aldeia onde vivia,
Portugal tinha uma boa imagem, a de que
acolhia bem os estrangeiros. E acolhemos,
pesem embora estas exceções em que não
nos revemos como povo.
Em tempo de Natal, lembremos que o
Menino Deus, quando se fez Homem, nos
deixou um mandamento novo: “Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei”. Se o
praticarmos, o espírito do Natal saltará do
poema, para passar a habitar entre os homens de boa vontade nos dias todos do ano.
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On Dasher, On Dancer, On Prancer & Vixen,
On Comet, On Cupid, On Donner & Blitzen!
Sara Isabel Dias
Opinion

It’s December 2020. Again, I find myself
ignoring the nagging “blah” that comes
next. Are you feeling that tug too? A few
months ago, I figured things would die
down, and we wouldn’t be in this situation nine months after the initial lockdown. But hello, we are! So now what?
I have had so many conversations with
people who aren’t bothering to decorate
for the holidays this year. I get it. Why
bother? No one’s coming over. We won’t
be having those lovely holiday dinners
with friends and family. I’m pretty sure
our Government won’t be providing us
with Christmas bailout cash either… not
feeling so jolly.

N

o doubt, Amazon will have their
best Christmas season to date, but
shopping online for gifts kills half
the fun. Besides, we can’t even buy local to
support our mom and pop stores through
these tough times. Things are further complicated when those close to you have different opinions about how we should be
interacting socially. We miss seeing our family and friends like crazy, however, that
adage “better safe than sorry” keeps spin-

ning around in my mind.
As we move into the festive season of a
year, which has been deeply challenging
and painful for many, we could choose to
follow 2020’s lead and just skip the good
stuff. In the end, we’ll have to decide for
ourselves how to handle the holidays. Since I’m thinking it through today anyway,
I might as well share some positive, fun
ideas that could be helpful if you feel stuck
like me. Let’s open our minds, untangle
our tinsel and get creative. Change our
mindsets. First, let’s push past the negativity I spewed all over above. It’s too easy to
stay there and get bummed out.
We tend to dig our heels in and fight
change, resisting it for the things we enjoy and cherish the most. It’s normal to be
thinking about the holiday traditions we’ll
miss, but what if we change things up?
This could be an opportunity to make it an
extra special year instead of a total downer.
It can be one we’ll remember forever,
and not because of the pandemic.
A Twist on Traditions – We all take comfort in our traditions, especially during the
holidays, so enjoying as many of them as
you can is important this year. But what
about a candy cane twist to mark this strange year. Start a new tradition, like making
your own special “one of a kind” 2020 Christmas ornaments, and then sharing your
creations virtually with family on Christmas
Eve. It’s a year of change, so why not retire
an old tradition everyone secretly hates —

take a vote from each family member to decide which one. If you normally travel and
spend Christmas away, think about how
fun it will be to stay home and do your own
thing for a change. Do you have to get up at
six to open gifts? Could you have hot crepes
or cinnamon buns for breakfast instead of
bacon and eggs?
There are limitless possibilities, aren’t
there? And now you have a guilt-free
chance to do it your way! Let’s look forward to something fresh and different.
Who knows, we could start new traditions
that last generations. All I have to say here
is the obvious stuff. We get so caught up
in the material world of gift-giving that we
totally lose sight of what Christmas is all
about. Take a step back this year; it’s the
perfect time to slow down and remember
all the things you’re grateful for and the
reason for the season.
Keep your celebrations simple, meaningful and stress-free. We can change things up
in the gift department after such a tough year
too. There are plenty of people we’re super
grateful for (like our front line workers) and
more that have had an extremely rough nine
months. Is there someone that stands out this
year that helped you or your family?
It’s a great time to show your appreciation
differently, even if it’s a box of Christmas
cookies to the overworked nurses at your local hospital or a surprisingly fat cash tip for
the guy that’s been delivering your groceries
or online purchases. I’ll be on the lookout

for someone taking groceries off the checkout belt because they don’t have enough to
pay for it. I plan to sweep in casually and pay
their bill, then watch their Christmas spirit
soar. Making a difference in someone else’s
life will feed my spirit, as well. Think about
who needs a boost, and go for it.
We’ve all gotten pretty good with our virtual chats, so why not extend that to include
family gift opening? They can be scheduled
throughout the day if you plan early and do
smaller groups if that’s less chaotic. If you
miss the excitement of drinking together,
schedule a group call together, and have
some fun with it! Christmas Eve will be a
great time to have happy hour chats with
family too. Just stay away from topics like
politics and COVID news... ho ho ho!
If you’re fearless, do some random calls
to folks you know are alone or down in
the dumps and sing a Christmas carol to
brighten their spirits. Think outside that
gift-wrapped box and make the very best
out of Christmas 2020 rather than dwell
on what’s not the same. Throw your fuzzy
Santa hat on, line up your favourite Christmas movies (Netflix has a new line up for
2020) and ditch that blue, blue Christmas
thinking!
“Then the Grinch thought of something
he hadn’t before! What if Christmas, he
thought, doesn’t come from a store. What
if Christmas…perhaps…means a little bit
more!”. - Dr. Seuss
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Will Christmas ever
be the same???
Vincent Black
Opinion

Whatever memories that l have had of
Christmas past cannot compare to what
Christmas will be in a pandemic year.
This year has been a total write off for
many and Christmas will be no different
than what we have gone through this
past year.

W

hen l reflect on this festive season, it usually brings back special
memories and good times from
my past, but this year… a dark scene keeps
creping into my mind and the question that
keeps coming up in my psyche is…Will we
ever see a normal Christmas again?
Depending on who you listen to or where you get your news and information
from, it truly is a confusing state that we
are living in. Most of the networks and
news outlets are only talking about doom
and gloom and there seems to be no end in
sight. The vaccine may be the one and only
hopeful glimmer of light, but this vaccine
has many conspiracy theories all over it.

Regardless of these rumors associated with
the vaccine, l truly hope that it works for
all of mankind.
In the meantime, we all need to keep
moving forward in a safe and positive lifestyle that continues to give us some sort
of quality of life. Our daily routines have
been compromised, but we need to continue to find creative ways to keep us sane
and in control of our emotions and mental
state. Using our thoughts and memories
will give you some moments of a true holiday season that we once knew and loved.
Christmas, more than any other season, is an equal mix of memory and of
hope. Memory of Christmases past and of
the people who filled them. Hope for the
renewal, once again, in our hearts of the
spirit of peace on Earth, goodwill toward
men. And certainly, with the shadow of
COVID-19 hanging over us all this Christmas morning, our minds seek out comforting memories from years past and ache
with hope that future Christmases will be
brighter.
Sit back and reflect on some of your
memorable and vivid moments of Christmas past and try losing yourself in these
thoughts and memories as it can bring you
a few moments of joy.
My initial and vivid memory of a Christmas past is when l was about eight years
old and my father brought home one of

those first RCA black and white television
sets and we all sat around it and stared a
this black tube until my mother turned it
on and we watched one of the five channels that were available. It didn’t matter
what we were watching, it was just one
of those picture moments…and yes, we all
stood in front of this television very proudly and had our pictures taken.
Another fond memory of Christmas past
is when my family and l would attend midnight mass services. The words echoed by
the priest have long since faded but not
the feeling of that small, warm church on
a cold, late December night. At the end of
the service, the lights are put out, and only
candles shimmered as we sang silent night.
Whatever your Christmas memories, l pray
this Christmas of 2020 finds you warm and
cared for, loved and at peace.
At this time of the year, we should all
take time to reflect on our special Christmas people of the past – people we wish
were here to celebrate Christmas with
again. We all have people we miss during
the holidays, buried deep inside parents,
grandparents, siblings, aunts, uncles,
friends, teachers, church members, colleagues and other acquaintances.
Sometimes, we get too caught up in the
hectic rush of the season’s here-and-now
to reflect on the there-and-then of past
Christmases, how precious they were to

us. How did these special people make Christmas so great for us? What did they do
that made them so indelibly part of our holiday souls? Was it their generosity? Their
unique cheer? Their own special mischievous twist to the holiday? In the end, the
message of Christmases past is clear. It is
the people we celebrate the holidays with
that matter most – who they were, what
they did to make the holidays so joyful and
meaningful for us.
Regardless of where you are in your life,
under these trying COVID times of this
pandemic, take a few moments to reflect
on your fond memories of Christmases past
and dive back into your memory banks to
get a few minutes of what Christmas truly
was which may never be the same way
again. I hope that l am wrong, and l have
been wrong in the past, but being wrong
this time may be a blessing to us all.
Enjoy the memories…
I hope that you have time to reflect upon
your blessings and to enjoy some peace and
quietness before another new year, a better
and brighter new year, begins.
Finally, l hope this coming year will see
the shadow of COVID lifted from our land
and that Christmas 2021 will see all our beloved holiday traditions restored.
And from my family to your, a very merry Christmas.
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Natal sem cor,
Créditos: Thomas Brenac

viral e diferente
N

atal à porta, Natal assim sem cor,
com algumas luzes, alguns presentes,
cheiro a azevinho... mas ... um Natal
diferente. Assombrado por uma pandemia
Cristina Da Costa
que teima em permanecer por entre nós.
Opinião
Ano capicua no seu pior. Ano de mudança. Ano de preocupação. Natal que deixará marcas para todo o sempre. Uma certa
melancolia. A incerteza a pairar por entre
Caros leitores,
todos nós, contudo, a candeia da esperança
Espero que se encontrem bem e reitero
por dias melhores já acendeu uma luz, ainvotos de uma quadra natalícia saudável
da a fraquejar ela, a luz, também incerta,
acima de tudo.
mas a luz da esperança, não obstante.

Que me diz este Natal?
Que a família continua a ser a minha
prioridade. O bem estar dos meus cada vez
mais presente.
Um ano que ficará na história global
como negro e devastador.
Nunca ou jamais desejei entrar rapidamente num Ano Novo, e com muita mais
esperança e a fé, a tal fé que move montanhas, fé de um ano mais normal. Como
tantos outros que tivemos e nos queixávamos de “barriga cheia “
Natal com mais luz, interior e exterior.

Natal de esperança. De muita saúde, e de
melhores ventos a soprarem a nosso favor.
Sem esta nuvem de incerteza que carregamos dia após dia em cima da nossa alma.
Fiquem bem, só coisas boas vos desejo.
Cuidem-se. Protegem-se e protegem também o próximo.
Até breve se Deus quiser e os homens
deixarem.
Feliz Natal

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
1.877.389.7979 | info@torontovanity.com | torontovanity.com
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ness’s will be better people for the rest of their lives for
they understand that sacrifice makes us stronger.

E

Tis the season to give thanks
And so here is Christmas. The time of year to celebrate
the birth of Jesus who came to this world to provide
salvation to those who believe in the word of God. Most
of course cannot be saved because they don’t know
what the Word is supposed to be but all will go through
the usual rituals of celebratory traditions which include
glutinous eating and drinking mixed with some chris-

macy words to ensure all understand that you are in the
jolly season. This world pandemic has brought the best
and the worst qualities in all of us. Suffering through it
has been a challenge and staying positive should earn
enough points with our God to last us a lifetime. But
let’s not be totally negative. Those who have embraced qualities devoid of selfishness and cradle humble-

ach week I write what I call an editorial in Milénio
Stadium. This is a privilege that is not afforded to
many people and I don’t really know if my words
are read or understood. For me using this space to formulate phrases from words that fill my head is a form of
psychoanalysis that if paid to a professional would cost me
a lot of money. Expressing thoughts and views respecting
that each person understands that they are only my words
and not meant to challenge or provide discourse is a challenge. The mirroring of the worlds problems with a few
phrases often takes different directions which may have
no impact on anyone. However unimportant the words
must be expressed. Visionary thoughts do not always
convey reality but merely a path of what they can be. At
MDC Media Group there is an exploration of thoughts so
that an improved approach can implemented to further
challenge the thought process. Without challenging established norms change is difficult and wherever the new
path takes us it is based on the premise that the world has
changed and we have to change the way we communicate
with you obviously respecting your objective thinking not
to accept the new path being adopted. The New Year will
continue to be a challenge for all of us but if we learn from
the obstacles of 2020, the tunnel won’t be so dark.
On a personal level, I want to wish our readers, advertisers, employees and the community in general the best of
the holidays. Celebrate what the world is today and what
it may be tomorrow. Yesterday is gone and it’s not coming
back. Memories are merely smoke that often stands in the
way of progress. Think of those in need and help them if
you can and also think of those who don’t need help because often they don’t know that they are the neediest.
The best present at Christmas is no present at all, unless
it’s given to make the world better.
My gratitude goes to those who do not like or appreciate
me and who wish me bad will. I will always challenge you
to not change because your understanding of me makes
me stronger. In a world filled with jealousies, and lack of
respect, visionaries and intractable people will change the
world. The challenge is therefore; can you be steadfast and
will-full to be one of these people. This Christmas put that
thought under the tree and make it a gift to yourself.
Wishing you good health with those you love. Merry
Christmas.
Manuel DaCosta/MS

Também estamos disponíveis na
, para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana:
- Vivemos um Natal nas Estrelas

com a voz melodiosa de Ruy de Carvalho

- Comemos uns Sonhos de Natal feitos por

Abel Oliveira e choramos por mais

- Ouvimos músicas de Natal com os

artistas da MDC Music

- Aprendemos a comer bem, mesmo no período
de Natal, com a dietista Susan Camargo
- Analisamos os temas da atualidade em mais um Roundtable
- E voltamos a viver a vida bem portuguesa de Bem-Vindos a Beirais

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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O que é melhor do que
uma visita do Pai Natal?

O CANAL DA
CAMÕESTV GRÁTIS
DE 3 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO
Para o ajudarmos a ter um Natal mais brilhante, estamos a
disponibilizar gratuitamente a Camões TV. Tudo o que terá
de fazer é escolher este canal.
Proteja-se, fique em casa e desfrute!

Bell Fibe - canal 659
Rogers Cable - canal 672
- canal 880

AGORA GRÁTIS
DE 3 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO
Bell Fibe - canal 659 | 1-866-797-8686
Rogers Cable - canal 672 | 1-888-764-3771
- canal 880

SÁBADO, 26 DE DEZEMBRO

13h00 Estação de Serviço

23h30 Timeline

10h00 Bem-Vindos a Beirais

21h00 Caminhos da História

06h00 Musicbox

13h30 Caminhos Da História

00h30 Stella’s Studio

11h00 Por Tudo e Por Nada

21h30 Camões TV Notícias

08h00 Gente Com História

14h00 Camões TV Magazine

01h00 Forgotten Treasures

12h00 Clube dos Cozinheiros

22h00 Caribbean Christmas

09h00 Filhos e Cadilhos

16h00 Body & Soul

01h30 Transparências

12h30 Imperdíveis

23h30 Espaço Comunidade

10h00 Musicbox

16h30 Imperdíveis

02h00 We Need To Talk

13h00 Musicbox

00h00 We Need To Talk

11h00 It´s Showtime

17h00 It´s Showtime

03h00 Musicbox

14h00 Mundo Mix

01h00 It´s Showtime

11h30 Musicbox

17h30 Timeline

04h00 Out There

15h00 Caminhos da História

01h30 Transparências

12h00 Clube dos Cozinheiros

18h00 Here’s The Thing

05h00 Nicki Clark Show

15h30 Musicbox

02h00 We Need To Talk

12h30 Imperdíveis

18h30 Espaço Mwangolé

TERÇA, 28 DE DEZEMBRO

16h00 Roundtable

03h00 Musicbox

13h00 Estação de Serviço

19h00 Clube dos Cozinheiros

06h00 Musicbox

17h00 Stella’s Studio

04h00 Out There

13h30 Caminhos Da História

19h30 À Volta da Música
com Francisco Tavares

07h00 Bom dia Canadá

17h30 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

20h00 Portugal À Vista

08h00 Musicbox

18h00 Pegado a Si

SEXTA, 31 DE DEZEMBRO

08h30 Caminhos da Energia

19h00 Camões TV Notícias

06h00 Musicbox

09h00 Filhos e Cadilhos

19h30 Bem-Vindos a Beirais

07h00 Bom dia Canadá

10h00 Bem-Vindos a Beirais

20h30 Portugal à Vista

08h00 Portugal À Vista

11h00 Por Tudo e Por Nada

21h30 Camões TV Notícias

09h00 Gente Com História

12h00 Clube dos Cozinheiros

22h00 Caribbean Christmas

10h00 Bem-Vindos a Beirais

12h30 Imperdíveis

23h30 Body & Soul

11h00 Por Tudo e Por Nada

13h00 Musicbox

00h00 Camões TV Magazine

12h00 Clube dos Cozinheiros

14h00 Mundo Mix

02h00 We Need To Talk

12h30 Imperdíveis

15h00 Caminhos da História

03h00 Musicbox

13h00 Musicbox

15h30 Musicbox

04h00 Out There

14h00 Mundo Mix

16h00 Timeline

05h00 Nicki Clark Show

15h00 Caminhos Da História

16h30 Portugal à Vista

QUINTA, 30 DE DEZEMBRO

15h30 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

06h00 Musicbox

16h30 Timeline

18h00 Pegado a Si

07h00 Bom dia Canadá

17h00 Espaço Mwangolé

19h00 Camões TV Notícias

08h00 Musicbox

17h30 Musicbox

19h30 Bem-Vindos a Beirais

08h30 Caminhos da Energia

18h00 Roundtable

20h30 Here’s the Thing

09h00 Filhos e Cadilhos

19h00 Camões TV Notícias

21h00 Caminhos Da História

10h00 Bem-Vindos a Beirais

19h30 Bem-Vindos a Beirais

21h30 Camões TV Notícias

11h00 Por Tudo e Por Nada

20h30 Stella’s Studio

22h00 Caribbean Christmas

12h00 Clube dos Cozinheiros

21h00 Caminhos Da História

23h30 Espaço Mwangolé

12h30 Imperdíveis

21h30 Camões TV Notícias

00h00 It´s Showtime

13h00 Musicbox

22h00 Caribbean Christmas

00h30 Timeline

14h00 Mundo Mix

23h30 Forgotten Treasures

01h00 Portugal À Vista

15h00 Caminhos Da História

00h00 Here’s The Thing

02h00 We Need To Talk

15h30 Musicbox

00h30 Wisdom of Wealth

03h00 Musicbox

16h00 It’s Showtime

01h00 Stella’s Studio

04h00 Out There

16h30 Here’s the Thing

01h30 Transparências

05h00 Nicki Clark Show

17h00 Estação de Serviço

02h00 We Need To Talk

QUARTA, 29 DE DEZEMBRO

17h30 Musicbox

03h00 Musicbox

06h00 Musicbox

18h00 Pegado a Si

04h00 Out There

07h00 Bom dia Canadá

19h00 Camões TV Notícias

05h00 Nicki Clark Show

08h00 Portugal À Vista

19h30 Bem-Vindos a Beirais

09h00 Gente com História

20h30 Espaço Mwangolé

14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 It´s Showtime
16h00 Caminhos da história
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
18h30 Body & Soul
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 À Volta da música
com Francisco Tavares

21h00 Stella’s Studio
21h30 Musicbox
22h00 We Need To Talk
23h00 Nota Alta com Rui Massena
00h00 Camões TV Magazine
02h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show
SEGUNDA, 27 DE DEZEMBRO
06h00 Musicbox

20h00 Portugal À Vista

07h00 Bom dia Canadá

21h00 Here’s the Thing

08h00 Musicbox

21h30 Wisdom of Wealth

08h30 Espaço Mwangolé

22h00 We Need To Talk

09h00 Gente com História

23h00 Nota Alta com Rui Massena

10h00 Bem-Vindos a Beirais

00h00 Portugal À Vista

11h00 Por Tudo e Por Nada

01h00 Espaço Comunidade

12h00 Clube dos Cozinheiros

01h30 Here’s the Thing

12h30 Imperdíveis

02h00 Musicbox

13h00 Musicbox

04h00 Out there

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

15h00 Caminhos Da História

DOMINGO, 20 DE DEZEMBRO

15h30 Musicbox

06h00 Musicbox

16h00 Espaço Mwangolé

08h00 Caminhos Da História

16h30 Portugal À Vista

08h30 Estação de Serviço

17h30 Musicbox

09h00 Musicbox

18h00 Pegado a Si

09h30 Missa Dominical

19h00 Camões TV Notícias

10h30 It´s Showtime

19h30 Bem-Vindos a Beirais

11h00 À Volta da Música
com Francisco Tavares

20h30 Timeline

11h30 Musicbox

21h30 Camões TV Notícias

12h00 Here’s the Thing
12h30 Imperdíveis

21h00 Caminhos Da História
22h00 Caribbean Christmas

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

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

Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771
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Otava está a desenvolver novos regulamentos de reembolso
para cancelamentos de voos em grande escala
O Governo federal está a desenvolver
novas regulamentações para proteger
os passageiros caso surja outro evento
catastrófico que resulte em cancelamentos de voos em grande escala.

O

ministro dos Transportes, Marc Garneau, explicou que a pandemia de
COVID-19 fez com que o Governo
percebesse que existia uma lacuna na proteção do passageiro em situações desse tipo.
A Agência de Transporte Canadiano recebeu ordens de Otawa para reembolsar

os passageiros quando futuros voos forem
cancelados por motivos que escapam ao
controle da companhia aérea. O ministro
explicou que o objetivo é fazer com que as
empresas sejam justas com os passageiros,
mas sem que a medida leve à falência das
transportadoras aéreas.
A parlamentar conservadora Stephanie
Kusie disse que a medida federal não aborda o problema dos reembolsos pendentes
de voos que foram cancelados durante a
pandemia e cujos passageiros ainda não foram reembolsados. Garneau informou que

2020: Número de mortes
por overdose em B.C.
ultrapassa as 1.500

o Governo federal ainda está a trabalhar
num programa de assistência financeira
que vai incluir companhias aéreas canadianas, aeroportos e setor aeroespacial.
O ministro assegurou que o programa vai
proteger os canadianos e o interesse público e vai incluir a emissão de reembolsos
para voos que foram cancelados durante
a pandemia. No início do mês o Governo
esclareceu que antes de receberem novos
apoios do Governo as transportadoras vão
ser obrigadas a reembolsar os passageiros.
Até agora, o Governo federal gastou 1,4

mil milhões de dólares para ajudar as companhias aéreas canadianas a pagarem até
75% dos salários dos funcionários durante
a pandemia.
A Air Canada informou que até setembro recebeu quase 500 milhões em fundos
públicos para ajudar a pagar os salários
dos seus funcionários. Devido ao impacto
da pandemia, a Air Canada teve de cortar
metade dos seus funcionários e despediu 20
mil trabalhadores, além de ter suspendido
30 rotas domésticas regionais.
CBC/MS

RCMP deve atualizar a nação sobre
os esforços de reforma, disse a
chefe do órgão de fiscalização

Créditos: DR

N

um comunicado de imprensa, a
autoridade de saúde de BC informa que este ano o número de
pessoas que perderam a vida devido a
overdoses provocadas pelo consumo de
drogas subiu 89% quando comparado
com o mesmo período do ano passado.
Nos últimos cinco anos mais de
6,500 famílias perderam alguém devido a overdoses. Mais da metade desses
casos aconteceu dentro de residências e
a maioria das vítimas mortais tinha entre 30 e 59 anos, e mais de 80% eram
homens.
Os especialistas acreditam que a
pandemia fez com que as overdoses
aumentassem naquela província, além
disso, o encerramento da fronteira com

Créditos: DR

A Colúmbia Britânica registou 153
mortes por suspeita de overdose em
novembro.O número é ligeiramente
inferior ao que foi registrado em outubro, mas eleva o número de mortes
por overdose na província em 2020
para mais de 1,500.

os Estados Unidos também dificultou o
acesso a drogas e surgiram outras fontes de fornecimento.
Em outubro, os vereadores de Vancouver votaram unanimemente para
pedir ao Governo federal para descriminalizar pequenas quantidades de
drogas ilícitas para uso pessoal.
CBC/MS

sobre as revistas corporais que a polícia nacional tem vindo a fazer e deu como exemplo um caso onde os polícias obrigaram
uma mulher a tirar o sutiã.
A Comissão enviou uma carta ao ministro de Segurança Pública, Bill Blair, para
acompanhar a implementação das recoórgão que fiscaliza a entidade emi- mendações na RCMP e a pedir mais podete todos os anos cerca de 150 reco- res porque dois projetos de lei que incluíam
mendações que buscam melhorar tornar as queixas públicas contra a Agência
os serviços. A Civilian Review and Com- de Serviços de Fronteiras do Canadá, morplaints Commission divulgou há semanas reram no Parlamento.
CBC/MS
um relatório onde expressa preocupações

A chefe do órgão de fiscalização da polícia nacional do Canadá, a RCMP, diz que
quer que a instituição comece a apresentar relatórios anuais que expliquem
se as recomendações de reestruturação
foram bem-sucedidas ou se falharam.

O
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Confinamento em todo o Ontário
vai começar no Boxing Day
Um confinamento em todo o Ontário
para conter a transmissão da COVID-19
vai entrar em vigor no Boxing Day, próximo dia 26, e vai forçar ainda mais os
retalhistas a suspender a sua atividade.

Créditos: DR

O

anúncio foi feito esta segunda-feira (21) pelo Premier Doug Ford no
Queen’s Park, depois de ter estado
numa reunião emergencial no fim de semana com várias entidades.
Com o confinamento as lojas que não são
essenciais nas 34 unidades de saúde pública
de Ontário vão poder entregar os produtos
fora das suas instalações, diretamente no
carro dos clientes. Salões de beleza e ginásios vão encerrar a partir do dia 26 de dezembro e lojas de hardware e pet shops só
podem funcionar com entrega de produtos
fora das suas instalações.
Os grandes retalhistas vão continuar a
ter permissão para operar, mas vão ter de
limitar mais ainda o número de clientes
dentro da loja. As escolas do sul de Ontário
vão mudar para ensino à distância depois
do Boxing day. As primárias vão continuar
encerradas até 11 de janeiro e as secundárias até 25 dequele mês.
A recomendação para os moradores de
Ontário que estão fora da sua residência é
para que voltem antes do período de confinamento. O Premier Doug Ford disse que
o seu dever é agir e evitar consequências
catastróficas. O anúncio surgiu depois da
divulgação de novas projeções que alertam
que o número de pacientes nos cuidados
intensivos nos hospitais nos próximos 10
dias pode ultrapassar os 300. No pior cenário, em meados de janeiro, a província es-

tima que o número de internamentos passe
para 1500.
No sul de Ontário o confinamento vai
manter-se até 23 de janeiro e no norte da
província fica em vigor até 9 de janeiro.
Para os restaurantes e bares de Toronto,
mantém-se tudo igual, o que deixa os empresários muito preocupados. O CEO da
Paramount Fine Foods esperava medidas

justas para as pequenas empresas, tal como
aconteceu com as grandes empresas, e diz
que este confinamento vai ter um impacto
devastador nos restaurantes e nas pequenas empresas.
Toronto, Peel, York, Windsor-Essex e
Hamilton já estavam sob confinamento,
mas outras nove regiões, como Halton e
Durham, também passam a confinamento.

O presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory, relembrou que segundo
as autoridades de saúde, o confinamento é
necessário para travar a transmissão da COVID-19 e salvar vidas. Várias atividades que
encerraram na primavera têm agora ordem
para abrir, é o caso da construção civil.
CP24/MS
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Record-high debt a long-term concern
for governments in Canada
Pedro Antunes
Opinião

“Under a status quo scenario, in which
no new programs or revenue measures
are introduced, the federal debt would
stabilize at roughly 55 per cent beyond
2024, and eventually start to decline.”

T

he economic crisis caused by the
pandemic will leave long-lasting
scars for many Canadian industries
and take a heavy toll on the finances of governments at all levels.
The COVID-19 pandemic has already
taken a massive toll on the Canadian and
global economies. The government response has been unprecedented, with a
quick rollout of fiscal and monetary policy
measures that have bolstered household
incomes, supported wages and provided
cheap credit to households, businesses and
governments.
The hope now is that economic activity
in Canada will recover more fully over the
second half of 2021, once a vaccine rollout
is fully underway.
However, getting to the end of next year
will be difficult for many businesses and
households, and support programs will

continue to drain the coffers of the federal
and provincial/territorial governments.
Federal and provincial/territorial governments will see debt levels rise sharply in
2020-21 and the three years that follow.
Over the medium-term, governments
will struggle to balance their books, despite relatively low interest rates, while a
longer-term perspective suggests that, on
aggregate, the situation for provinces and
territories is untenable.
In its Nov. 30 fiscal update, the federal
government tallied up the costs of COVID-19 and the impact on the deficit —
which will swell to $382 billion in 2020-21.
The provinces and territories too have tallied record deficits —$ 92 billion, on aggregate, we estimate. Taken together, the fiscal gap will account for roughly 22 per cent
of GDP this year.
But the pandemic’s effect on the economy will be long-lasting, resulting in ongoing massive deficits for both levels of government. In an upcoming report from The
Conference Board of Canada, we assess the
longer-term fiscal outlook for Canada and
the aggregate provinces and territories.
The situation suggests that governments at
both levels will see their finances squeezed
for decades to come.
Excluding the $70 to $100 billion in additional post-COVID stimulus announced in
the federal fiscal update, current spending
plans by both levels of government coupled with a lasting negative hit to revenues
will add copiously to public debt. Over the

four fiscal years, 2020-21 to 2023-24, federal and provincial/territorial governments
are expected to amass $864 billion in deficits and add $940 billion to the aggregate
net debt. This will bring the aggregate net
debt as a share of GDP to over 95 per cent,
levels not seen since the early 1990s.
Under a status quo scenario, in which no
new programs or revenue measures are introduced, the federal debt would stabilize
at roughly 55 per cent beyond 2024, and
eventually start to decline. The provinces
and territories are not so fortuitous — their
aggregate net debt-to-GDP ratio will rise
steadily under the status quo.
Excluding health and debt servicing
costs, total expenditures by the provincial/territorial governments are expected
to post growth of 2.8 per cent annually
over the 20-year forecast horizon—0.3
percentage points below annual growth
in revenues. The provinces and territories,
however, face higher debt financing costs
and must deal with the burden of health
care. We assume that health care spending
grows at a pace in line with pouring tomorrow’s demography into today’s health care
system. That is, no cost increases associated with improving health care systems or
increased access are accounted for, just the
cost increases associated with a growing
and aging population.
The result is growing deficits and increasing debt financing costs for the provinces
and territories — with their net debt-to-GDP ratio rising from roughly 30 per cent

pre-COVID, to 40 per cent in 2023-24. By
2030-31, the ratio would top 53 per cent
under our status-quo scenario, in line
with that of the federal government and
pushing our aggregate net debt-to-GDP
ratio to well above 100 per cent.
COVID-19 has forced the hand of governments, requiring massive fiscal and
monetary stimulus and additional health
care spending. Looking ahead, however,
there’s no more room to manoeuvre. Policy makers must start planning for the
longer-term. Provinces and territories will
look for additional health transfers from
the federal government, which the federal government can’t afford without implementing additional revenue measures,
or provinces will be forced to raise taxes
themselves.
Canadian taxpayers benefit from the
programs and policies implemented at both
levels of government, but they are also on
the hook for their combined liabilities. Given the current spending commitments,
governments combined cannot continue
to deliver on their current programs without additional revenue measures. Once
the crisis is past, tax increases or spending
restraint are the only solutions, just to keep
to a 95 per cent fiscal anchor.
*Pedro Antunes, is a Chief Economist, The
Conference Board of Canada
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Covid-19

Há três novas variantes do coronavírus
a circular em Portugal
Um estudo sobre diversidade genética
do coronavírus SARS-CoV-2 detetou três
novas variantes do vírus a circular na segunda vaga da pandemia de covid-19 em
Portugal.

U

ma das três variantes representa
cerca de 70% dos genomas virais
analisados no estudo e que se caracteriza por “uma mutação muito específica”
que afeta as regiões onde se ligam os anticorpos, disse à Lusa um investigador do
Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
(INSA).
“Verificámos agora neste estudo que
fizemos em colaboração com o Instituto
Gulbenkian de Ciência [IGC] que as variantes que estão a caracterizar esta segunda
vaga em Portugal têm mutações que não
estavam descritas durante toda a primeira
vaga”, adiantou João Paulo Gomes, responsável pela unidade de bioinformática
do Departamento de Doenças Infecciosas
do INSA.
As três variantes mais frequentes, cada
uma delas reconhecida por uma alteração
diferente na proteína Spike (A222V, S477N

ou S98F), foram detetadas em todas as regiões de Portugal continental, sugerindo
que terão sido as principais corresponsáveis pela segunda vaga epidémica de SARS-CoV-2.
O coordenador do “Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em Portugal” explicou
que esta situação resulta de “um processo
de adaptação do vírus ao ser humano”.
“É normal que isso aconteça, passou um
ano desde que o vírus apareceu a infetar os
seres humanos, portanto, é perfeitamente
normal”, disse, exemplificando que “a variante do Reino Unido que apareceu agora
é mais uma e não será a última, infelizmente”, e que gera preocupação.
Relativamente às mutações observadas
no país, o investigador afirmou que algumas “são bem interessantes”, mas não são
exclusivas de Portugal, sublinhando que
“uma das mutações caracteriza uma variante que apareceu em Espanha há alguns
meses e que se disseminou pelo resto da
Europa a uma velocidade espantosa” e que
foi observada agora em Portugal em 70%
das amostras analisadas no estudo.

Questionado se esta variante é mais letal
e se pode explicar o aumento de casos na
segunda vaga, o investigador afirmou que
“em termos clínicos não há qualquer evidência de que exista uma maior severidade
em termos de doença”.
O aumento de casos pode justificar-se
com a existência de variantes genéticas
com maior capacidade de transmissão, mas
o investigador considera que o comportamento social está na base do maior número
casos na segunda vaga em todo mundo.
“Durante a primeira vaga observámos
medidas de restrição mais severas que
permitiram um maior controle, agora não
estamos a observar isso porque no fim da
primeira vaga houve um desconfinamento
geral e nós nunca voltámos a um verdadeiro confinamento” porque “seria muito
difícil fazê-lo” por questões económicas,
sociais, familiares
Segundo o relatório do estudo, divulgado esta quarta-feira (23), foram analisadas,
até à data, 2.234 sequências do genoma do
SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, obtidas de amostras colhidas em 68 laboratórios, hospitais, instituições, representando

199 concelhos de Portugal.
Nesta atualização do estudo foram inseridas mais 449 sequências do genoma de
SARS-CoV-2, colhidas desde o início de
novembro em 19 laboratórios/hospitais colaboradores de todo o país, estando representados 16 distritos do Continente e dos
Açores, num total de 113 concelhos.
Do total de vírus sequenciados não se
encontrou qualquer vírus com a combinação de mutações apresentada pela variante
atualmente a circular no Reino Unido ou
pelas variantes associadas a surtos de SARS-CoV-2 em explorações de martas na Dinamarca.
“Curiosamente, não foi detetada a variante genética que marcou a primeira vaga
da epidemia de covid-19 em Portugal (com
a mutação na Spike D839Y) nos genomas
analisados da segunda vaga. Isto sugere
que medidas de saúde pública implementadas terão mitigado a continuação da sua
transmissão”, sublinha o documento.
A pandemia de covid-19 já provocou
quase 1,7 milhões de mortos no mundo
desde dezembro do ano passado.
JN/MS

Pandemia

Profissionais de saúde dispensados de provar
incapacidade quando estiverem infetados
O Governo decidiu esta terça-feira (22)
dispensar os profissionais de saúde
com covid-19 de apresentarem provas de causalidade entre a doença e o
exercício da atividade profissional.

S

egundo o secretário de Estado da
Segurança Social, Gabriel Bastos, a
medida, aprovada esta terça-feira
(22) em Conselho de Ministros, tornará
o processo de pagamento de indemni-

zações por incapacidade adquirida por
doença “mais simplificado, ágil e célere”.
“No âmbito da resposta à situação da
crise pandémica foi decidido dispensar
os profissionais de saúde, que entretanto
sejam contagiados pelo vírus e adquiram
a doença covid-19, da prova da causalidade entre essa situação e o exercício da
sua atividade profissional de resposta aos
doentes de covid-19”, explicou o secre-

tário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, em conferência de imprensa
no final da reunião desta terça-feira (22)
do Governo.
Na conferência de imprensa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da
Silva, destacou ainda a aprovação de um
conjunto de alterações que, atendendo
à avaliação e evolução da situação epidemiológica, visam manter atualizadas
medidas aplicadas desde março.

Entre essas alterações, está a prorrogação até 30 de junho do regime excecional de constituição de relações jurídicas de emprego na área da saúde, dando
autonomia à ministra da Saúde para que
possa contratar a termo certo mais profissionais de saúde, mas também que altere atuais contratos para termo incerto.
JN/MS

MILÉNIO | PORTUGAL

25 a 31 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

33

Mensagem

Marcelo elege diminuição das desigualdades
como desafio nacional neste Natal

O

chefe de Estado deixou esta mensagem durante uma cerimónia na
Sala das Bicas do Palácio de Belém,
em Lisboa, em que recebeu da Cáritas Portuguesa uma “vela da paz”, símbolo da
campanha de solidariedade natalícia “10
milhões de estrelas” desta organização católica.
“Não basta dizer que não pode ninguém
ficar para trás, é preciso diminuir as desigualdades que se agravaram entretanto”,
declarou o Presidente da República, acrescentando: “É preciso que aqueles que estão
para trás se aproximem daqueles que estão
em posição privilegiada”.
Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “este
é um grande desafio de Natal e do ano que
está a entrar”, que a todos convoca, “é um
grande desafio nacional”.
“Por isso, esta vela é uma vela de recordação a todos de que o esforço tem de ser
de todos, mas tem de ser concentrado de
forma muito especial nos que menos têm,
nos que mais dependem, nos que mais sofrem”, considerou.
O Presidente da República alertou para
os efeitos económicos e sociais da pandemia de covid-19, dizendo que “se traduziu

solidão”, apontou.
O chefe de Estado defendeu que “não
vale de nada” Portugal avançar “no digital,
na transição no domínio da energia, nas
qualificações mais sofisticadas”, se ao mesmo tempo “o lastro dos que ficam numa
posição cada vez mais afastada for aumentando”, porque assim “a sociedade como
um todo não avança, a sociedade recua”.
“Muitas vezes nós, os privilegiados,
os que tivemos ou temos condições mais
favorecidas, pensamos naquilo que nos
aproxima dos mais avançados na Europa e
no mundo, que é fundamental, e esquecemo-nos que ali ao lado há um sem-abrigo
ou alguém por razões de idade ou de saúde
que precisa de um cuidador informal - com
condições precárias ainda para desempenhar a sua missão”, referiu.
Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu à Cáritas Portuguesa por “nunca se ter demitido da sua função social” de “olhar para os
mais pobres, dependentes e explorados”.
Antes, a presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas, afirmou que, neste ano
“especialmente difícil” para os portugueses, “trazer a luz da paz hoje é dizer que
vale a pena, que esta luz é a luz da esperança, Natal é um tempo de esperança”.
“Contem com a Cáritas em Portugal para
ajudar naquilo em que a Cáritas puder ser
em portugueses mais pobres, em muitos da crise”.
“É olhar para o número dos sem-abrigo, útil, até porque está bastante próxima e
casos, em mais desigualdades, em mais
desempregados, em mais portugueses com que aumentou, infelizmente, bastante por nessa proximidade certamente nós consecortes salariais - apesar do esforço das me- todo o pais, é olhar para aqueles que têm guiremos ajudar”, acrescentou.
JN/MS
didas de natureza social que têm sido to- situações de maior provação, na doença,
madas para reduzir, para limitar os efeitos por virtude da idade, pelo abandono, pela
Créditos: DR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elegeu esta quarta-feira (23) a diminuição das desigualdades
como “grande desafio nacional”, especialmente nesta época de Natal, alertando para o aumento da pobreza em consequência da pandemia de covid-19.
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Presidência

Marcelo reduz as refeições de Natal
com família após críticas
Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, esta
quarta-feira (23), que vai reduzir o número de refeições de Natal, depois de ter
sido criticado por planear estar com 18
pessoas, em várias refeições separadas,
durante estes dias.

“

Tendo visto que alguns epidemiologistas ficam sensibilizados de eu ter
muitas refeições, já reduzi a uma refeição. Já só haverá uma refeição em casa,
com cinco pessoas”, explicou o Presidente
da República, durante a entrega das assinaturas da candidatura presidencial. Em
entrevista à TVI, Marcelo Rebelo de Sousa
tinha revelado que planeava estar com um
total de 18 pessoas, em grupos de cinco ou
seis pessoas, entre 23 e 24 de dezembro.
Marcelo Rebelo de Sousa entregou esta
quarta-feira (23), 12.747 assinaturas no
Tribunal Constitucional para formalizar a

recandidatura ao cargo de Presidente da
República e prometeu fazer uma “campanha pela positiva”, apresentando-se como
“fator de estabilização, de pacificação e de
compromisso”.
“A minha ideia hoje é apresentar a candidatura e no futuro é fazer uma campanha
pela positiva. Eu não irei fazer uma campanha atacando nenhum candidato nem nenhuma candidata. Direi exatamente aquilo
que penso sobre o futuro do país”, declarou
aos jornalistas, à saída do Palácio Ratton,
em Lisboa.
Acompanhado por meia dúzia de pessoas, que disse ser “um núcleo muito pequeno que ajudou a recolher as assinaturas”, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a
todos os que contribuíram para a sua recolha, observando: “Não chegam ao número
de há cinco anos, 15 mil, mas foi o que foi
possível”.

No seu entender, nesta campanha os
candidatos devem falar sobre “os problemas que o Presidente eleito no dia 24 de
janeiro vai ter entre mãos: a pandemia, a
crise económica e social aprofundada, a recuperação do país durante anos, a tentativa
de ir mais longe do que a recuperação, a superação dos fossos das diferenças, das desigualdades económicas, que se agravaram
brutalmente e a manutenção do equilíbrio
do sistema político”.
“Sabem que eu sou defensor de estabilidade e de compromisso, nesse sentido,
sendo um fator de estabilização, de pacificação e de compromisso na sociedade portuguesa, eu acho que esses são os grandes
temas - depois também a presidência portuguesa da União Europeia - sobre os quais
os portugueses querem uma resposta”,
acrescentou.
Questionado sobre o seu orçamento de

campanha, o candidato declarou que são
“25 mil euros”, acrescentando: “Tenciono
não gastar mais do que isso”.
De acordo com o documento no Tribunal
Constitucional, a maior parte dos gastos
serão com “custos administrativos e operacionais”, no valor de 16 mil euros. O candidato estima gastar 3.500 euros em “propaganda, comunicação impressa e digital”,
1.500 euros com a “conceção da campanha, agências de comunicação e estudos de
mercado “.
Quanto às receitas, o valor previsto para
a subvenção estatal é também de 25 mil
euros e o orçamento não contempla contribuições de partidos políticos nem angariação de fundos, mas apenas donativos no
valor de 1500 euros.
JN/MS

Deputados vão tentar concluir lei da
eutanásia nos primeiros dias de janeiro
O
A conclusão da votação na especialidagrupo criado na comissão de Asde, artigo a artigo, da lei da eutanásia fisuntos Constitucionais, que está a
cou remetida para os primeiros dias de
fazer as votações indiciárias (indijaneiro, mas os deputados vão tentar cativas) da lei, planeava terminar na terque votação final global seja no dia 8.
ça-feira (22) a sua missão, mas a reunião
terminou por falta de quórum, pouco
depois das 20.30 horas de Portugal continental.

Apesar de tudo, os deputados vão tentar concluir o trabalho a tempo de o texto
ser votado, na especialidade, na comissão
de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias na primeira reunião do ano, em 06 de janeiro, disseram
à Lusa parlamentares de várias bancadas.
Com esse calendário, seria possível a

votação final global na sessão plenária
de 8 de janeiro, pelo que o diploma poderia chegar às mãos de Marcelo Rebelo
de Sousa, Presidente da República e recandidato, durante a campanha para as
eleições de 24.
JN/MS
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Governo promete ajudas
extraordinárias para as pescas
O presidente do Governo dos Açores
disse que vai fazer chegar também
às pescas, setor que sofreu uma redução de 35% nos preços em lota,
as ajudas extraordinárias para fazer
face aos impactos da pandemia da
Covid-19.
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Secretário da Saúde responsabiliza
ex-diretor regional por mortes em lar
O secretário regional da Saúde dos Açores acusou o anterior diretor regional
da área e atual deputado do PS de ser
responsável pela morte de 12 utentes de
um lar de idosos, devido à Covid-19.

“

Lamento que alguém que foi responsável pelas 12 mortes no Nordeste
venha agora colocar uma questão isolada nos termos em que colocou”, afirmou
Clélio Meneses, ouvido pela Comissão de
Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa, por videoconferência, na sequência de
um requerimento do PS sobre questões relacionadas com a covid-19.
O governante reagia a uma questão do
deputado socialista Tiago Lopes, anterior
diretor regional da Saúde e anterior responsável pela Autoridade de Saúde Regional, sobre um óbito de uma jovem na vila
de Rabo de Peixe.
“Não são propriamente as circunstâncias em que ocorreu o óbito que nos preocupam, mas sim naquilo que diz respeito
à comunicação entre as diversas entidades do Governo Regional e autoridades de
saúde com as famílias, atendendo a que o
constrangimento que ocorreu foi com a
própria cerimónia fúnebre. Houve uma
situação com o núcleo familiar em que, ao
que parece, terá havido uma incompreensão com os cuidados ‘post mortem’ com o
corpo”, referiu Tiago Lopes.
O antigo diretor regional da Saúde não
reagiu à acusação do atual secretário regional sobre a morte de 12 utentes num lar de
idosos no Nordeste, quando assumia funções de responsável máximo da Autoridade
de Saúde Regional.
Sobre o caso concreto do óbito registado
em Rabo de Peixe, de uma jovem com menos de 30 anos, o presidente da Comissão de
Acompanhamento da Luta contra a Pandemia nos Açores, Gustavo Tato Borges, disse
que a utente tinha “várias comorbilidades,
obesidade, hipertensão e diabetes” e que o
Ministério Público entendeu não ser necessário fazer autópsia, acrescentando que a
comunicação com a família seguiu “os trâmites normais”.
Questionado por outros partidos sobre as
responsabilidades dos óbitos registados no
lar do Nordeste, Clélio Meneses disse não ter
qualquer informação sobre este assunto.
“Não recebi qualquer informação sobre
isso de nenhuma entidade. Dos assuntos
cujas competências foram transferidas pela
minha antecessora nada foi referido relati-
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vamente a esta matéria”, sublinhou.
Tiago Lopes criticou também a forma
como foi implementada a obrigatoriedade de
realização de testes de despiste do novo coronavírus para os passageiros que viajam de
Terceira e São Miguel para outras ilhas, alegando que não foi divulgada atempadamente
a lista de laboratórios convencionada.
Em reação, Clélio Meneses acusou o
anterior executivo de ter publicado um
decreto regulamentar sem acautelar que
existiam condições para a implementar.
“Foram certificados laboratórios, foram
convencionados laboratórios, criou-se
condições nas várias ilhas para as equipas de colheita poderem funcionar e, para
além disso, identificámos todas as questões
essenciais para resolver o problema das
pessoas. E quando tudo isto estava em condições para ser posto em prática, foi posto
em prática”, frisou.
Questionado pelo deputado socialista sobre os critérios que justificam que os testes
não sejam obrigatórios para os passageiros
que se desloquem entre as ilhas de São Miguel e Terceira, Gustavo Tato Borges disse
que os testes são realizados para “evitar a
propagação do vírus para as ilhas que não
têm neste momento casos de transmissão
comunitária”.
“Temos a ilha de São Miguel e da Terceira
com risco moderado, a taxa de incidência
quinzenal em tendência decrescente, mas
com transmissão comunitária, o que faz
com que nas viagens entre a ilha Terceira
e a ilha de São Miguel não haja benefício
nenhum em fazer teste de rastreio, pois
havendo transmissão comunitária vamos
tirar meia dúzia de casos e não haverá
qualquer impacto na taxa de incidência”,
justificou.
O presidente da comissão reforçou que o
número de novo casos nos Açores está “a
diminuir” e que o aumento de cadeias de
transmissão não é preocupante.
“É normal haver mais cadeias de transmissão havendo transmissão comunitária.
A única razão pela qual não se parou de
descrever esta situação foi porque as pessoas estão habituadas a isso. Esta informação não traz relevância para aquilo que é o
risco na população”, afirmou.
Nos Açores foram detetados até terça-feira, dia 22 de dezembro, 1.698 casos de
infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que
causa a doença covid-19, verificando-se 21
óbitos e 1.237 recuperações.
AO/MS

osé Manuel Bolieiro declarou que o
executivo regional “vai avançar em
todas as áreas e não podem ficar as
pescas excluídas”, com “a possibilidade
de projetar durante 2021 as ajudas extraordinárias e a prorrogação das que
foram tomadas”.
O social-democrata admitiu que algumas ajudas “possam ser atualizadas e
revistas dentro do quadro financeiro ao
dispor”, por via do orçamento regional
e fundos comunitários, através do Programa de Recuperação e Resiliência.
O chefe do executivo açoriano recebeu, em audiência, em Ponta Delgada,
o presidente da Federação de Pescas dos
Açores (FPA), Gualberto Rita, que referiu que, devido à pandemia da covid-19,
se tem assistido a uma “quebra de preços por via do fecho de alguns mercados internacionais, o que tem impacto
no preço da venda de peixe em lota e,
consequentemente, no rendimento dos
pescadores”.
Gualberto Rita está convicto de que
este cenário se manterá ainda durante
o primeiro semestre de 2021, havendo a
necessidade de “alguns apoios por parte
do Governo Regional para que as empresas da pesca possam ser sustentáveis
e que não haja falência no setor”.
O dirigente indicou que, se for retirada a safra do atum, as quebras no setor

das pescas “foram “na ordem dos 35%
no que respeita às vendas em lota” e
acredita-se que “esta quebra em valor
continuará”.
Gualberto Rita defendeu a isenção de
taxas de lota para a produção e comercialização, bem como a cessação temporária da atividade (que tem um regime específico de apoio na região).
O responsável quer ainda uma revisão
do Fundo de Compensação Salarial dos
Profissionais da Pesca dos Açores (FundoPesca), que apoia os pescadores em
função de vários fatores, como a impossibilidade de exercer a atividade devido
ao mau tempo.
O dirigente considera que “existem
regras que têm de ser alteradas, nomeadamente a contabilização das descargas
para acionar” este fundo.
AO/MS
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Açores abrem inquérito sobre
aquisição de máscaras ao
mercado asiático
O Governo dos Açores determinou a
abertura de um inquérito para “apuramento dos factos e eventuais responsabilidades” no processo de aquisição de
máscaras para proteção da Covid-19 no
mercado asiático em abril deste ano.

N

um despacho enviado às redações, o
secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, determina “a
abertura de processo de inquérito” sobre
a compra de máscaras por parte do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta
Delgada – ou seja, pelo Governo Regional,
então socialista -, durante a primeira vaga
da pandemia de Covid-19, quando a região
era ainda governada pelo PS.
O objetivo é “avaliar o procedimento e
todas as suas envolventes, nomeadamente negociação, partes envolvidas, pagamento antecipado e as desconformidades
alegadamente verificadas”, lê-se ainda no
despacho do Secretário Regional da Saúde
do executivo regional de coligação PSD/
CDS/PPM. A tutela justifica ainda a abertura do processo “considerando as notícias
públicas e troca de comunicações com o
Conselho de Administração do Hospital
do Divino Espírito Santo relativamente ao
processo de aquisição de equipamentos de
proteção individual, nomeadamente máscaras FFP2/KN95”.
O despacho explica que a instrução do
processo será levado a cabo pela Inspeção
Regional da Saúde.

Em março deste ano, no início da pandemia, o Governo dos Açores do PS adquiriu
equipamentos de proteção individual diretamente na China por forma a assegurar o
abastecimento do Serviço Regional de Saúde, mas numa parte das máscaras foram
detetadas inconformidades.
A 30 de abril deste ano, o então responsável da Autoridade de Saúde Regional dos
Açores disse na que as máscaras com inconformidades estavam a ser restituídas.
“Já tratámos de adquirir mais material de
proteção individual para suprir essa necessidade. Algum desse material já chegou à
região, nomeadamente máscaras FFP2. Algum dele já foi restituído, algum dele irá ser
restituído nos próximos dias. E a devolução
iremos tratar agora com o fornecedor para
que sejamos ressarcidos do que foi investido”, adiantou na ocasião Tiago Lopes.
Na altura, a Secretaria Regional da Saúde dos Açores do executivo do PS disse que
terão sido detetadas inconformidades em
mais de 38 mil máscaras FFP2, num valor
de cerca de 121 mil euros, mais IVA.
Questionado na altura sobre a utilização
dessas máscaras, Tiago Lopes admitiu também que algum dele possa ter sido utilizado
por profissionais de saúde, mas considerou
não haver motivo para preocupação.
Em novembro, após as eleições regionais, tomou posso o novo executivo do arquipélago, que reúne PSD, CDS-PP e PPM.
AO/MS
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UGT Madeira lamenta intransigência
do governo regional em relação ao
aumento do salário mínimo

Relativamente ao aviso feito esta segunda-feira (21) para o cumprimento das
medidas de higiene e segurança nos
supermercados e centros comerciais, o
presidente do Governo Regional afirma
ter sido informado de que “finalmente,
está tudo posto na ordem”.

M

iguel Albuquerque espera que o
cumprimento de todas as medidas
de segurança nestas superfícies
continue, para o bem de todos os funcionários e população em geral, manifestando-se “muito satisfeito” com o progresso
registado durante esta terça-feira (22).
“As grandes superfícies estão, neste momento, a cumprir aquilo que é a sua obrigação, que é garantir a segurança para os
próprios empresários, para os funcionários
destas empresas e para os consumidores”,
acrescentou, sublinhando que a fiscalização não será abrandada.

Declarações proferidas à margem de
uma visita à exposição ‘O Natal na Casa
da Calçada’, na Casa-Museu Frederico de
Freitas, ocasião em que, questionado pelos
jornalistas acerca dos pontos para assistir
ao espetáculo pirotécnico da passagem do
ano, Albuquerque referiu que estes serão
anunciados a partir do dia 28 de dezembro.
Na ocasião, o chefe do Executivo regional
deu os parabéns à direção e trabalhadores do
museu, que todos os anos surpreendem com
o seu “empenho e criatividade na apresentação dos presépios e mesa de natal”. “Todos os anos tenho uma boa surpresa e este é
mais um”, afirmou o presidente do Governo
Regional, que aconselhou os madeirenses a
visitarem, com as respetivas famílias e em
grupos restritos, este espaço, não tendo dúvidas de que todos “vão adorar”.
JM/MS

CMF impõe limite de 20
pessoas nos funerais
cial a cremação”, explica a nota envida
à redação.
“No momento do agendamento da
cremação ou inumação é necessário que seja comunicado por parte das
Agências Funerárias, junto dos serviços
administrativos, se o funeral se refere
a uma situação suspeita ou confirmada
de COVID-19”, acrescenta.
A Câmara mais informa que “a preDe referir que, o número de parti- sença dos funcionários municipais decipantes supracitado só poderá ser verá circunscrever-se apenas ao estreiultrapassado para garantir pre- tamente necessário para a realização do
funeral, nomeadamente ao manuseasença de familiares do falecido”.
No caso do falecimento de pessoas mento da carreta elétrica que transporcom infeção suspeita ou confirmada, ta o caixão”.
JM/MS
“a sepultura em jazigo deve ser evitada,
indicando-se como destino preferen-

Na sequência do aumento de casos
por covid-19 na Região, a Câmara
Municipal do Funchal fixou, esta terça-feira (22), um limite de 20 pessoas
à participação em funerais, cerimónias e eventos fúnebres, nos cemitérios tutelados pelo Município (São
Gonçalo, São Martinho, Santo António e Monte).

“

A Comissão Permanente de Concertação Social da RAM reuniu, esta segunda-feira (21), para discutir a proposta de Retribuição Mínima Mensal
Garantida (RMMG) a vigorar na Região para 2021, na qual a UGT Madeira propôs um aumento de 3%, face à
proposta governamental de 2,5%.

A

união sindical lamenta que o Governo Regional se tenha mostrado “intransigente” em relação ao
aumento gradual do montante percentual da Retribuição Mínima Mensal Garantida da Região Autónoma da Madeira, “de forma a promover uma política
de compensação pela insularidade, tal
como já acontece na Região Autónoma
dos Açores”.

“Mais uma vez lamentamos que o
Governo Regional se tenha associado
ao patronato e não promoveu qualquer
diligência de negociação. De resto o tratamento que tem dado à Comissão permanente de Concertação Social, é prova
da sua recusa em dignificar o papel da
Concertação Social e dum verdadeiro
diálogo social”, pode ler-se no comunicado enviado à redação.
“Apelamos, que aquando esta proposta for discutida na Assembleia Legislativa Regional possa os deputados
regionais melhorá-la e assim melhor
atenderem às necessidades de tantos
trabalhadores”, acrescenta o documento.
JM/MS

Novo máximo de vendas de
alojamentos familiares na região
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“Finalmente, está tudo posto na
ordem” nos centros comerciais,
afirma Albuquerque
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De acordo com os dados divulgados
pela Direção Regional de Estatística da
Madeira, a venda de alojamentos familiares atingiu novos máximos na Região,
no 3.º trimestre de 2020, apesar da situação pandémica.

N

o período referido, foram transacionados 864 alojamentos familiares,
dos quais 651 eram alojamentos já
existentes (75,3% do total) e 213 (24,7%)
correspondiam a alojamentos novos, representando um aumento de trimestral e
homólogo de 64,6% e 10,2%, respetivamente. Estes valores ultrapassam, assim, o
1.º trimestre de 2020 (853 alojamentos), o
anterior recorde.
“O crescimento expressivo face ao trimestre anterior resulta dos decréscimos
observados no 2.º trimestre, no qual as
consequências económicas da pandemia

foram maiores”, explica o relatório.
Ao todo, neste trimestre foram transacionados 126,1 milhões de euros, mais
68,0% que no trimestre precedente (75,1
milhões de euros) e mais 21,8% que no trimestre homólogo (103,5 milhões de euros).
No caso dos alojamentos novos, valor
das vendas subiu para 38,9 milhões de euros (+25,7%), e nos já existentes ascendeu
aos 87,2 milhões de euros (+20,2% que no
trimestre homólogo).
No conjunto do país, foram transacionados 45,1 mil alojamentos no 3.º trimestre
de 2020, correspondendo a um aumento
trimestral de 35,1% e a uma descida homóloga de 1,5%. Estas transações geraram
6,8 mil milhões de euros (+31,2% que no 2.º
trimestre de 2020 e +4,4% face ao mesmo
período do ano anterior).
JM/MS

O Executivo da CCWU
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deseja a todos os seus membros
e comunidade portuguesa
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Transportes em Angola com perda
superior a 835 milhões de euros
Segundo os dados, comparativamente ao ano passado, as perdas no
setor de aéreo caíram negativamente
cerca de 80%, no portuário e marítimo
menos cerca de 30% e no rodoviário
cerca de 50%.
De acordo com a informação, em
condições normais, o setor dos Transinformação foi avançada pelo portes atinge aproximadamente 1,6
Gabinete de Estudos e Estatísti- biliões de kwanzas (1,9 mil milhões de
cas do Ministério dos Transpor- euros) de receita anual e uma arrecadates, numa videoconferência, conforme ção fiscal de 46,4 mil milhões de kwannoticiou a agência noticiosa angolana, zas (57,5 milhões de euros).
Sapo/MS
Angop.

O setor dos Transportes angolano
registou perdas de 673,1 mil milhões
de kwanzas (835,2 milhões de euros)
devido à covid-19, representando
uma redução de cerca de 66% comparativamente a 2019, informou o
Governo.
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Governo angolano aprova Plano
de Vacinação que prioriza pessoas
acima dos 40 anos

O maior Parque de Infraestruturas Verdes em África, o Parque Urbano, localiza-se na cidade Portuária da Beira e foi
no passado sábado (19) inaugurado pelo
Presidente da Republica, Filipe Nyusi.
O empreendimento ocupa uma área de
45 mil metros quadrados e dentro podem-se encontrar campos desportivos,
parques infantis, restaurantes e bares para
além de outros espaços de lazer e diversão.
Com a construção deste grande empreendimento está garantida a gestão das
águas do rio Chivive, que vai minimizar
as inundações dos bairros da Ponta-Gêa
e Chaimite, que afetavam cerca de 30 mil
famílias, sendo que haverá controlo das
águas fluviais.
Falando à margem da inauguração do
maior parque urbano da África, o Presidente da República considerou a obra
“magnífica e amiga do ambiente” e que
“demonstra a capacidade que o Homem
tem de transformar a natureza”, numa clara alusão aos impactos trazidos pelo Ciclo-

ne Idai que destruiu por completo a cidade
da Beira.
“Os impactos dos fenómenos climáticos
tornaram-se maiores na cidade da Beira,
onde o crescimento populacional e atividade humana, sobretudo, através do uso desregrado da terra e destruição da vegetação
nativa, têm sido um dos fatores que contribuem para a intensidade das alterações climáticas”, disse o Presidente da República.
No seu discurso o Chefe do Estado recordou que pela sua localização geográfica,
Beira e outras cidades moçambicanas estão
abaixo do nível das águas do mar, tornando-se vulneráveis a fenómenos extremos,
sendo importante, nas palavras de Filipe
Nyusi, a construção de infraestruturas resilientes a mudanças climáticas.
O governante apela a população ao bom
uso do local e que o mesmo não sirva como
abrigo de marginais e com focos de criminalidade e ou local de depósito de lixo. As
obras custaram aos cofres do Estado e parceiros cerca de 36 milhões de euros.
Bola/MS

Violência em Moçambique. Mais
de 600 profissionais de saúde
abandonam postos
Um total de 641 profissionais de
saúde abandonaram o seus postos
de trabalho devido à violência armada em distritos da província de Cabo
Delgado, no Norte de Moçambique,
informou o ministro da Saúde.

O

s profissionais de saúde “perderam tudo e estão refugiados
em zonas consideradas seguras”, havendo 41 unidades hospitalares encerradas, das quais 27 estão
destruídas, segundo Armindo Tiago,
citado pela Televisão de Moçambique.
A situação criou uma segunda preocupação para o setor da saúde, além da
Covid-19, lamentou o ministro, durante um encontro com parceiros de
cooperação, que visava abordar estratégias para área.

A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de
África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes
e 560 mil deslocados, sem habitação,
nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.
Algumas das incursões passaram a
ser reivindicadas pelo grupo ‘jihadista’
Estado Islâmico desde 2019.
A Organização das Nações Unidas
anunciou na passada sexta-feira (18)
que precisava de 254 milhões de dólares (207 milhões de euros) para garantir a assistência humanitária às populações deslocadas devido a violência
armada em Cabo Delgado.
TSF/MS
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Presidente da República inaugurou na
Beira maior parque urbano de África

A campanha de vacinação contra a covid-19 em Angola, cujo arranque está
previsto para fevereiro de 2021, vai ser
realizada em três etapas, com prioridade
para as pessoas com mais de 40 anos,
anunciou, segunda-feira (21), o Governo
angolano.

O

anúncio foi feito pela ministra da
Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta,
no final de uma reunião ordinária
do Conselho de Ministros, orientada pelo
Presidente angolano, João Lourenço, na
qual foi aprovado o Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19.
Sílvia Lutucuta disse que está a ser concluída a preparação de condições de logísticas locais, nomeadamente câmaras de
frio, que são fundamentais, prevendo que
até ao final de janeiro a situação esteja resolvida.
“Por outro lado, cremos, de acordo com
o plano que nos foi enviado pela Iniciativa
Covax, que a partir de fevereiro começamos a receber vacinas”, disse a ministra.
Segundo Sílvia Lutucuta, as 12 milhões
de doses de vacinas para Angola vão chegar
por etapas e são gratuitas.
“Há uma promessa que chegarão várias
doses e nós, de acordo com a estratificação de risco que será feita, vamos anunciar
quem são as pessoas prioritárias para a vacinação”, referiu.
O Plano Nacional de Vacinação contra a
covid-19 prevê a imunização na primeira
fase de pessoas acima dos 40 anos, de grupos específicos – com comorbidade, com
elevada exposição (vendedores de mercados, motoristas de transportes públicos,
moto-taxistas) e com idade avançada.
“Nós prevemos vacinar 95% desse grupo
(pessoas com comorbidade, pessoas muito
expostas e pessoas que têm idade avançada). Pessoas com mais de 60 anos só temos
2,5% da nossa população. Como temos 12

milhões de doses, dá para vacinar cerca de
6 milhões de pessoas, nós vamos baixar a
nossa faixa a pessoas com 40 anos de idade”, explicou a ministra.
A segunda etapa, prosseguiu Sílvia Lutucuta, vai abranger as pessoas dos 20 aos
39 anos, sendo que para os menores de 20
anos, deverá acontecer provavelmente em
2022. A titular da pasta da Saúde frisou que
o custo de fabricação da vacina estipulado
pela Iniciativa Covax é de sete dólares, por
dose, mas para Angola elas são “uma doação, é um investimento a fundo perdido da
Iniciativa Covax e eles é que vão financiar
as vacinas”.
De acordo com a governante angolana,
as verbas do Orçamento Geral do Estado
serão para custos operacionais e reforço da
cadeia de frio, “porque é preciso fazer uma
grande mobilização de recursos”.
“A primeira fase vai custar mais de 100
milhões de dólares, em que mais de 90 milhões será da Iniciativa Covax, que é o custo da vacina. Mas é importante dizer que a
vacina cá é gratuita para toda a gente”, salientou. A nível nacional, avançou a ministra, decorrem trabalhos de preparação de
condições para as campanhas de vacinação
– formação de pessoal, preparação da cadeia logística.
“E é neste contexto que a comissão multissetorial vai coordenar ao mais alto nível
a campanha de vacinação ou Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 e teremos intervenção de vários setores, com
uma abrangência nacional”, sublinhou.
“Estamos já a trabalhar nas cadeias de
frio, estamos a melhorar o nosso depósito
de vacinas, que está a ser construído por
esta altura e que será concluído em janeiro
para termos condições e também estamos
a fazer a aquisição de câmaras frigoríficas
para colocar nas várias províncias”, acrescentou.
A21/MS
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Os viajantes que desejarem entrar no
Brasil por via aérea também terão de
assinar a Declaração de Saúde do Viajante, na qual se comprometem a cumprir as medidas de saúde impostas no
país para conter o avanço da pandemia.
De acordo com o decreto, quem não
cumprir a exigência poderá ser deportado ou repatriado, bem como responsabilizado na esfera civil, administrativa e criminalmente.
O mesmo decreto volta a prorrogar
por mais três meses a regra que proíbe
a entrada de estrangeiros no Brasil por
via terrestre ou fluvial, com exceção
dos venezuelanos que desejam se refugiar no país.
A restrição ao desembarque de viajantes em aeroportos brasileiros do
exterior havia sido recomendada há
vários meses pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador, mas o Governo brasileiro recusou-se a aplicá-la.
O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos depois dos
Estados Unidos.
JN/MS
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Autarca do Rio de Janeiro foi
detido em caso de corrupção
Marcelo Crivella, presidente da câmara
do Rio de Janeiro desde janeiro de 2017,
foi detido esta terça-feira (22) por suspeita de corrupção.

M
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exigência consta de um decreto
publicado na passada sexta-feira
(18) no Diário Oficial da União e
acrescenta o Brasil, com várias semanas
de atraso, à lista de países que pedem
aos viajantes um resultado negativo no
teste de covid-19.
O decreto estabelece que o viajante
deve comprovar que não está infetado
através de exame do tipo RT-PCR, que
é realizado em laboratório e é considerado referência para detetar a doença.
“O viajante de origem internacional,
brasileiro ou estrangeiro, deverá apresentar à companhia aérea responsável
pelo seu voo, antes do embarque, documento comprovado pela realização
de exame laboratorial RT-PCR, para
rastreamento da infeção SARS-CoV-2,
com resultado negativo/não reativo,
realizado no máximo 72 horas antes do
embarque”, estabelece a nova norma.

43

BRASIL

Brasil vai exigir teste exame negativo
para quem desembarca no país
O Governo brasileiro exigirá a partir
do dia 30 de dezembro que os cidadãos nacionais e estrangeiros que
desembarquem em qualquer aeroporto do país apresentem exame a
comprovar que não estão infetados
pela covid-19.
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Petrobras vai fechar parte de

escritórios no exterior e no Brasil
ram fechados, além de Londres. Estão no
grupo as representações na China, no México, no Irã, na Turquia e nos Estados Unidos (em Nova York). A empresa também
fechou escritórios no Japão, no Paraguai,
Petrobras disse na quarta-feira (23) na Nigéria, na Tanzânia e na Líbia.
Na América do Sul, a Petrobras ainque vai diminuir sua presença internacional no próximo ano, fechando da mantém escritórios na Bolívia, na Arescritórios e concentrando sua atuação gentina, na Colômbia e no Uruguai. Com
comercial fora do país em três escritórios: exceção da Bolívia, os demais devem ser
Roterdã, na Holanda, Houston, nos Estados fechados ao fim do processo de desinvestimentos em curso.
Unidos, e em Cingapura.
G1/MS
Como parte do processo, as atividades da
Petrobras Europe, hoje em Londres, serão
transferidas pra Roterdã. A mudança será
iniciada no primeiro trimestre de 2021 e
encerrada no segundo semestre.
Com a medida, a estatal espera que a
economia com a desativação de escritórios
externos, iniciada em 2019, atinja US$ 13,5
milhões por ano em 2021. A empresa não
informou qual era a economia anterior.
No Brasil, a Petrobras espera uma redução de custos de até US$ 30 milhões no próximo ano. A companhia também não detalhou o que será fechado, dizendo apenas
que, dos 23 edifícios que ocupava no país há
dois anos, só oito continuarão a ser usados
no primeiro trimestre de 2021.
No exterior, dos 18 escritórios que a Petrobras mantinha no fim de 2018, 10 já fo-

Com a medida, a estatal espera que a
economia com a desativação de escritórios externos, iniciada em 2019, atinja
US$ 13,5 milhões por ano em 2021.
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arcelo Crivella foi detido em casa,
na Barra da Tijuca, por volta das 6
horas (9 horas em Portugal continental), numa ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, revela o portal de notícias brasileiro G1.
Antes de entrar nas instalações da polícia, garantiu que foi o autarca que mais
combateu a corrupção e que espera por
“justiça”, acrescenta.
No âmbito da mesma operação também
foram detidos o empresário Rafael Alves, o
delegado reformado Fernando Moraes e o
tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro
Macedo.
O G1 adianta que o ex-senador Eduardo
Lopes também é alvo da operação, mas já
não reside no Rio de Janeiro, pelo que terá
de se apresentar às autoridades.
Em causa está uma investigação que teve
início em 2018, depois da denúncia de Ser-

gio Mizrahy, que admitiu ser responsável
pela lavagem de dinheiro de um esquema
de subornos e extorsão de empresários que
queriam fazer contratos com a autarquia do
Rio de Janeiro, segundo a acusação.
Marcelo Crivella, pastor evangélico de 63
anos, irá deixar o cargo no dia 1 de janeiro
depois de ter perdido a reeleição para o seu
antecessor, Eduardo Paes.
Investigações no início deste ano mostraram que Crivella tinha laços estreitos com
Rafael Alves, que teria prometido contratos
governamentais em troca de pagamentos,
disseram a polícia e os procuradores.
Alves nunca ocupou um cargo oficial,
mas o seu irmão era o chefe do gabinete
do Turismo da cidade e mantinha reuniões
frequentes com Crivella. Os investigadores
alegaram que Alves foi a pessoa que decidiu
as empresas às quais iriam ser adjudicados
contratos.
Jorge Felippe, presidente do conselho
municipal, assumirá o cargo enquanto Crivella estiver detido.
JN/MS

Confiança dos consumidores
no Brasil regista terceira
queda consecutiva
A confiança do consumidor no Brasil
teve sua terceira queda consecutiva
em dezembro, em meio à incerteza
sobre a pandemia de covid-19 e seus
efeitos na economia e no mercado de
trabalho no próximo ano.

O

Índice de Confiança do Consumidor, divulgado pelo Centro
de Estudos Económicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), caiu 3,2
pontos em dezembro em relação ao mês
anterior e ficou em 78,5 pontos.
Segundo o estudo, essa queda se deve
a uma degradação na perceção dos consumidores brasileiros tanto sobre o cenário atual quanto das expectativas para
os próximos meses.
“Diante de uma segunda onda de covid-19, fim dos benefícios sociais e alto
desemprego, os consumidores, principalmente os de menor poder aquisitivo, indicam que continuarão a conter

o consumo”, disse a coordenadora das
pesquisas da FGV, Viviane Seda Bittencourt. Da mesma forma, esse comportamento mais cauteloso reflete a “dificuldade” no mercado de trabalho, uma vez
que 97,5% dos consumidores avaliam
que “está difícil encontrar trabalho no
momento”.
“Apesar da aproximação do início das
campanhas de vacinação, o consumidor continua desanimado em relação a
2021”, disse Viviane Seda Bittencourt.
Assim, enquanto o Índice da Situação Atual recuou 2,1 pontos, para 69,7
unidades, o Índice de Expectativas caiu
3,7 pontos, para fechar em 85,6 pontos
em dezembro. O estudo constatou que
a confiança dos brasileiros diminuiu em
todas as faixas de renda, exceto nas famílias que têm uma renda mensal acima
de 9.600 reais (cerca de 1.530 euros pelo
câmbio atual).
NM/MS

The staff and members at Carpenters & Allied Workers
Local 27 would like to wish everyone a
safe and Merry Christmas!

222 Rowntree Dairy Rd
Woodbridge, ON L4L 9T2
T: 905-652-4140
www.ubc27.ca
@carpenters27
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Comunidades defendem incentivos fiscais a
empresas em Portugal que apoiem emigrantes
O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) propôs ao Governo um
projeto de incentivo fiscal para as empresas e instituições em Portugal que
apoiem o movimento associativo e as
pessoas carenciadas nas comunidades,
tendo em conta as limitações orçamentais públicas.

A

proposta consta de um dos dois documentos que o CCP enviou na terça-feira (22) para o ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado
das Comunidades Portuguesas, com considerações, propostas e perguntas aprovadas
na reunião geral online deste órgão consultivo, no passado dia 12 de dezembro.
Sobre os apoios sociais a carenciados e
ao associativismo nas comunidades, que
atravessam um “momento de imensas difi-

culdades”, devido à pandemia de covid-19,
o Conselho começa por considerar que a
atribuição de apoios pela Direção-Geral dos
Assuntos Consulares e das Comunidades
Portuguesas (DGACCP) “não é a solução
para os graves problemas experimentados
por muitas associações, nomeadamente
para aquelas que são dirigidas por pessoas
que não dispõem de competências técnicas para preencher os formulários requisitados”, o que exclui “mais uma vez quem
tem um perfil mais desfavorecido”.
E propõe que o valor global atribuído a
projetos que busquem apoio associativo da
DGACCP para 2021 seja aumentado para
900.000 euros, “tendo em vista as graves dificuldades das associações, também
no pós-pandemia”. Através do regime de
apoios financeiros foi distribuída nessa área
uma verba de 627.000 euros.

O CCP reconhece, nesta missiva, que
“nem sempre o Estado ou o Governo tem
possibilidade orçamentária de realizar todos os apoios apresentados nas comunidades pela própria amplitude destas” e, por
isso, defende “algo diferente”: “Buscar na
iniciativa privada fontes de apoios”.
Para tal, o CCP propôs ao Governo “que
seja feito, em conjunto com a Presidência
do Conselho de Ministros, um projeto de
incentivo fiscal a empresas e instituições
sediadas em Portugal que nas Comunidades contribuam e fomentem projetos de
apoio a pessoas carenciadas ou a associações de matriz portuguesa previamente
registadas junto ao respetivo consulado ou,
centralmente, na DGACCP”.
Num outro documento sobre os postos
consulares e o atendimento aos utentes, o
CCP congratula-se com o lançamento dos

Centros de Atendimento Consular (CAC)
em alguns países europeus, com atendimento desde Portugal, questionando o
Governo sobre o cronograma e a ordem de
implementação desses CAC em outros países ou regiões com extrema necessidade.
Relativamente ao novo Sistema de Gestão Consular, o CCP apoia a “simplificação
dos atos consulares e a inscrição consular
única” que este novo modelo permite e
pretende saber quando é que todos os postos consulares terão o novo sistema implementado. O CCP é o órgão consultivo do
Governo para as políticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas no
estrangeiro.
JN/MS

Pandemia

Trump rejeita pacote de apoio à economia
aprovado pelo Congresso
O Presidente dos Estados Unidos re- contra, horas depois de a Câmara dos Rejeitou o pacote de estímulos à econo- presentantes ter votado 359 a favor e 53
mia aprovado pelo Congresso, pedin- contra.
O pacote de emergência foi incluído na
do que fosse modificado.
lei de despesas para financiar a adminisApelo ao Congresso para que altere tração federal até setembro de 2021, num
este projeto de lei e aumente os ridi- valor total de 2,3 biliões de dólares (1,8
culamente baixos 600 dólares para biliões de euros).
Os pontos mais marcantes do pacote
2.000 ou 4.000 dólares para um casal.
Também apelo ao Congresso para que se de estímulo são o pagamento de 600 dólivre dos elementos desnecessários e dis- lares a todos os norte-americanos com
pendiosos desta lei”, exigiu, num vídeo rendimentos inferiores a 75 mil dólares
por ano e subsídios de desemprego de
publicado na rede social Twitter.
Sem dizer explicitamente que não assi- 300 dólares por semana.
A sua entrada em vigor final estava
naria o projeto, Trump pediu que lhe seja
enviada uma lei “adequada” emendada. pendente de ratificação pelo presidente
Na segunda-feira (21), o Senado apro- cessante, Donald Trump.
JN/MS
vou o projeto com 91 votos a favor e sete
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Equipa de 450 milhões contra a covid
Líderes da UE apelam à responsabilidade no Natal
Os líderes da União Europeia divulgaram
esta quarta-feira (23) uma mensagem
natalícia por vídeo a apelar aos cidadãos
europeus que atuem com sentido de
responsabilidade durante a época festiva, para que a Europa possa superar a
pandemia da covid-19.

O

vídeo, intitulado “Unidos contra a
covid-19”, reúne curtas mensagens
do presidente do Conselho Europeu,
Charles Michel, e dos 27 chefes de Estado
e de Governo da UE, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, que, com
uma máscara de proteção, assume que este
Natal vai ser “diferente”, mas sublinhando
que esse é “o melhor presente” que se pode
dar “àqueles que estão na linha da frente no
combate à covid”.
Com várias referências à “esperança”
e “luz ao fundo do túnel” que representa
a chegada da primeira vacina e múltiplos
agradecimentos aos esforços dos profissionais de saúde, a mensagem vídeo dos
líderes da UE é sobretudo pedagógica, com
apelos aos 450 milhões de cidadãos europeus para que tenham um pouco mais de
“paciência” e “não baixem a guarda” durante a época festiva, mantendo um comportamento responsável e seguindo as
orientações de higiene e distanciamento
social.
“E se juntarmos uma equipa de 450 milhões de cidadãos para colocar o vírus sob
controlo?”, começa por desafiar Charles

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Foto: JOHN THYS / EPA

Michel, que de seguida dá a ‘receita’: “agindo de forma responsável, praticando o distanciamento social e medidas de higiene,
tomando conta dos outros e de nós próprios”. Imediatamente depois do presidente
do Conselho Europeu, seguem-se mensagem dos líderes do atual trio de presidências
do Conselho da UE, formado por Alemanha
(segundo semestre de 2020), Portugal (primeiro semestre de 2021) e Eslovénia (segundo semestre do próximo ano).
“A melhor proteção contra a pandemia
está nas nossas mãos: limitar contactos, usar

máscara, manter a distância e mostrar consideração pelos outros”, afirma a chanceler
alemã, Angela Merkel, que saúda também
a “investigação pioneira” europeia, “que
muito em breve providenciará as primeiras
vacinas”, numa referência à primeira vacina a ser autorizada para uso na UE, desenvolvida pelo laboratório alemão BioNTech e
pela norte-americana Pfizer.
Na sua intervenção, António Costa, o
único governante a dirigir-se aos cidadãos
com uma máscara colocada a cobrir a boca
e o nariz, começa por dizer, apontando

para a proteção, que “este natal vai ser assim: diferente”. “Este é o melhor presente
que podemos dar àqueles que estão na linha
da frente no combate à covid. É a melhor
prenda que podemos dar aos nossos amigos
e à nossa família. A todos, Bom Natal, sem
covid. Protejam-se”, declara o primeiro-ministro português.
Ao longo de quase nove minutos, sucedem-se as mensagens dos restantes líderes
europeus, todas no mesmo sentido, com
elogios aos profissionais de saúde, notas de
esperança pela chegada de vacinas e, sobretudo, apelos ao sentido de responsabilidade e solidariedade dos cidadãos europeus
durante a época do Natal e Ano Novo.
“A chegada da vacina faz-nos ver a luz ao
fundo do túnel, mas devemos manter-nos
vigilantes, sobretudo nesta época festiva,
em que o melhor presente é a proteção dos
nossos entes queridos”, sublinha também
o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez. “Um pouco mais de paciência e venceremos esta batalha juntos”, apela o Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades.
A pandemia de covid-19 já provocou
quase 1,7 milhões de mortos no mundo
desde dezembro do ano passado, incluindo
6.254 em Portugal.
A primeira vacina contra a covid-19 autorizada, esta mesma semana, na UE, vai
começar a ser administrada ainda este ano,
a partir de 27 de dezembro.
JN/MS
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Rússia não espera “nada
de bom” de Joe Biden

“

Não esperamos nada de bom, isso é
claro. Seria estranho esperar bem das
pessoas que, para muitos deles, fizeram da russofobia a sua carreira, despejando bílis no meu país”, disse o vice-ministro
à agência noticiosa russa Interfax, após novas tensões entre os dois países por causa
de um gigantesco ciberataque nos Estados
Unidos atribuído a Moscovo.
Sergei Riabkov é responsável pelas relações com as Américas e continua a ser um
dos principais interlocutores do Departamento de Estado norte-americano.
Na sua opinião, Moscovo deveria ter apenas um “diálogo seletivo” com os Estados
Unidos, visando apenas os “assuntos que
interessam à Rússia”.
Quanto ao resto, deve haver uma política de “contenção total dos Estados Unidos
em todas as direções, porque a política dos
EUA em relação à Rússia é profundamente
hostil”, considerou.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros indicou ainda que a “bola” está no campo norte-americano para um renascimento das relações bilaterais e que a Rússia não
tencionava “iniciar contactos com a equipa
de transição de Biden”. Estes comentários
chegaram horas depois de o Presidente
eleito dos EUA ter prometido responder ao

gigantesco ataque cibernético atribuído à
Rússia que visava o seu país, acusando Donald Trump de inação.
Segundo Riabkov, a administração cessante dos EUA está a deixar “um pesado
legado”, tendo adotado múltiplos pacotes de sanções contra a Rússia, incluindo
“hacking” e interferência nas eleições presidenciais de 2016.
“Tudo está a ir de mal a pior. Isto foi típico dos últimos quatro anos e não há sinais
de que esta tendência vá mudar”, disse.
JN/MS
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A Rússia não espera “nada de bom” do
futuro Presidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, acreditando que a sua política externa será orientada pela “russofobia”, disse o vice-ministro dos Negócios
Estrangeiros Sergei Riabkov.

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

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

416-653-8938

immigration4canada.ca
1560 Bloor St W, Toronto

Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

Atirador que matou três polícias
em França foi encontrado morto
Um homem armado matou três polícias e feriu outro quando responderam a um caso de violência doméstica na localidade de Saint-Just, em
França. Após três horas de buscas,
o atirador foi encontrado morto.

O

s agentes da polícia deslocaram-se ao local, esta quarta-feira (23) pelas 6.30 horas
(5.30 horas em Portugal continental),
para auxiliar uma mulher vítima de
violência doméstica que tinha subido para o telhado de uma casa. Dois
chegaram primeiro e foram atingidos
a tiro: um morreu e o outro ficou ferido numa perna, sem gravidade. Outros dois agentes que chegaram depois
também foram mortos a tiro.
O atirador, de 48 anos, incendiou a
casa, mas a mulher foi resgatada em
segurança. O homem é conhecido das
autoridades por questões relacionadas
com custódia de crianças.
Foram mobilizados mais de 300 polícias para “localizar e deter o mais rapidamente possível” o suspeito, segundo
Maddy Scheurer, porta-voz da polícia.
Após cerca de três horas de buscas, o
atirador foi encontrado morto, revelou
o ministro do Interior francês, Gerald
Darmanin, no Twitter.
“Foi encontrado morto no seu veículo”, disse à agência de notícias AFP
um assessor do ministro, admitindo
que o agressor se tenha suicidado.
As vítimas mortais são Brig Arno
Mavel de 21, anos, Cyrille Morel de 45
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anos e Rémi Dupuis de 37 anos, segundo indicou o ministro francês do Interior. O governante já manifestou a sua
profunda tristeza pelas mortes e endereçou condolências à família, amigos e
colegas dos agentes.
O primeiro-ministro francês Jean
Castex enviou condolências às famílias
dos agentes e lamentou: “Este drama
afeta a todos nós e todo o país está em
luto”.
Também o Presidente Emmanuel
Macron já prestou homenagem aos
três polícias assassinado, chamando-os de “heróis” numa mensagem publicada na rede social Twitter. “O país
associa-se à dor das suas famílias. Para
nos proteger, as nossas forças arriscam
a vida. São os nossos heróis”.
Saint-Just situa-se no departamento
de Puy-de-Dôme, na região montanhosa do centro de França.
JN/MS
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O Sporting já estava a ver o caso mal parado, até que - já em cima do minuto 90 -,
uma “estrelinha” em forma de penálti fez
com que os três pontos ficassem em Alvalade.

A

qualidade exibicional da equipa de
Rúben Amorim esteve longe daquilo
a que nos tem habituado, mas ainda
assim os leões conseguiram passar o Natal no
topo da tabela classificativa. Que rico presente… com 19 anos de atraso!
Tiago Tomás foi o responsável pela única ocasião de perigo da equipa da casa na
primeira parte, já que o Farense conseguiu
bloquear com sucesso as diversas investidas
leoninas. Na realidade, até foram os algarvios
os primeiros a mexer com a partida quando,
aos seis minutos, Ryan Gauld obrigou Adán
a mostrar serviço.
Frente a um Sporting desinspirado, o Farense voltou a ficar perto do golo ainda antes
do intervalo, novamente com os mesmos
protagonistas. Um minuto depois, foi a vez
de Tiago Tomás atirar ao poste da baliza de
Defendi.
Na segunda parte tivemos mais do mesmo: boa organização algarvia versus ineficácia leonina.
A entrada de Bruno Tabata, aos 57’, veio
dar um novo fôlego ao Sporting que, ainda
assim, não conseguia encontrar o caminho
para o golo. O Farense ia-se aguentando
como podia, muitas vezes recorrendo à falta para evitar males maiores - e foi precisa-

mente assim que, já muito perto do apito final, tudo mudou. Depois de atingir
Feddal, Defendi viu o segundo amarelo
e recebeu ordem de expulsão. Hugo
Marques entrou para tentar evitar o
golo mas Sporar, da marca dos onze
metros, levou a melhor e garantiu
a vitória dos leões. Há lá prenda
melhor que um quebrar de maldição?
Bem, mas por falar em exibições pobres: também o Benfica, segundo

classificado, venceu nesta
jornada.
O
derrotado foi o
Gil Vicente que
até rematou mais
(14-11)… mas falhou
o alvo. Ou, melhor
dizendo, encontrou
um “segurança” à
porta que não deixou passar nada
nem ninguém.
Depois de 45 minutos sem golos, a
equipa de Ricardo Soares entrou
forte
na segunda parte
e obrigou
Odysseas a três
boas defesas...
em menos de 10
minutos! A primeira foi aos 54’, após cabeceamento de Lucas
Mineiro, a segunda dois minutos depois, na
resposta a um remate forte de Lourency e

a terceira - que não foi de vez - foi já depois dos encarnados se terem colocado
em vantagem: Samuel Lino esquivou-se
à defesa encarnada, rematou e obrigou
o guardião grego-alemão a, mais uma
vez, dizer presente. Na recarga, Lourency, voltou a tentar a sorte, mas
Vlachodimos afastou o esférico com
a ponta dos dedos.
Os golos da vitória benfiquista
foram apontados por Rodrigo
(autogolo) e Everton, aos 59’
e 65’, respeti-

vamente.
No último lugar
do pódio seguem os dragões
que “copiaram” o
resultado do Benfica
e venceram também
por 2-0 o Nacional.
Foi Sérgio Oliveira
quem, de penálti, desbloqueou o
marcador no Estádio do Dragão:
Pedrão derrubou
Taremi na grande
área
e Manuel Oliveira
apontou para a marca
dos
onze
metros. Na conversão, o médio não vacilou.
A vantagem deixou a equipa azul
e branca mais relaxada e confiante e, por
isso mesmo, foi com tranquilidade que che-

gou ao 2-0, aos 39’: após um bom corte de
Diogo Leite, Taremi isola Marega e este teve a
frieza de picar a bola sobre Daniel. Um lance
em que os insulares ficaram a pedir falta do
defesa central portista sobre Brayan Riascos.
O lanterna-vermelha Portimonense e o
oitavo classificado Famalicão empataram
a zero no Algarve, num jogo sem grandes
oportunidades. O cenário repetiu-se em
Tondela, onde a equipa da casa dividiu pontos frente ao Moreirense.
Por outro lado, nos Açores houve golos
com fartura… mas por parte do visitante
Vitória Sport Clube! Ricardo Quaresma estreou-se a marcar pela equipa de Guimarães
- e logo com um grande golo - e ainda fez as
assistências para o golo de André André, aos
6’, e para o segundo de Estupiñán, aos 54’ - o
colombiano já tinha marcado o terceiro dos
vimaranenses aos 30’.
Na Madeira, o Marítimo - Belenenses terminou com a vitória dos insulares… e com os
ânimos muito exaltados. Phete agrediu René
Santos e os jogadores - bem como elementos do staff das duas equipas - envolveram-se numa aparatosa discussão que terminou
com a expulsão do defesa da equipa visitante.
Na estreia de Jesualdo Ferreira, o Boavista não conseguiu ir além de um empate em
Paços de Ferreira. Alberth Elis colocou os
axadrezados em vantagem aos 61’, mas João
Pedro, aos 83’, restabeleceu a igualdade.
Finalmente, na Pedreira, Ricardo Horta
aos 43’, Fransérgio aos 62’, e Paulinho aos
88 ‘, foram os autores dos golos que deram
a vitória ao Braga sobre o Rio Ave, que já não
sabe o que é vencer há quatro jornadas. Os
vilacondenses são nonos, com nove pontos.

Boas festas
com muita paz,
amor e alegria.
REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

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

416.459.2007
candido@candidofaria.ca

www.CandidoFaria.ca
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Sporting renova com Nuno Arte e eficácia vitorianas
valem triunfo robusto
Mendes até 2025
Equipa minhota ganha pela primeira tória, antes de Estupiñan fazer o terceiro
vez para a Liga nos Açores. Quaresma antes do descanso.
Ao intervalo, o técnico dos açorianos
e Estupiñan em foco.
tirou João Lucas e lançou Diogo Salomão,
Vitória de Guimarães teve uma mudando a equipa para 4x4x2, e a reação
noite inspirada nos Açores. Pela podia ter surgido logo de imediato, mas
primeira vez em jogos da Liga, a Osama Rashid desperdiçou duas granequipa minhota conseguiu vencer no Es- des penalidades (a segunda em repetição
tádio de São Miguel e logo por números da primeira, depois de Bruno Varela ter
avançado no momento da conversão).
expressivos.
Falharam os açorianos, não desperA eficácia da equipa de João Henriques
roçou a perfeição. Os três primeiros três diçou Estupiñan, que bisou na primeira
golos surgiram na exploração do lado es- oportunidade da segunda parte, novaquerdo da defesa açoriana, o calcanhar mente numa jogada pelo lado esquerde Aquiles da formação de Daniel Ramos. do, após a segunda assistência da noite
Quaresma assistiu André André para o de Quaresma.
JN/MS
0-1 e depois estreou-se a marcar pelo Vi-

“

Estou muito feliz. É um sentimento
único poder renovar com o Sporting.
Estou sempre disponível para ajudar
o clube, que é o que pretendo fazer. Sou
um jogador trabalhador, que dá tudo pela
equipa. É isso que podem esperar sempre
de mim porque vou dar o máximo por este
Clube”, afirmou o jogador em declarações
aos meios de comunicação leoninos.

Nuno Mendes chegou aos leões em
2011/2012, com apenas nove anos, e salienta estar a viver “um sonho”. “Sempre
foi um sonho. Agora que estou aqui, tenho
de fazer o melhor possível para continuar
a jogar com estes jogadores e ajudar o clube ao máximo”, continuou.
O defesa deixou também uma palavra
aos adeptos. “Prometo muito trabalho da
equipa e também da minha parte. Sou um
jogador que dá tudo dentro de campo e os
Sportinguistas podem esperar isso de mim
em todos os jogos e treinos”, completou.
.
JN/MS

Créditos: DR

O defesa-esquerdo Nuno Mendes, de 18
anos, prolongou o contrato que o liga ao
Sporting até 2025, anunciou o clube em
comunicado, com a cláusula de rescisão
a ser fixada em 70 milhões de euros.

F. C. Porto - Nacional: uma parte para
avançar e outra de gestão clássica
Dragão construiu vitória no primeiro
tempo e, depois, começou a pensar
na Supertaça com o Benfica, mas sem
nunca se deixar beliscar pelos insulares.

O

Créditos: DR

F. C. Porto segue firme na busca
pelo lugar que lhe diz pertencer, o primeiro da Liga, ao vencer, sem contestação, um Nacional que
nunca abdicou da forma de jogar, com
linhas baixas e em contra-ataque, mesmo em desvantagem no marcador. Os
azuis e brancos construíram a vitória na
primeira parte e, na segunda, geriram
esforços a pensar na Supertaça.
Sérgio Conceição tinha pedido uma
entrada forte para ganhar e os jogadores
portistas cumpriram o plano. Não foram
avassaladores, mas renderam o suficiente para encostar o Nacional no meio
campo defensivo. A verdade é que, no
desenrolar da partida, o 4x1x4x1 dos insulares nunca se conseguiu esticar, fruto
da grande pressão que os portuenses colocaram no meio campo ofensivo. Em 90
minutos mais descontos, o Nacional só
visou a baliza portista em duas ocasiões,
por Gorré e Rochez, ambos os casos resolvidos com facilidade por Marchesín.
Mérito da equipa de Sérgio Conceição,
movida mais por transpiração do que

por inspiração, mas que, mesmo assim,
conseguiu ser a única das 14 que já disputaram esta 10.ª jornada a marcar na
primeira parte. E logo em dose dupla.
Sérgio Oliveira abriu o ativo na conversão de uma grande penalidade, a punir
falta de Pedrão sobre Taremi, e Marega
fechou a contagem, a passe do avançado iraniano, desviando a bola de Daniel
Guimarães.
Se na primeira parte não houve nota
artística, na segunda ainda menos. O F.
C. Porto seguiu dominador, mas naturalmente já a pensar no jogo frente ao
Benfica, para a Supertaça Cândido de
Oliveira. Todas as substituições produzidas por Sérgio Conceição foram feitas
com esse próximo jogo, que vale um título, em mente.
Na dança das substituições, o Nacional
conseguiu melhorar ligeiramente as saídas para o ataque, mas nunca logrou beliscar o dragão. E Sérgio Conceição pôde
tirar mais um ponto de satisfação desta
partida: depois de dois jogos a encaixar
golos, a equipa do F. C. Porto lá fechou
a baliza, fruto do trabalho coletivo. Num
jogo agressivo no bom sentido, o técnico
portista só lamentará a mazela que obrigou Corona a sair.
JN/MS

A segunda melhor equipa
ganha a jogar poucochinho
As águias venceram os gilistas, mas
sentiram dificuldades que o resultado
não espelha. Disciplina e autogolo influem no desfecho do jogo.

N

a resposta ao triunfo, na véspera, do
Sporting, o Benfica manteve a segunda posição na Liga, vencendo o
Gil Vicente, por 2-0, e mantendo-se a dois
pontos do líder.
No entanto, para os encarnados, o resultado foi bem melhor do que a exibição,
com a equipa a garantir os três pontos, na
sequência de um jogo em que esteve pouco inspirada e sentiu grandes dificuldades
para dominar um opositor que só se rendeu na reta final, já com o marcador desnivelado.
A anteceder a decisão da Supertaça
frente ao F. C. Porto, Jorge Jesus deixou
Otamendi, Gabriel e Rafa fora das opções,
aparentemente a pensar no confronto em
Aveiro. A equipa até saiu de Barcelos com
o triunfo, mas tirando a questão pragmática, pouco mais tirou de positivo da viagem a Barcelos.
Na antevisão do jogo, Jesus argumentara que o Benfica era a segunda melhor
equipa da Liga, mas o certo é que, à exceção da questão classificativa, exibiu
poucochinho frente aos gilistas, acabando
por vencer graças a duas situações vitais,
motivadas por erros alheios. Primeiro, foi
o árbitro Nuno Almeida a não estar bem,
poupando a expulsão a Gilberto, perto do
intervalo. Depois, Rodrigo foi infeliz, desviando para a própria baliza um remate de
Everton Cebolinha.
Um golo que, além do mais, surgiu contra a corrente do jogo, pois o Gil Vicente,
que passara quase toda a primeira parte a
ritmo baixo, a jogar com 10, encheu-se de
brios e passou a incomodar o último re-

Créditos: DR
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O

duto do Benfica. Vlachodimos foi então
essencial na baliza das águias, mantendo
o nulo, e Lucas Mineiro infeliz, com três
tentativas e um remate ao ferro.
Os minhotos ainda reagiram ao golo,
mas a eficácia do adversário prevaleceu.
cruzamento de Seferovic, com Everton a
confirmar, de cabeça, ao segundo poste.
O 2-0, seis minutos depois, resolveu o
jogo e até deu para o Benfica poupar mais
jogadores para a Supertaça. Já o Gil Vicente continua em posição intranquila, mas
mostrou argumentos para subir na tabela.
JN/MS
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Sporting vence Farense
Astúcia e eficácia
com penálti perto do apito final

no regresso dos Guerreiros
Equipa de Carlos Carvalhal recupera
quarto lugar, após vitória sem espinhas perante um Rio Ave em crise e
que precisa urgentemente de reforços
para o ataque.

Créditos: DR

O Sporting venceu (1-0) o Farense em Al- fo aos leões.
Após o apito final, os ânimos ainda
valade na 10.ª jornada da Liga. Clube de
Alvalade vai passar o Natal na liderança aqueceram. Nuno Santos dirigiu-se aos
jogadores do Farense e instalou-se a condo campeonato.
fusão no relvado. O jogador dos leões acaúnico golo do jogo surgiu já ao mi- bou por ver cartão amarelo.
Com este resultado, o Sporting reforçou
nuto 90. Na sequência de um livre,
Defendi saiu da baliza para sacudir o comando do campeonato, com 26 pona bola e acertou em Feddal. André Narciso tos, ficando com dois de vantagem sobre o
assinalou grande penalidade e mostrou o Benfica e quatro em relação ao F. C. Porto,
seg undo cartão amarelo ao guarda-redes, enquanto o Farense ocupa a 17.ª e penúltique foi expulso. Chamado a bater o castigo ma posição, com oito pontos.
JN/MS
máximo, Sporar não falhou, dando o triun-

O
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S

em grande esforço, o Braga voltou
às vitórias no campeonato, batendo sem apelo um Rio Ave que está
há quase dois meses sem ganhar na Liga
e que precisa urgentemente de reforços
para o ataque. Se o futebol não tivesse balizas e o objetivo não fosse marcar
golos, os vila-condenses, se calhar, até
tinham ganhado o jogo e com nota artística. Mas, pela sexta vez em 10 jogos
no campeonato, a equipa de Mário Silva
ficou a zeros e divide com o Belenenses
SAD o pior ataque da prova.
O Braga perdeu cedo Galeno, por
lesão (o extremo brasileiro saiu com
queixas no adutor), e logo um dos principais desequilibradores, o que poderá
ter pesado numa primeira parte com
pouca inspiração e equilibrada.
O Rio Ave mostrou personalidade e,
a espaços, foi melhor que a equipa da
casa. A meio da primeira parte, com
os forasteiros no controlo da posse de
bola, Filipe Augusto gritava “paciência com ela” - com a bola, claro está -,
com a intenção clara retirar a iniciativa
ofensiva aos minhotos. Mas lances reais
de golo não se viram, de parte a parte,
com exceção de um ou outro remate
com algum perigo, pelo que foi de forma algo inesperada que, perto do intervalo, o Braga chegou ao golo. Al Musrati
foi o primeiro a ter uma ação decisiva,
com um passe vertical para Fransérgio,
que viu Castro com muito espaço entre

o lateral direito e o central do Rio Ave:
o médio assistiu Ricardo Horta, que só
teve de encostar.
No segundo tempo, mais do mesmo.
A equipa vila-condense com muitas
dificuldades em ser verdadeiramente
acutilante no último terço do relvado
e o Braga a ser mais astuto e maduro
e a aproveitar as brechas. Al Musrati lançou Iuri Medeiros na esquerda e
o cruzamento a régua e esquadro saiu
perfeito para o pé direito de Fransérgio
fazer o segundo golo e matar a partida.
André Pereira podia ter reduzido aos
86 minutos, bem assistido por Carlos
Mané, mas Matheus mostrou muita
atenção e seria o inevitável Paulinho a
fechar o marcador perto do fim com a
colaboração de um passe mágico de Ricardo Horta.
JN/MS

Happy Holidays!
On behalf of the LiUNA Local 183 Training Centre
we wish the Members of LiUNA Local 183 and their
families a safe and joyous Holiday Season!
Be sure to keep your Health & Safety Training up to date!
Some of our programs include:
* Construction Craft Worker Apprenticeship
* Sewer and Water Main
* Asphalt
* Welding
* Tile Setting
* Residential Trim Installation

For a full listing of available Programs
visit:

www.183training.com
@liuna183training

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

F. C. Porto vence Benfica e conquista Supertaça
FICHA DE JOGO E AO MINUTO
Os azuis e brancos venceram (2-0),
esta quarta-feira (23), em Aveiro, o
Benfica e conquistaram a Supertaça.

O

primeiro golo do encontro
surgiu ainda na primeira parte, por Sérgio Oliveira. Depois
de uma falta de Vlachodimos sobre
Taremi na grande área, Hugo Miguel
assinalou uma grande penalidade
após indiciação do VAR. Chamado a
marcar, o médio não falhou e chegou
ao oitavo golo da época.
Perto do apito final, Luis Díaz, depois
de Grimaldo acertar no ferro da baliza
de Marchesín, aproveitou um grande
passe de Corona e fechou a contagem.
JN/MS

O Benfica foi mau. Patético, em determinados momentos. Não ter memória é não
ter complexos, mas esta águia de Jorge Jesus mostra o oposto. O treinador mudou e
a equipa segue agarrada às três derrotas da
época passada, fazendo com que o investimento de milhões (muitos) e o discurso do
«vamos jogar a triplo» soe a campainha do
pânico.
Exceção feita a três remates de Grimaldo, o
Benfica nada criou, nada ameaçou, nada foi
capaz de dar ao jogo. O lateral tentou num
remate dentro da área no primeiro tempo
e depis em dois livres diretos na segunda
parte, o segundo a bater com estrondo no
poste esquerdo de Marchesín. O resto, insistimos, foi incompreensivelmente mau e
a dar lógica a todos os maus sintomas das
passadas semanas.

Este plantel de Jesus faz lembrar o casal
que dorme na mesma casa por obrigação
e que está junto há décadas só para não se
incomodar com a papelada do divórcio. Os
jogadores têm momentos em que fazem da
união um inconveniente, vêem-se diariamente e mal se reconhecem. Em Aveiro
não fizeram muito mais do que uma equipa de solteiros – ou de casados de longo
termo, para manter a analogia – faria. Foi
péssimo.
O FC Porto não precisou de ser brilhante para ser muito superior. Teve um Pepe
em plano estratosférico – Darwin pareceu
um juvenil deslumbrado ao seu lado – um
Marchesín importante em dois momentos,
um meio-campo cheio de convicções fortes, dois laterais melhores do que os adversários durante 90 minutos. Everton e Rafa
foram… confrangedores.

Para o Benfica e para os benfiquistas tudo
se torna pior à medida que o tempo avança.
O investimento faraónico, até desfasado da
realidade que os nossos dias impões, atira
toda a responsabilidade para cima da direção recentemente reeleita e do treinador
que voltou a casa a envergar a túnica de salvador do mundo encarnado.
Não estranhem se sonharem com monstros e assombrações nos próximos dias. O
FC Porto teve alguns animais competitivos dentro do relvado. O Benfica passou o
jogo amedrontado. A notícia para as águias
é dura: continuar assim é continuar mal.
É chegar à cama e ter medo de fechar os
olhos, só para não ter de sonhar com o rival
dos rivais. A Némesis que pega em dragõezinhos e folheia o álbum de família.
MF/MS

643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com

TROPHIES, PLAQUES, MEDALS, AWARDS & GIFTWARE | CORPORATE, ACADEMIC, ASSOCIATION, SPORT, CUSTOM
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Liga de clubes estima perdas até
362 milhões de euros no futebol profissional

Um inquérito conduzido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)
junto das sociedades desportivas aponta para um impacto negativo da pandemia de covid-19 que pode atingir os 362
milhões de euros.

“

Os resultados comprovam que há um
forte impacto, tanto a nível de receitas
como de gastos, uma vez que, comparativamente à época 2018/19, registaram-se perdas de 100% na bilhética, 80% em
quotas associativas, 70% em receitas de
merchandising e ainda uma quebra de 15%
nas receitas da atividade comercial”, realçou em comunicado da Liga de clubes.
O inquérito realizado junto das 34 sociedades desportivas que compõem o
quadro do futebol profissional luso visou
aferir os impactos reais da pandemia sobre as receitas e gastos do primeiro tri-

mestre da época 2020/21, chegando a números “preocupantes”, vincou a Liga.
“Acresce ainda o facto de algumas notícias vindas a público darem conta de que
a UEFA poderá fazer ajustes económicos à
participação das sociedades desportivas
nas competições internacionais, derivado ao facto de o próprio organismo estar
a gerir as suas receitas. A estimativa deste inquérito dá conta da possibilidade de
perdas a rondar os 31,2 milhões de euros”.
Mas o cenário de quebras de receitas não
se fica por aqui, tendo em conta que “a
possibilidade de os detentores dos direitos
televisivos virem a resgatar valores é bem
real, por não considerarem estar a ser compensados na totalidade das contrapartidas,
ou como consequência de uma qualquer
decisão que não permita o normal desenrolar das competições”, assinalou a Liga,

acrescentando que “este cenário representaria uma perda hipotética de aproximadamente 53,6 milhões de euros”.
Segundo a entidade, no somatório de todos os cenários avaliados, as receitas, que
se cifravam nos 858,3 milhões de euros,
poderão oscilar entre os 581,4 milhões de
euros (caso não se mantenham as verbas
dos direitos televisivos e comerciais) e os
496 milhões de euros, implicando “perdas
significativas” entre 276 milhões de euros
a 362 milhões de euros, na indústria do futebol profissional.
A Liga frisou ainda que, em conjunto
com este cenário, os gastos globais das
sociedades desportivas dispararam consideravelmente, “agravando a preocupação em torno da solvabilidade do setor”.
Isto porque, no âmbito do atual panorama
pandémico, surgiram avultadas despesas
em testes para o novo coronavírus, desinfeções das instalações, material de proteção e custos com teletrabalho.
“Face a este cenário, as sociedades
desportivas não conseguiram diminuir
os gastos na proporção da diminuição
das receitas, e têm-se deparado com um
enorme desafio de manutenção dos postos
de trabalho, com uma redução de apenas
10% nos custos com o pessoal”, destacou.
Por fim, na análise dos resultados
operacionais, é verificado que, com os
pressupostos utilizados, o setor poderá
de forma cumulativa vir a perder entre
136,4 milhões de euros a 221,2 milhões de
euros, “valores que poderão ser dramáticos” para algumas sociedades desportivas e poderão implicar vários anos de
recuperação para o futebol profissional,
frisou a LPFP.
JN/MS

LIGA DE CLUBES

Sporting-F. C. Porto
e Braga-Benfica nas
meias-finais
O sorteio da Final Four da Taça da
Liga ditou, esta segunda-feira (21),
confrontos entre Sporting e F. C.
Porto e Braga e Benfica, nas meias-finais, a realizar no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em
Leiria. Os vencedores discutirão o
troféu na final do dia 23.
Os jogos da Final Four da Taça da Liga
vão realizar-se todos às 19.45 horas de
Portugal Continental.
As meias-finais começam na terça-feira, dia 19 de janeiro, com o Sporting-F.
C. Porto, estando para dia 20, quarta-feira, marcado o S. C. Braga-Benfica.
A final disputa-se sábado, dia 23, também às 19.45 horas. Todos os encontros
terão transmissão na SportTV.
JN/MS
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Pedro Proença
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Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

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

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

COMMERCIAL | INDUSTRIAL

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

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

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

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

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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Messi, que se estreou oficialmente pela
principal equipa ‘culé’ em 16 de outubro de
2004, conseguiu este feito na competição
favorita, a Liga espanhola, na qual conta 451
golos, em 499 jogos, sendo, destacado, o melhor marcador da história.
Pelo FC Barcelona, o argentino marcou
ainda 118 golos na Liga dos Campeões (147 jogos), 53 na Taça do Rei de Espanha (75), 14 na
Supertaça espanhola (19), cinco no Mundial
de clubes (cinco) e três na Supertaça Europeia (quatro).
O 10 dos catalães teve a época mais produtiva em 2011/12, com 73 golos, e a melhor colheita anual em 2012, com 79 - contando com
os 12 pela Argentina, chegou aos 91.
No total da carreira, contando todos os
golos oficiais no escalão sénior, Messi soma
agora 742 golos, em 946 jogos, sendo que,
contando apenas as equipas principais do FC
Barcelona e da Argentina, o total é de 715 tentos, em 891 embates.
Quanto a Pelé, que completou 80 anos no
passado dia 23 de outubro, marcou a maioria
dos golos pelo Santos no campeonato paulista, num total de 467 tentos, em apenas 410
encontros.
Nas competições internas, o jogador canarinho apontou ainda 49 golos na Taça Rio/
São Paulo (53 jogos), 37 na Taça de Prata/Roberto Gomes Pedrosa (57), 34 no campeonato
brasileiro (83) e 30 na Taça do Brasil (30).
Pelé contabiliza ainda 26 tentos em provas
internacionais, 16 na Taça dos Libertadores (15 jogos), sete na Taça Intercontinental
(três), cinco dos quais nos dois jogos com o
Benfica de 1962/63, e três na Supertaça sul-americana. Não marcou na Supertaça Intercontinental.
Estes números do “rei”, do único tricampeão mundial da história do futebol (1958,
om um tento em Valladolid, aos 65 1962 e 1970), não incluem jogos particulares,
minutos, em embate da ronda 15 da sendo que, nessas contas e, de acordo com o
Liga espanhola, no 749.º jogo pelos Arquivo Histórico do Santos, o número sobe
catalães, o jogador de 33 anos deixou para para 1091 golos, em 1116 jogos.
Na lista de melhores marcadores por um
trás o tricampeão mundial brasileiro, que
marcou 643 tentos em 659 jogos pelo ‘pei- clube em jogos oficiais, completa o pódio o
ponta de lança internacional alemão Gerd
xe’, entre 1957 e 1974.

Créditos: DR

Messi marca e ultrapassa Pelé

O argentino Lionel Messi passou a ser,
esta terça-feira (22), o jogador da história do futebol com mais golos oficiais
pelo mesmo clube, ao marcar o 644.º
no triunfo do Barcelona, por 3-0, sobre
o Valladolid, ultrapassando o registo do
“rei” Pelé no Santos.

C

Muller, ‘Bola de Ouro em 1970 e “Bota de
Ouro” em 1970 e 1972, que apontou um total
de 573 golos pelo Bayern Munique.
Em posição cimeira na tabela de maior número de golos pelo mesmo clube, estão três
portugueses, um deles em atividade: Cristino
Ronaldo marcou 451 golos, em apenas 438
jogos pelo Real Madrid, que representou durante nove épocas, de 2009/10 a 2017/18.
Ainda assim, Ronaldo não é o melhor futebolista luso, mas apenas o terceiro, atrás
de Fernando Peyroteo, que marcou 543 golos pelo Sporting, em apenas 334 jogos, e de
Eusébio da Silva Ferreira, autor de 473 pelo
Benfica, em 440 encontros.
Recital argentino em Valladolid
Quanto ao encontro, o astro argentino
esteve em destaque no triunfo do Barcelona, que ascendeu ao quinto lugar da Liga
espanhola. Depois de estar nos dois primeiros golos catalães, e de, aos 90+2, ter acertado no poste, o argentino fez, com classe,
o 3-0.
O central francês Clement Lenglet, aos 21
minutos, e o avançado dinamarquês Martin Braithwaite, aos 35, construíram o justo
triunfo que coloca os catalães com 24 pontos, a oito do líder Atlético de Madrid, que,
ainda por cima, tem um jogo a menos do
que a equipa de Ronald Koeman.
Com Trincão sem sair do banco blaugrana, o que aconteceu pela primeira vez neste campeonato, e Jota titular nos anfitriões,
Messi abriu o jogo com o cruzamento perfeito para a cabeça de Lenglet, que acabou
com a resistência do Valladolid.
O argentino também descobriu o norte-americano Sergino Dest, que cruzou na
direita para a emenda, na pequena área, de
Braithwaite, numa primeira parte de domínio total.
O Valladolid subiu de rendimento na etapa complementar, porém, o golo de Messi,
após calcanhar do jovem Pedri, sentenciou
a partida.
JN/MS
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Juventus derrotada em casa Avançado português Rafael
Leão marca golo mais rápido
pela Fiorentina
de sempre da Serie A
O avançado português Rafael Leão
marcou o golo mais rápido de sempre
do campeonato italiano de futebol,
pelo AC Milan, aos 6,2 segundos, no
reduto do Sassuolo, superando um recorde que datava de 2001.

O

Para piorar a situação, Martin Caceres,
A Juventus, com Cristiano Ronaldo a
titular, perdeu esta terça-feira (22), em aos 81 minutos, aumentou para 3-0.
Com este desfecho, a “Vecchia Signora”
casa, com a Fiorentina, por 3-0, em jogo
da 13.ª jornada da Liga italiana, e mante- manteve a quarta posição, com 24 pontos,
menos sete que o líder AC MIlão.
ve-se na quarta posição.
No outro encontro do dia, Crotone vens visitantes abriram o marcador ceu na receção ao Parma, por 2-1. Junior
logo aos três minutos, por Dusan Messias apontou os dois golos caseiros ainVlahovic. Apesar da desvantagem da no primeiro tempo, com Juraj Kucka a
no marcador, o conjunto de Turim foi equi- reduzir pouco depois do recomeço.
librando a partida e deixando o marcador
JN/MS
em aberto, até que Alex Sandro, com um
autogolo, aos 76 minutos, complicou ainda
mais a tarefa do campeão italiano.

O
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recorde aconteceu no primeiro
lance do desafio da 13.ª jornada,
com o turco Hakan Çalhanoglu a
descobrir, entre os defesas locais, o an-

Feliz Natal
e um Ano Novo
muito próspero!

Fernando Ferreira
Registered Realtor

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724

fernandoferreirasells@gmail.com

fernandoferreira.ca

tigo jogador do Sporting, que rematou
cruzado dentro de área.
O golo do jovem avançado, de 21
anos, foi dois segundos mais rápido do
que o marcado por Paolo Poggi, ao serviço do Piacenza, diante da Fiorentina,
no ano de 2001.
JN/MS
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Fábio Silva estreia-se
a marcar, mas não evita
derrota dos “Wolves”
e converteu a grande penalidade, reduzindo para 2-1 e estreando-se a marcar pelos
“Wolves”.
O ex-jogador do F. C. Porto, com 18 anos e
155 dias tornou-se no mais jovem de sempre
a marcar pelo clube, registo que era detido
pelo franco-argelino Rayan Ait-Nouri.
O médio Vitinha também entrou no conpartida não correu de feição à equipa
orientada por Nuno Espírito Santo, junto de Nuno Espírito Santo para substituir
que entrou em campo com seis lusos - o compatriota Rúben Neves.
Com esta derrota, a sexta da temporada,
Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves,
João Moutinho, Pedro Neto e Daniel Poden- o conjunto mais português da Liga Inglesa
manteve a 11.ª posição, com 20 pontos, mece - no onze titular.
Aos 35 minutos, Ashley Barnes adiantou nos 11 que o líder Liverpool. Já o Burnley suos locais no marcador, com Chris Wood, aos biu ao 16.º posto.
JN/MS
51, a aumentar a vantagem no marcador.
Aos 60 minutos, Fábio Silva foi chamado
a jogo e, quase em cima dos 90, sofreu a falta
O avançado português Fábio Silva marcou
o primeiro golo ao serviço dos ingleses do
Wolverhampton, mas não conseguiu evitar a derrota da equipa na deslocação ao
recinto do Burnley, por 2-1, em jogo da
14.ª jornada da Premier League.
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Penálti e autogolo tramam Tottenham de Mourinho frente ao Leicester
O Leicester isolou-se no segundo lugar
da Liga inglesa, ao vencer por 2-0 na
visita ao Tottenham, impondo a segunda derrota seguida à equipa de José
Mourinho.
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O

s foxes adiantaram-se em cima
do intervalo, aos 45+4 minutos,
através de uma grande penalidade convertida por Jamie Vardy, a castigar
uma falta absolutamente imprudente de
Serge Aurier sobre Wesley Fofana dentro
da área dos spurs.
No arranque do segundo tempo, a formação comandada por Brendan Rodgers
aumentou a vantagem, só que o vídeo-árbitro (VAR) descortinou um fora-de-jogo
milimétrico a James Maddison e o lance
foi anulado.
Contudo, o Leicester chegaria mesmo
ao segundo golo, aos 59 minutos, numa
infelicidade do central belga Toby Alderweireld, que desviou a bola para a própria

baliza e fixou o resultado, com o qual os
foxes garantiram a subida ao segundo lugar, com 27 pontos, a quatro do líder Liverpool.
Depois de ter perdido a liderança para
os reds a meio da semana, o Tottenham
somou a segunda derrota seguida e caiu
para a sexta posição.
O lanterna-vermelha Sheffield United
esteve próximo de conquistar a primeira
vitória na Premier League, na visita ao
Brighton, mas acabou por ceder um empate 1-1 nos instantes finais, somando o
segundo ponto na competição.
Mesmo com 10 elementos desde o final
da primeira parte, por expulsão de John
Lundstram, os blades conseguiram colocar-se na frente, com um golo de Jayden
Bogle, aos 63 minutos, mas o internacional inglês Danny Welbeck repôs a igualdade, aos 87.
JN/MS

Bruno Fernandes bisa e assiste
na goleada do Manchester United
O médio esteve em destaque na vitória a vantagem em Old Trafford com um re(6-2) do Manchester United frente ao mate forte de pé direito. Lindelof fez o
Leeds na 14.ª jornada da Liga inglesa.
quarto tento e, ainda antes do intervalo,
Liam Cooper reduziu para o Leeds.
Na segunda metade, Daniel James, ass red devils entraram com todo o
gás no encontro e já venciam por sistido por Scott McTominay, marcou o
2-0 aos três minutos. Scott McTo- quinto golo e Bruno Fernandes bisou, faminay, assistido por Bruno Fernandes, zendo o sexto tento de grande penalidade
marcou o primeiro golo logo no primeiro ao minuto 70. Três minutos depois, Dallas
reduziu para 6-2 e fechou a contagem.
minuto e bisou dois minutos depois.
Com este resultado, o Manchester UniPouco depois, foi a vez do internacional português fazer o gosto ao pé. Martial ted sobe ao terceiro lugar da Premier
deu um passe em profundidade e, depois League, com 26 pontos, a cinco do líder
de um mau corte da defesa, a bola so- Liverpool.
JN/MS
brou para Bruno Fernandes que ampliou
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Funcionário que tratava
do relvado do Lorient morre
após queda de iluminação

ALEMANHA

Cuspidela de Marcus Thuram
custa-lhe seis jogos de suspensão
e 40 mil euros de multa
O futebolista internacional francês
Marcus Thuram, do Borussia Moenchengladbach, foi suspenso por seis
jogos pela Liga alemã por ter cuspido
num jogador do Hoffenheim.

“

Thuram cuspiu em Stefan Posch, defesa do Hoffenheim, facto que o levou a
ser expulso aos 79 minutos de jogo, em
encontro da 13.ª jornada da prova, que o
Hoffenheim venceu por 2-1.
Segundo o Borussia, o atleta de 23
anos, filho do antigo internacional gaulês Lilian Thuram, já pediu desculpa ao
adversário, aos seus companheiros, à
equipa técnica e aos adeptos do seu clube pelo “erro grave”.
JN/MS
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O jogador terá de pagar ainda uma
multa de 40 mil euros”, acrescentou a Bundesliga, valor que acresce
aos 150 mil euros de castigo que já lhe tinham sido impostos pelo próprio clube,
o “equivalente a um mês de salário”.

Um funcionário do Lorient morreu, no va a tratar da relva do Estádio de Moustoir
passado domingo (20), depois de ser quando foi atingido por uma estrutura de
atingido por uma estrutura de ilumina- iluminação.
A vítima foi assistida durante 45 minução no final.
tos no relvado e transportada para o hosepois do apito final do jogo entre o pital em estado grave, mas acabou por não
Lorient e o Rennes da liga france- resistir aos ferimentos.
sa, que a equipa da casa perdeu por
JN/MS
3-0, um funcionário do clube da casa esta-
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Desclassificação de Salomé Rocha
avaliada pelo Conselho de Arbitragem

A Federação Portuguesa de Atletismo
(FPA) revelou que irá aguardar pela decisão do Conselho de Arbitragem sobre a
utilização de sapatilhas não homologadas
nos Nacionais de 10000 metros por Carla
Salomé Rocha, que venceu a competição
e pode ser desclassificada.

“

A situação, que poderá implicar a desclassificação da vencedora da competição e de outros atletas que tenham
competido com o calçado não permitido,
está a seguir os procedimentos regulares,

sendo a sua avaliação da responsabilidade
do Conselho de Arbitragem”, refere a FPA
em comunicado.
Segundo o documento, assim que o Conselho de Arbitragem se pronunciar, a FPA
vai tornar pública a sua decisão.
“Até lá, a FPA reforça que esta é uma situação que está a ser analisada, não havendo
ainda formalmente uma desclassificação ou
não homologação do resultado dos atletas”,
acrescenta a FPA.
A atleta do Sporting Carla Salomé Rocha
sagrou-se pela terceira vez campeã nacional
da distância, igualando o registo de Fernanda Ribeiro e Dulce Félix, na passada sexta-feira (18), mas pode vir a perder o título
para a sua colega de equipa Sara Moreira,
que foi segunda, por ter utilizado calçado
não homologado pela World Athletics.
Segundo a FPA, no final da corrida, disputada na Pista Municipal da Maia, constatou-se que Salomé Rocha, que tinha triunfado
em 32.49,93 minutos, utilizou um modelo
de sapatilhas que não está homologado para
provas de pista, situação que foi reconhecida pela atleta e pelo seu técnico.
Caso seja confirmada a desqualificação, a
segunda classificada na pista, a sportinguista Sara Moreira (33.04,94 minutos) deverá
herdar o título, que já conquistou em 2015 e
2018. Carla Martinho, do Recreio de Águeda (34.19,72), e Sara Duarte, do S. João da
Serra (35.19,34)”, terminaram nas terceira e
quarta posições, respetivamente.
No passado sábado (19), a FPA tinha dado
conta desta irregularidade, acrescentando
que esta “implica a desclassificação e não
homologação do resultado da atleta Salomé
Rocha, sendo então considerada como campeã de Portugal de 10000 metros da época
2019/20, a sportinguista Sara Moreira”.
JN/MS
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Corrida de São Silvestre
da Amadora cancelada
A corrida de São Silvestre da Amadora foi cancelada devido à pandemia de
covid-19, com a organização a referir
que não existem condições de saúde
pública para realizar a prova em “absoluta segurança”.

“

Inicialmente prevista para o último
dia do ano, e considerando o atual
enquadramento pandémico a nível
nacional e municipal, o Desportivo Operário do Rangel, após cuidada ponderação por parte da sua direção e Mesa da
Assembleia Geral, crê que não se encontram reunidas as necessárias condições
de saúde pública para a organização, em
absoluta segurança, de uma prova com
esta natureza e especificidade”, explicou
a organização em comunicado.
O evento, promovido pelo Clube Desportivo Operário do Rangel com o apoio
da Câmara Municipal da Amadora desde o seu início, iria realizar a 46.ª edição
da prova.
“Apesar de ser uma modalidade de
risco baixo, quando garante o cumprimento das medidas preconizadas pela
Direção-Geral da Saúde, esta prova
não deixa de ser um grande momento

de prática de exercício físico associado
à boa disposição e alegria, que poderia
implicar um risco acrescido e desnecessário tanto para os atletas como para o
público”, refere o documento.
A organização da São Silvestre da
Amadora, que em 2019 contou com
mais de 1800 atletas, promete voltar a
organizar a corrida em 2021.
“Em 2021 voltaremos em força, pintando as ruas com o colorido especial
dos atletas e de todos os que assistem
à mítica e mais antiga corrida de São
Silvestre de Portugal continental”, salienta.
As corridas de São Silvestre de Lisboa
e Porto vão ser disputadas de forma virtual, no último fim de semana de 2020,
devido à pandemia provocada pelo
novo coronavírus.
As tradicionais corridas de São Silvestre reeditam a original, a de São
Paulo, no Brasil, que foi corrida pela
primeira vez em 1925 e teve a sua 96.ª
edição adiada de 31 de dezembro de
2020 para 11 de julho de 2021, também
devido à pandemia de covid-19.
JN/MS
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RAPTORS

Sergio Pérez é o escolhido Celtics e Raptors entram
pela Red Bull para 2021
na corrida por Harden
Os Boston Celtics e os Toronto Raptors são os mais recentes interessados na contratação de James Harden,
que já manifestou a intenção de sair
dos Houston Rockets.

O

s Celtics podem estar dispostos
a oferecer Jaylen Brown e mais
algum jogador. Os Raptors também estão prontos para colocar na mesa

Após vários meses de mistério, a Red mudanças lhe custou a desistência logo no
Bull anunciou que Sergio Pérez foi o es- início da corrida.
A isto, acrescentou a estreia a vencer
colhido para fazer equipa com Max Versna carreira, no GP de Sakhir, na penúltitappen em 2021.
ma prova do ano, onde depois de ter caído
acordo entre Sergio Pérez e a Red para o último lugar no início da corrida,
Bull é apenas referente à época de devido a um acidente com Charles Le2021, com o tailandês Alexander Al- clerc, fez uma recuperação monstruosa
rumo ao triunfo.
bon a passar a piloto de reserva.
Sergio Pérez, que ingressou na FórmuDe realçar que Pérez foi aos pontos em
todas as corridas nas quais recebeu a ban- la 1 em 2011, através da Sauber, passando
deirada: ficou fora nos GPs da Inglaterra e depois pela McLaren (2013), Force India
dos 70 Anos, por ter testado positivo para (2014 a 2018) e Racing Point, já disputou
a covid-19, Bahrein, onde estava a duas um total de 191 Grandes Prémios.
.
voltas do pódio quando o motor estouJN/MS
rou, e Abu Dhabi, onde um problema nas

das negociações Pascal Siakam e mais
outro nome.
A nova temporada da NBA arrancou
esta terça-feira (22), mas prosseguem os
rumores em torno do futuro de Harden.
A Bola/MS
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2 Alyward St, Toronto
Excelente localização, casa com 2100 sq. ft,
numa rua sossegada.
A casa tem um design e uma decoração
fantástica. Esta casa possui piso de madeira,
tem três quartos e uma cozinha moderna
com eletrodomésticos de aço inoxidável de
alta qualidade. Uma suíte com um walk-in
closet espaçoso. Um apartamento acabado
no basement. Uma garagem para 2 ou 3
carros, com driveway privado. E muito mais!
Inclui ainda melhorias como sistema de
som embutido, cat 5 wiring, lareira a gás,
balcão de quartz, tetos de 10ft no andar
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905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila
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Constructors urged to pause
in wake of jobsite deaths
Construction stakeholders in Ontario
are calling for a “pause” to regroup and
refocus on safety after the sector suffered five deaths at four jobsites over
seven days.

J

ohn Martens, 21, of Langton, and
Henry Harder, 26, of Tillsonburg,
died as a result of injuries suffered
when a four-storey building under construction in London collapsed on Dec. 11.
Andrew Orfanakos, 48, of Newmarket,
was killed Dec. 14 while working on a
construction site at Widmer and Adelaide
streets in Toronto. An as-yet unidentified worker died Dec. 15 when crushed
by a slab of concrete at an Ontario Tech
University jobsite in Oshawa. And the
afternoon of Dec. 17, a traffic signaller at
a construction site in the Toronto suburb
of Scarborough was struck and killed by
a motorist.
On Dec. 17 the Infrastructure Health
and Safety Association (IHSA) issued a
call to action supported by the chairs of
IHSA’s board and its various committees,
urging the sector to “take a moment and
pause for safety. Please pause all work for
a safety moment and re-establish a commitment to the prevention of injuries, illnesses and fatalities.”

The Ontario General Contractors Association (OGCA) has issued a similar plea
and Carmine Tiano, director for occupational health services for the Provincial
Building and Construction Trades Council
of Ontario, also suggested a reset.
Investigations continue
Tiano, OGCA president Giovanni Cautillo and IHSA president and CEO Enzo
Garritano each prefaced their remarks by
saying they did not want to speculate on
the causes of the fatal mishaps. The Ministry of Labour, Training and Skills Development is investigating the incidents.
“I don’t know if it’s because of COVID
burnout, or people heard that there’s a
vaccine so they let their guard down a bit,
or just the fact that we’re rushing to finish
things for the end of the year and spend
time with their families. I’m not quite
sure what it is, but I think everyone’s
overloaded,” said Cautillo.
The pause should be in the form of daily
toolbox talks, an opportunity to take a
moment of silence for those who have
died, said Cautillo.
“Focus on those people and their families, and make sure your thoughts and
prayers are with them. And then, inter-

LOCAL 183

Training Centre

to get work done before the holidays,
there is pressure to work long hours. He
referred to the swing stage incident of
Christmas 2009 where it was revealed the
project was behind schedule. Four workers fell to their deaths.
“I always thought personally that since
COVID happened, maybe it would have
been good for any government project, or
projects in general, not to keep timelines
so strict,” he said. “It would be fine if it’s
going to take an extra 30 days, a couple of
extra months.
“Again, very important, I’m not saying
any of this happened in any of these three
situations. But generally, these are things
that all of us should be asking.”
Hours of work should be looked at,
Tiano said, citing an anecdote where an
acquaintance of his, a construction worker, had been working 90 hours a week.
“What are the health effects on the person, coworkers, what does it mean for accidents?” he asked.
“Take the foot off the gas. Everybody
has a breather, you reinforce your protocols, you make sure things are going the
way they should. And then you can just
Productivity concerns
regroup and move forward.”
Tiano suggested with COVID affectCC/MS
ing workplace productivity, and a drive
nalize that focus, and realize that safety is
the most important thing for everybody
because as one big family we all want
everyone going home at the end of the
day.”
The IHSA letter to the industry stated,
“With efforts focused (rightfully) on the
topic of COVID-19, including its impact
on our personal lives, upcoming holidays,
increased levels of spread, and the rollout
of the vaccine to fight this coronavirus, it
is understandable how attention can be
diverted from everyday risks and hazards
in the workplace.
“It is up to all workplace parties to
work even harder to increase attention
to performing work in the safest manner
possible.”
Garritano reiterated, “That’s what our
letter is about, pushing the pause button
to refocus and recommit to getting home
safely from the risks that are faced every
day on site, knowing that there are potentially some distractions out there, and
those distractions are mainly probably
from COVID.”

Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be required
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Aves Portuguesas em Declínio

Paulo Gil Cardoso
Opinião

A SPEA- Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, publicou esta semana um
relatório fruto de 18 censos de aves realizados ao longo de 15 anos em que participaram muitos voluntários e associações que
se dedicam à observação e preservação da
natureza em Portugal.

G

lobalmente, os resultados destas
contagens evidenciam uma clara regressão do número de muitas
espécies de aves comuns em Portugal.
Existem, no entanto, algumas espécies
que tiveram um aumento de população. O
grande problema está na tendência para a
diminuição da diversidade.

As aves comuns dos meios agrícolas
que mais diminuíram em número entre
2011 e 2018 foram:
- O pintassilgo teve uma diminuição
de 43%; cegonha branca com uma diminuição de 44%; Fuinha dos Juncos di-

minuiu 51%; Andorinha dos Beirais teve
uma diminuição de 49%; Andorinha das
Chaminés com uma diminuição de 58%;
Picanço Real diminuiu 54%; Abelharuco
teve uma redução de 65%; Pardal Comum
diminuiu 29%; Milheirinha com uma redução de 40%. O estudo avança como
causas prováveis para o declínio destas
espécies a alteração da produção agrícola,
havendo maiores extensões com monoculturas intensivas. Estudos noutros países europeus, nomeadamente em Espanha e na França, apontam também para a
redução das mesmas espécies.
Relativamente às espécies de aves de
habitat florestal, existem também algumas com tendências muito negativas,
como são os casos de: Chapim-rabilongo
que teve uma diminuição de 58%; Cuco
com uma redução de 30%; Picanço-barreteiro diminuiu 80%; Chapim-de-poupa teve uma redução de 48%; Cotovia
dos Bosques teve uma redução de 36%;
Cotovia-dos-bosques com uma diminuição de 36%; Rola Brava diminuiu 80%.
Eventualmente, a destruição de habitats e também o aumento da atividade
agrícola poderão estar a condicionar as
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as wellcomo
as personalized
consultations
assim
consultas personalizadas
that incluem
include Iridologia.
Iridology.
que
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at em
Compre
online
donvalleyhealthfood.ca

populações destas espécies - claro que
não são de excluir as alterações climáticas, desde as condições de temperatura e
pluviosidade, assim como a alteração dos
padrões relativos às estações do ano.
Também outras aves comuns em Portugal como a Águia de-asa-redonda
com menos 42%, a Garça-branca-pequena com menos 77%, o Peneireiro-cinzento com menos 82%, são espécies
que denotam reduções significativas e
que levam a chamadas de atenção por
parte comunidade científica.
As aves com maior crescimento nos
censos realizados também neste período
de 2011-2018, foram: Escrevedeira com
um aumento de 102%; Cotovia-de-poupa com um aumento de 68%; Trigueirão
com crescimento de 44%; Pega com um
aumento de 45%; Pombo-torcaz com
crescimento de 285%; Peto-real cresceu
56%; Trepadeira-azul teve um aumento
de 53%; Rola-turca com um crescimento
de 64%. A brochura da SPEA refere também que o Mocho-galego e a Coruja-das-torres também estão com uma tendência
negativa, referindo que em geral as aves
noturnas em Portugal tiveram uma dimi-

nuição acentuada nos últimos 10 anos.
Algumas aves das zonas estepárias do
Alentejo como o Sisão sofreram uma redução para metade da sua população nos
últimos 10 anos. Porém nem tudo são
más notícias: depois de anos em que as
Abetardas andaram em números muito problemáticos, conseguiu-se, através de medidas de proteção, recuperar
o número desta espécie, sendo que em
2017 se contaram cerca de 1200 na zona
de Castro Verde, que por sinal não são
apresentados números relativamente a
esta espécie na publicação da Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves.
Depois de ler as 90 páginas deste estudo
da SPEA ficamos com uma ideia mais clara da realidade portuguesa relativamente
a aves. A publicação tem também belíssimas imagens, poderão aceder ao PDF em:
www.barlavento.pt/wp-content/uploads/2019/12/
Brochura_Estado_das_Aves_2019.pdf
Para poder admirar e respeitar a natureza é necessário algum conhecimento - não
deixem de dar uma vista de olhos nesta alimentadora publicação.
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SAÚDE & BEM-ESTAR

Presença assídua… e ainda bem!
É seguro dizer que não há Natal sem
frutos secos - e ainda bem que assim
é! Sabiam que durante muito tempo
eles foram considerados sinal de riqueza, fartura e vitalidade? E não é por
acaso...

Amêndoa

Com aproximadamente 630 calorias por
100 gramas e 54 gramas de gorduras de boa
qualidade, a amêndoa pode ser uma boa
aposta para quem deseja engordar. Para
além disso, ela ajuda no tratamento da osteoporose, por ser muito rica em cálcio e
ara além de viciantes, estes são alimagnésio.
mentos altamente energéticos e com
A amêndoa deve ser conservada num lupropriedades nutritivas muito integar fresco e seco.
ressantes. Podem incluí-los no “cardápio”
festivo de inúmeras maneiras: seja no peru
Amendoim
recheado, no arroz ou em diferentes sobreExtraordinariamente nutritivo e com uma
mesas, os frutos oleaginosos são uma escolha muito saudável para a mesa de Natal e grande quantidade de gordura, proteínas e
sais minerais o amendoim pode ser consude passagem de ano.
Ricos em gorduras insaturadas, são be- mido cru, tostado, salgado ou açucarado.
néficos para o coração e ajudam a reduzir Entre os seus principais benefícios estão a
os níveis de mau colesterol no sangue. Para prevenção de doenças cardíacas, cancerígealém disso, as avelãs e nozes possuem pro- nas, da aterosclerose e da anemia, diminuiteínas, nomeadamente arginina, que são ção do risco de malformações na gravidez,
essenciais para o funcionamento do sis- por conter ácido fólico, promoção do bemtema cardiovascular. Vamos então saber -estar e diminuição do stress. Com cerca de
mais sobre os frutos secos mais tradicionais 600 calorias por 100 gramas, o amendoim é
ainda uma ótima fonte de energia!
desta época!

P

Avelã
As avelãs não devem ser guardadas durante muito tempo, já que rançam com
facilidade. Ricas em proteínas e gorduras,
devem ser consumidas em pouca quantidade - 100 gramas de avelãs equivalem a
cerca de 625 calorias.
Ainda assim elas são ótimas para a nossa saúde, quando consumidas com moderação: fortalecem o cérebro e a memória,
aumentam a energia e regulam o colesterol
e beneficiam o nosso sistema nervoso por
conterem vitaminas do complexo B, por
exemplo!
Partilho convosco um pequeno truque:
querem retirar a “membrana” que envolve
a avelã depois de descascada? Experimentem torrá-la ligeiramente no forno e depois
esfregá-la com um pano!
Figo seco
Se querem ter uma pele bonita é nos figos que têm que apostar! Por conterem
vitamina C e vitaminas do complexo B,

com propriedades antioxidantes, os figos
melhoram a aparência da pele, deixando-a
com um aspeto mais saudável e protegida
das inflamações que provocam, por exemplo, acne. Apesar de bem doces, têm poucas calorias (quando comparados com os
demais) - são entre 200 a 280 por 100 gramas. Altamente nutritivos, eles devem ser
guardados em recipientes hermeticamente
fechados, num local fresco e seco.
Uvas passas
Ou se ama ou se odeia! Apesar disso, as
uvas passas são livres de colesterol e gordura e contêm substâncias com propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas.
Mas há mais benefícios! Por exemplo: por
serem ricas em antioxidantes, ajudam a retardar os sinais do envelhecimento e protegem a nossa visão dos efeitos da oxidação
e do tempo.
Inês Barbosa

O que o seu corpo significa para você?
Adriana Marques
Opinião

Um dos desafios da minha vida, foi
quebrar um paradigma muito bem enraizado na minha caixa de padrões de
como ser uma pessoa. Hoje, gostaria de
falar sobre “corpo saudável”. Longe de
mim parecer uma “blogueira fitness” no
intuito de lhe passar receitinhas fit. Longe de mim, porque não quero mais esses
gatilhos que, geralmente, só nos fazem
sentir a pessoa mais feia do mundo. Há
muito tempo que deixei de seguir nas redes sociais as blogueiras fitness, ou perfis
que cultuam o corpo esbelto como se fosse a vitória da vida! Passei a seguir gente
que se respeita e entende que o corpo é
o nosso veículo e carrega nossa “alma”.
Longe de mim também, ir para o outro
extremo e seguir pessoas que usam lemas como “temos que nos aceitar” e não
se importar com o que consome, usando

isso como desculpa pra se afogar em junk
food diariamente, na tentativa de preencher o vazio da mente e da alma. Precisamos começar a pensar no equilíbrio.
Persigo esse “saci” - figura folclórica
brasileira - dia e noite, até hoje!
Mas pela primeira vez, depois de passar
uma vida confundindo as coisas, como
por exemplo, de que para ser amada e
aceita eu precisava estar magra, de comer e engordar disparadamente com a
desculpa de que eu tinha que me amar assim, comendo muita refeição congelada,
alimentos industrializados o tempo todo,
doces e fingir que não sou pré-diabética.
Hoje, eu acredito estar começando a me
direcionar para o caminho do meio. Infelizmente, para quem está há muitos anos
nesse contexto, o de não saber se alimentar, tem de se policiar o tempo todo. Mas,
ao que tudo indica, posso estar começando a me direcionar para o equilíbrio, porque me sinto mais presente no momento
que almoço uma quinoa, salada, legumes, bebendo muita água durante o dia,
os chazinhos que amo muito, ou ainda,
quando estou preparando o brunch super
calórico com batata, panqueca e maple
syrup sem culpa nenhuma, todas essas
movimentações, sem extremismos, é por

amor à mim mesma, quero cuidar desse
corpo que me carrega pra lá e pra cá.
Estou pesquisando cada vez mais sobre
alimentos que podem me nutrir, me deixar mais ativa, quais alimentos preciso
evitar para não ficar doente a longo prazo, estratégias para acabar com a ansiedade, qual o tipo de atividade física que
me dá prazer e que meditar é palavra de
ordem para estar cada vez mais centrada.
E tudo isso, sem a garantia de que eu vou
ter uma vida longa, ou que não aparecerá
nenhuma doença no caminho!
Mas eu estou presente no aqui e agora
e é hoje que quero fazer algo por mim, é
agora. Não ficar pensando e se cobrando que daqui um mês você poderá ficar
mais magra(o), é um ótimo sinal! Ficar
preocupada(o) em perder todos os quilos
de forma rápida, porque há a necessidade de ser magra(o) e esbelta(o) por uma
viagem, não é um bom sinal. Quantas
vezes pedi para a nutricionista: “preciso
emagrecer em um mês porque eu vou à
praia”? Muitas! Acredito que muitas mulheres se cobram dessa maneira e já passaram por isso. Digo mulher, porque é o
gênero mais exigido, nesse quesito.
Se eu ficar mais magra(o) por conta
desse novo cuidado, esse de pensar na

minha nutrição e perder os quilos extras, eu vou ficar feliz, mas não quero
colocar isso como fator principal desse
cuidado comigo mesma. Eu quero me
acolher como jamais fiz e me liberar para
as “comilanças” que eu amo. Se eu quiser
comer um bolo recheado, que seja sem
culpa nenhuma! Eu não quero basear a
minha vida na contagem de calorias e
perder os prazeres de comer um pão que
lembra os que minha mãe fazia quando
criança. Isso se chama “paladar afetivo”
e é muito importante para nós.
Quero apenas ter essa intuição de qual
é o melhor caminho para me sentir bem e
em paz comigo mesma.
Parece um assunto fútil, não é mesmo?
Mas não é! Muita gente passa por essa situação, a de não saber algo tão basilar,
que é o fato de se nutrir. E quero ressaltar
aqui, que esse é apenas um dos infinitos departamentos de autoamor. Não se
engane... talvez essa seja apenas a pontinha do iceberg que tem dentro de nós.
Continuemos a perseguir o “saci”. Como
você se percebe? O que o seu corpo significa para você? Essas reflexões são muito
importantes e nos ajudam a entender os
sentimentos que temos por nós mesmos.

Ontario Provincial District Council

MERRY
CHRISTMAS!

"Well Trained. Highly Skilled Labour. Simply the Best, since 1903".
When a community is built from the ground up, there is no labour force on the planet, better skilled to get the job done right the
first time. LiUNA members and retirees made a commitment to their careers, which means a commitment to our communities.
A commitment to build the BEST schools, airports, hospitals, office buildings, tunnels, power plants, roads, bridges, low rise and
high rise housing in the country. When the work is done, LiUNA members and retirees continue to live, play and grow in their
communities, with the guarantee of a pension that is also....simply the BEST!
Jack Oliveira

Business Manager

Luigi Carrozzi

Secretary-Treasurer

Carmen Principato
Vice President

Joseph S. Mancinelli

Robert Petroni

Recording Secretary

President

Brandon MacKinnon

Executive Board Member

visit www.liunaopdc.ca today

Terry Varga

Executive Board Member

66

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

25 a 31 de dezembro de 2020

OLHAR COM OLHOS DE VER

Help. Crédito: Manuel DaCosta

Create Joy everyday. Crédito: Fabiane Azevedo

Holiday lights. Crédito: Joana Leal

mileniostadium.com

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

25 a 31 de dezembro de 2020

mileniostadium.com

67

A BLAST FROM THE PAST

Ho! Ho! Ho!
Armando Terra
Opinião

O Pai Natal é uma figura mágica; alegre,
com barbas brancas, vestido de vermelho - com o seu casaco vermelho, calças
vermelhas, gorro vermelho, botas pretas, cinto preto e com uma gola forrada de pelo. O saco sobre o seu ombro
carregado de presentes para as crianças
bem comportadas, os quais são entregues bem tarde na Véspera de Natal (24
de dezembro) ou bem cedo na manhã
de Natal (25 de dezembro). O Pai Natal
também é conhecido por outros nomes,
como São Nicolau, Kris Kringle, Santa
Claus ou Santo Nick.

O

Pai Natal moderno é baseado em
tradições e eventos à volta do Grego Bispo Santo Nicolas, que viveu
no século IV. A figura holandesa do “Sinterklaas” e a figura britânica “Father Christmas”, também contribuíram para o Pai
Natal moderno. De acordo com o poder da
magia, em cada Natal, o Pai Natal prepara

a lista das crianças bem comportadas que
irão receber um presente. A sua lista é tendenciosa e favorece as melhores crianças,
com muitos brinquedos e doces para eles.
Infelizmente, crianças mal comportadas
apenas recebem um pedaço de carvão na
meia. Os brinquedos entregues são todos
fabricados no Pólo Norte, pelos seus funcionários Elfos, durante 364 dias do ano. O
Pai Natal também tem acesso ao seu trenó
mágico, que é puxado pelas suas renas voadoras, Corredora, Dançarina, Empinadora,
Raposa, Cometa, Cupido, Trovão, Relâmpago e Rudolfo (com o nariz vermelho brilhante), que é o líder para iluminar o caminho. Tanto o Pai, como a Mãe Natal, vivem
no Pólo Norte e não têm filhos.
Crianças geralmente escrevem cartas ao
Pai Natal, e nos dias de hoje, o progresso da
sua viagem pode ser visto através de um
smartphone ou tablet na Véspera de Natal.
As crianças várias vezes deixam um copo
de leite e bolachas para o Pai Natal e até cenouras para as suas renas. Foi dito que ele
mantém a “lista boa” e a “lista má”, para
ajudar a traçar a sua rota. Crianças devem
ter o melhor comportamento para conseguirem receber presentes e esta lista foi
imortalizada em 1934 com uma música de

Natal, “O Pai Natal está a vir para a cidade” – “Está a fazer uma lista, vai verificar
duas vezes; vai descobrir quem foi maroto
ou bom, o Pai Natal está a vir para a cidade.
Ele vê-te a dormir, sabe quando estás acordado, sabe se foste mau ou bom, então sê
bom por amor de Deus!”.
A minha recoleção de Natal no Pico é
bastante diferente do que eu descrevi. Os
eventos de Natal eram mais religiosos por
natureza - o presépio, com musgo, com a
manjedoura e estatuetas do menino Jesus,
animais e os Três Reis Magos, estava sempre bem iluminado e era mágico para mim
quando criança. A missa da meia-noite era
obrigatória, não importa o quão cansado eu
estava. Os presentes eram poucos, muitas
vezes feitos à mão e cada criança apenas
recebia um ou dois. Definitivamente um
vasto contraste dos dias de hoje, onde tudo
é comercializado com manias, como o conhecido “Boxing Day” durante todo o mês
de dezembro.
Boas festas para todos!
Os presentes do Pai Natal a seguir são da
minha coleção privada:

bo da Western Auto Store, datado de outubro de 1963. Custo de 87 cêntimos mais três
cêntimos de taxa.
2. Pai Natal Mecânico da Alps com saco sobre
o seu ombro de 1960s – Feito no Japão com
caixa original e recibo da S.S. Krege, datado de 4 de dezembro de 1963, custo de 77
cêntimos e mais 3 cêntimos de taxa.
3. Cherio Toy e Game Company de Toronto,
Ontário de 1950s – Pai Natal figurante e
rena única, completo com trenó. Feito de
plástico bastante colorido. Caixa bastante
rara original.
4. 1945 – 1952, Alps e Pai Natal de celuloide
no trenó – Feito no Japão ocupado. Caixa
original, sem dano visível ao celuloide ou
ao trenó de ferro.
5. 1960s, Pai Natal Mecânico com campainha
que toca, feito no Japão e em excelente
condição a funcionar. Caixa original com
poucos sinais de uso devido à sua exposição
na prateleira.

Se pretende receber mais informações ou
tem uma coleção a partilhar, ou até peças
para vender, pode contactar-me por email
1. Pai Natal Mecânico Alps de 1960s – Enrolaem: armando@oxfordglass.com.
do, feito no Japão com caixa original e reci-
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Ho! Ho! Ho!
Santa Claus is a magical figure—jolly
and white bearded, wearing a red suit
with fur lined collar and cuffs, a red hat,
black boots, and black belt. The bag
slung over his shoulder carries gifts for
very well-behaved children, which are
ultimately delivered late Christmas Eve
or very early Christmas morning. Santa
is known by several other names including Saint Nicholas, Kris Kringle, Father
Christmas or Saint Nick.

T

he modern-day Santa Claus is based
on traditions and events surrounding the Greek Bishop Saint Nicholas, who lived in the fourth century. The
Dutch figure of “Sinterklaas” and British
figure “Father Christmas” have also contributed to the modern-day Santa. Each
Christmas, using the power of magic,
Santa Claus prepares a list of well-behaved
children which will receive gifts. His list is
biased and favors good children; and toys
and candy are plentiful for them. Unfortunately, misbehaved children only receive

a lump of coal in their stocking. The toys
that are delivered have all been fabricated
at the North Pole, by his non-unionized
elf staff, 364 days a year. Santa Claus also
has access to a magical sleigh, powered by
flying reindeer, Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen,
and Rudolph (With his red nose so bright),
who is the lead in order to light the way.
Both him and Mrs. Claus live at the North
Pole and have no children.
Children will usually write letters to
Santa Claus and nowadays, his progress
can be tracked on a smart phone or tablet
on Christmas Eve. Children will often leave
milk and cookies for Santa and even carrots
for his mighty reindeers. He is said to keep a
“Nice List” and “Naughty List”, which helps
determine his delivery route. Children must
be on their best behavior to receive gifts
and this list was immortalized in the 1934
Christmas song, “Santa Claus is Coming to
Town” – “He’s making a list, he’s checking
it twice; gonna find out who’s naughty or
nice, Santa Claus is coming to town. He sees

you when you’re sleeping, he knows when
you’re awake, he knows if you’ve been bad
or good, so be good for goodness sake!”
My earliest recollection of Christmas
on Pico was much different than what I
have just described. The events of Christmas were more religious in nature. The
“Presépio”, lined with moss, manger and
figurines of baby Jesus, animals and the
Three Wise Men was always brightly lit
and magical to me as a child. Midnight
mass was a must, no matter how tired one
was. Gifts were few, often handmade and
each child only received one or two. Definitely a vast contrast from today’s commercialized mania, known as “Boxing
Day” all month of December long.
Merry Christmas to All! The following
Santa Claus toys are from my personal
collection:

87 cents plus 3 cents tax.
2. 1960’s Alps Mechanical Santa with Bag
Over Shoulder – Made in Japan with
original box and sales receipt from S.S.
Krege, dated 4 of December 1963, cost of
77 cents plus 3 cents tax.
3. 1950’s Cherio Toy and Game Company
of Toronto, Ontario – Figural Santa and
single reindeer, complete with sled.
Made of very colourful plastic. Very rare
original box.
4. 1945 – 1952, Alps and Celluloid Santa
Claus on Sled – Made in Occupied Japan.
Original Box, with no visible damage to
celluloid or steel sled.
5. 1960’s, Alps Mechanical Bell Ringing in
Santa, Made in Japan and in excellent
working condition. Minor shelf wear to
original box.

1. 1960’s Frankonia Mechanical Santa with
If you want to receive more information, have a
Bell – Wind-up, made in Japan with oricollection to share or pieces to sell, you can conginal Box and sales receipt from Western
tact me by email: armando@oxfordglass.com
Auto Store, dated October 1963. Cost of
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Professora de uma creche em Moscovo, Rain afirma que a sua paixão por objetos inanimados foi despertada desde cedo. Na sua perspetiva, tudo na Terra era dono de uma alma
própria e os anos só reafirmaram essa sua crença. Após viver a sua vida toda com medo
da reação das outras pessoas, a mulher agora decidiu encarar o preconceito e quebrar os
estigmas que rodeiam os relacionamentos com objetos.

FYI
-Kika

Assim como boa parte das histórias românticas, o relacionamento entre Gordon e Gideon
foi amor à primeira vista. “Só de a ver o meu coração já fica acelerado. Eu estou completamente apaixonada pela sua coloração prateada e pelos reflexos criados pelo metal”,
descreveu a russa em entrevista para o portal Caters News.
De acordo com Rain Gordon, poucas pessoas são capazes de entender os seus sentimentos e acabam por aconselhá-la a procurar tratamento ou ajuda psicológica. Porém, Rain
decidiu que não deixará mais esse tipo de comentários interferir nas suas decisões e optou
por ser aberta em relação às suas emoções.
Antes de entrar numa relação com a russa de 24 anos em novembro de 2015, Gideon foi
comprada em agosto do mesmo ano. Com o passar do tempo, a mulher foi se sentindo
cada vez mais atraída pela mala prateada, até que acabou por ceder “ao coração”.
A cerimónia de casamento entre Rain e Gideon aconteceu de maneira muito simplória. A
festa limitou-se à presença de alguns amigos e família, com o matrimónio a ser “oficializado” por um colega próximo. Mesmo que ele não seja considerado oficial em cartório, a
russa garante estar muito feliz pelo seu relacionamento ter ido para uma próxima etapa.

Créditos: DR

Gordon também declarou não ser unicamente atraída por objetos inanimados, apesar de
preferi-los. Em 2017, até se arriscou num relacionamento com um homem, mas decidiu
abandoná-lo após perceber que os seus sentimentos pela mala metálica eram muito mais
fortes e duradouros.

“EU VOS DECLARO MALA E MULHER!”

Créditos: DR

Durante uma ida ao centro comercial para comprar acessórios para uma sessão de
fotos, Rain Gordon, uma russa de 24 anos, conheceu o seu futuro marido e amor da
sua vida, Gideon, dentro de uma loja de ferramentas. Porém, um “pequeno” detalhe
transforma esta história de romance num conto bizarro: Gideon, na realidade, é
uma mala metálica.

A GRAMA
OU O GRAMA
Caso:
com Luciana Graça
Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

?

• E se fosse possível confecionar um bolo com apenas
dois ingredientes?!... Eis a boa notícia: é possível!
Apenas precisamos de quatro ovos e… «duzentas gramas»
de chocolate negro! – quer dizer… «duzentas gramas»
ou «duzentos gramas»?

Análise:
• Forma correta, neste contexto: «duzentos» («duzentos gramas»); mas, na verdade, existem as duas formas;
o contexto é que determina se a palavra é masculina ou feminina.
• «Grama»: nome feminino, quando tem o sentido de «gramão» e «relva» (exemplo: «Vou cortar a grama do jardim.»).
• «Grama»: nome masculino, quando corresponde a uma unidade de medida de massa
(exemplos: «um grama», «dois gramas»; logo, no exemplo dado, a forma correta é «duzentos gramas» – e não «duzentas gramas»).
• De forma resumida:
- «a grama»: palavra feminina, quando significa «erva» e «relva»;
- e «o grama»: palavra masculina, quando estamos a falar de uma unidade de medida de massa.
P.S.: Modo de preparação da receita: derreter 200g de chocolate negro, separar as gemas das claras, bater as claras em castelo,
adicionar as gemas às claras, juntar o chocolate; e, finalmente, levar ao forno.
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Kika

FAMÍLIA CARREIRA

FAMÍLIA CARREIRA
Esta segunda-feira (21), Tony Carreira quebrou o silêncio nas redes sociais. O
cantor fez uma publicação para prestar homenagem à filha, Sara Carreira, que
perdeu a vida num acidente de viação, no passado dia 5 de dezembro.

Esta segunda-feira (21), David Carreira regressou às redes sociais. De luto pela morte
de Sara Carreira, o cantor fez uma homenagem à irmã.
“Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas”, escreveu o
artista na legenda de um vídeo que mostra momentos da vida de Sara. Imagens de
quando os dois eram crianças até se tornarem adultos.
Ninguém ficou indiferente. São milhares os
comentários solidários e demonstrações de
amor por parte de fãs, amigos, colegas de
trabalho, ou apenas pessoas comuns que
fazem questão de mostrar todo o apoio.

OBIKWELU

“É com o coração partido que venho desta forma agradecer a todas as pessoas que
amaram a minha filha durante o pouco tempo que viveu entre nós. Quem teve
o privilégio de a conhecer e privar com ela sabe o quanto era fácil amá-la. Era
uma menina-mulher com um coração gigante, de uma bondade inexplicável e
sempre pronta a ajudar quem cruzasse o seu caminho. Agradeço cada mensagem
de apoio e carinho que recebi e todas as homenagens prestadas à minha princesa.
Não há palavras que possam expressar a saudade e a dor que sinto… Saudade e dor
que viverão comigo até ao meu último suspiro! Foram tantas vezes que eu disse à
Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…
Agradeço, peço, imploro à comunicação social que respeite o luto da minha família.
Aproveito para desejar a todos um Santo e Feliz Natal. TC“.

LONÔ

Créditos: DR

Créditos: DR

Além de publicar uma fotografia que remete para uma participação da jovem
num dos seus concertos, Tony Carreira escreve um texto marcado pela dor. Palavras que emocionaram os seus fãs e seguidores.

DOAÇÕES

Rita Pereira usou as redes sociais para fazer uma revelação
sobre o Natal. À semelhança do que aconteceu o ano passado, a estrela da TVI não vai comprar presentes a Lonô, de
dois anos.

Créditos: DR

Uma decisão que tem uma explicação. “Há pessoas que ficam chocadas por eu dizer que não vou oferecer uma prenda ao Lonô, mas é porque ao longo do ano nós já lhe oferecemos muitas coisas”, começa por expor, acrescentando
ainda que o filho recebe muitas ofertas de outras pessoas e
até mesmo marcas.

Créditos: DR

Atleta olímpico medalhado, ainda detentor
do recorde da Europa dos 100 metros, obtido há 15 anos, Francis Obikwelu, de 42 anos,
vive dias felizes junto da companheira, Ierlanda Silva, e do filho de ambos, Christian, de
dois anos. A auxiliar de educação está grávida
de sete meses de mais um menino, Gabriel,
mas o casal revela que daqui a uns anos planeia alargar a família, idealmente adotando
duas meninas.

Kim Kardashian decidiu marcar a diferença neste Natal. Através do Twitter, a empresária anunciou que pretende fazer doações de 5000 dólares, o que equivale a cerca de 410 euros, a
1000 pessoas.
“Olá a todos! Esta é a época mais bonita do ano. Sei que 2020
tem sido muito difícil para as pessoas que estão com dificuldades e preocupadas sobre como irão pagar a renda, pôr comida
na mesa ou um presente de Natal debaixo do pinheiro para os
filhos. Quero espalhar o amor e enviar 500 dólares a 1000 pessoas”, acrescentou.

“Uma coisa que todo o ser humano tem em
comum é o primeiro som que ouve. O bater
do coração da mãe. Este ritmo contínuo é a
primeira ligação que cada um de nós conhece, não com as nossas mentes, mas sim com
o nosso coração. É nele que encontramos
o conforto e a segurança, mesmo nos sítios
mais sombrios. É o que nos une e o que nos
“quebra” quando estamos separados.
O coração tem a sua própria magia: o amor.
Parabéns mummy Jessica”

Na secção de comentários, foram muitos os que elogiaram Kim
por esta iniciativa. De imediato, Kim começou a receber notificações de fãs que gostariam de estar entre os contemplados
com este donativo. Não se sabe, no entanto, como Kim irá escolher as pessoas que irão receber o valor anunciado. Mas o
gesto... Esse é bonito.

Este ano, Sofia Arruda mudou-se com o marido, David
Amaro, e o filho de ambos, Xavier, de um ano, para a
casa nova. Agora, preparam o primeiro Natal neste lar. A
pensar em tudo ao pormenor, a atriz já revelou como vai
ser a decoração da mesa de jantar para esta data especial.
Através das redes sociais, Sofia Arruda partilhou algumas fotografias da mesa preparada para a ceia de Natal.
O verde é o tom predominante, com detalhes de vermelho. Cores que se tornam apelativas em cima dos beges
dos tecidos escolhidos.
Já numa outra publicação, a atriz revelou algumas tradições de família desta quadra. “Abrimos os presentes
sempre antes da meia noite. Abrimos um presente de
cada vez e temos que mostrar para toda a família ver.
Comemos bacalhau dia 24 e cabrito dia 25. Fazemos o
primo secreto”, escreveu, desvendando um pouco de
como celebra o Natal.

Créditos: DR

Diogo Amaral deu os parabéns a Jessica
Athayde através de uma mensagem pública nas redes sociais. O ator assinalou o 35.º
aniversário da mãe do seu filho mais novo,
Oliver, com palavras de amor, enaltecendo o
forte vínculo que os une:

CEIA DE NATAL

Créditos: DR

Créditos: DR

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

1. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
2. Obter, mediante pagamento, a propriedade ou o uso de algo
3. Especialidade médica que trata das
doenças ligadas ao envelhecimento
4. Aquele que teima; que insiste, que não
desiste facilmente
5. Inseto que fabrica a cera e o mel
6. Relativo a planta; procedente de planta
7. Fazer trepidar ou trepidar; fazer estremecer ou estremecer; tremer
8. Firme; que não é tenro, macio
9. Ocupar o espaço de; ser o conteúdo de;
tornar(-se) cheio

Jogo das 10 diferenças

10. Especialidade odontológica que corrige anormalidades no alinhamento
dos dentes
11. Terreno onde se cultivam flores e plantas ornamentais para lazer ou estudo
12. Obra de cunho literário, artístico, científico etc. que constitui um volume
13. De pouca idade; moço
14. Utensílio de mesa, de três ou quatro
dentes em uma das extremidades
15. Livre de tensões mentais ou musculares;
descansado, descontraído
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GRÁTIS ATÉ 6 DE JANEIRO
Para continuar a ver, subscreva hoje!
Ligue e peça o canal WIN TV.
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Culinária por Rosa Bandeira - ementa de fim de ano

Ingredientes
1 kg de Camarão Tigre de Moçambique
(4-6 camarões)
2 limões
1 colher de piripiri
Pimenta
Sal
2 colheres de manteiga
Modo de preparação:
Cortar os camarões a meio e temperar com
sal, pimenta e sumo de limão. Deixar repousar cerca de uma hora.

Amêijoa à Bulhão Pato
Ingredientes
1 kg de amêijoas
1 dl de azeite
2 dentes alho
1 ramo coentros
2 dl de vinho branco
1 limão
Sal e pimenta
Modo de preparação:
Para preparar estas Amêijoas à Bulhão Pato,
demolhar as amêijoas numa tigela com água
e sal e deixar repousar até que as amêijoas
libertem toda a areia. Retirar e reservar.

Grelhar os camarões no grelhador ou no
forno.

Bacalhau com broa

Derreter a manteiga e juntar o piripiri.

Ingredientes

Quando servir os camarões regar com o
molho de manteiga.

4 lombos de bacalhau
2 cebolas
Azeite
1 broa de milho
3 dentes de alho
Pimenta
12 batatas pequenas

Créditos: DR

Modo de preparação:
Cozer os lombos de bacalhau durante cinco
minutos. Entretanto, deitar num tabuleiro azeite suficiente para cobrir o fundo. De
seguida, cortar as cebolas às rodelas e colocar no tabuleiro. Por cima das cebolas, deve

Descascar, lavar e picar finamente os dentes de alho. Num tacho aquecer o azeite
com o vinho branco.
Adicionar depois os dentes de alho e deixar refogar mexendo de vez em quando.
Juntar, por fim, as amêijoas escorridas, retificar os temperos e deixar cozinhar. Mexer de vez em quando até que as amêijoas
abram.
Juntar os coentros picados, regar com limão, retirar do lume e servir as Amêijoas à
Bulhão Pato decoradas a gosto.

Créditos: DR

Camarão tigre
grelhado

Tarte de amêndoa
dispor os lombos de bacalhau e polvilhar
com pimenta.

Ingredientes

200 g de farinha
270 g de açúcar
Numa taça à parte desfazer a broa, acres170 g de amêndoa, em palito
centar a pimenta, os alhos bem picados e
0,5 dl de leite
o azeite. Envolver muito bem estes ingre3 ovos
dientes, e deitar por cima do bacalhau.
150 g de manteiga
Numa panela cozer ligeiramente as batatas 1 colher (chá) de fermento
pequenas. Quando cozidas escorrer e juntar Raspa da casca de 1 limão
ao bacalhau.
Modo de preparação:
Regar o tabuleiro com o bacalhau e as batatas com um pouco de azeite e levar ao forno Para preparar esta tarte de amêndoa, ligar
a uma temperatura de 400 graus.
o forno a 180°C e torrar levemente a amêndoa. Numa tigela, bater 75 g da manteiga
Pode servir com grelos salteados.
com 150 g do açúcar, juntar os ovos e a raspa de limão e mexer. Peneirar o fermento e
a farinha, e adicionar, aos poucos, ao preparado anterior. Misturar bem.
Untar uma tarteira com manteiga, verter o
preparado anterior e levar ao forno aproximadamente 15 minutos.

Filet mignon

Num tacho, juntar a restante manteiga, o
leite e o restante açúcar, levar ao lume e
mexer até ficar caldoso. Juntar a amêndoa
e mexer mais um pouco.

Ingredientes
800 g de lombo de novilho
4 fatias de bacon
400 g de espargos
1 dl de vinho da Madeira
1 dl de azeite
20 g de manteiga
5 ml de natas
Sal grosso e pimenta

Retirar a tarte de amêndoa do forno, colocar o preparado da amêndoa por cima e levar novamente ao forno até que a amêndoa
fique corada.
Retirar do forno, deixar arrefecer, desenformar e servir. Bom apetite!
Créditos: DR

Modo de preparação:
Cortar o lombo em filet com 200grs. Enrolar com uma fatia de bacon cada filet. Temperar com sal grosso e pimenta.
Corar os filets em azeite e acabar a sua confeção em lume brando até que o interior
dos mesmos fique bem rosado.
Flambear o sauté com vinho do porto e juntar manteiga e as natas.
Cozer os espargos e saltear em azeite e alho.

Mousse de mascarpone com romã
Ingredientes

500 ml de natas
Servir acompanhado com os espargos e de400 g de queijo tipo mascarpone
corar a gosto.
6 colheres de sopa de açúcar
1 envelope de gelatina incolor
4 colheres de sopa de xarope de groselha (grenadine)
Sementes de romã para decorar
Modo de preparação:
Na batedeira, bater as natas e o queijo
mascarpone com o açúcar até obter um
creme homogéneo.
Dissolver a gelatina e adicionar ao creme.

Na hora de servir decorar com as sementes
de romã.

Créditos: DR

Depois colocar o xarope de groselhas e
levar novamente ao frigorifico mais uma
hora.

Créditos: DR

Créditos: DR

Em taças, colocar o creme mascarpone e
deixar no frigorifico durante duas horas.
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Haverá muito trabalho, mas disporá dos meios necessários para
pôr à prova as suas qualidades, especialmente quando se tratará de agir em caso
de emergência.
Vénus continuará a acender os seus desejos, mas nem sempre saberá como realizá-los. É melhor não tentar apressar as
coisas. Prossiga por etapas.

Exceto Neptuno, que por vezes o/a
Júpiter e Saturno ajudá-lo/a-ão a
fará duvidar de si mesmo/a, todos os
não seguir o caminho errado. Financeiramente, a sua honestidade compensará. astros o/a acompanharão afim de melhorar
a sua existência. Profissionalmente e finanOs astros convidá-lo/a-ão a comprometer- ceiramente, será um período grandioso. Vá
-se ou a questionar-se sobre a união. Se es- adiante!
tiver numa relação de longa data, um projeto Vénus fortalecerá o seu desejo pela estabiliem comum duradouro seduzi-lo/a-á. Será dade e carência de amor. A boa notícia é que
uma boa altura para reflectir sobre o assunto. as festas prometem ser o auge das suas esperanças. Seja generoso/a.
VIRGEM 23/08 A 22/09

TOURO 21/04 A 20/05
Mesmo que continue a deparar-se
com algumas tarefas difíceis, não
desista: financeiramente poderá fazer um
acordo interessante entre os dias 21 e 24.
Vénus terá tendência a assinalar tudo o que
fará de errado, deparar-se-á com algumas
dificuldades quanto ao desenvolvimento da
sua privacidade. Seja filosófico/a e paciente,
não é altura para piorar as coisas.
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BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Graças a Saturno e Júpiter, os seus
méritos ser-lhe-ão reconhecidos.
Profissionalmente, experimentará um certo auge e verá que seus esforços valeram
a pena. Sorria para a vida! Os astros continuarão a fortalecer os seus laços se estiver no início de uma relação amorosa. No
âmbito familiar e amigável, o ambiente
revigorá-lo/a-á. Não hesite em encontrar
alguns amigos/as, sempre em segurança.

A conjunção de Júpiter e Saturno
influenciá-lo/a-á favoravelmente
na próxima semana. A sua mente mais sintetizada permitir-lhe-á uma excelente análise das situações.
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Os planetas estabilizarão a sua relação amorosa, consolidarão a sua união e oferecer-lhe-ão projetos a longo prazo. Solteiro/a,
prevê-se um encontro importante!
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ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Poderá comprar uma propriedade,
receber um testamento ou aproveitar os lucros de um investimento anterior.
Em qualquer caso, esteja atento/a às oportunidades e não negligencie as suas finanças..
Vénus guiá-lo/a-á na procura de um ideal
de perfeição, procurará estar mais satisfeito/a consigo mesmo/a. Cuide-se e tente ter
mais confiança no seu poder de sedução.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

O Sol e Mercúrio trar-lhe-ão boas
Financeiramente, o Sol e Mercúrio
notícias profissionais. Por outro
em Capricórnio trar-lhe-ão novas
oportunidades. Não hesite a negociar um lado, adaptar-se-á perfeitamente a todas as
situações. Estará no seu melhor até sextabónus com os seus superiores.
-feira, aproveite.
Vénus e Úrano torná-lo/a-ão mais áspero/a
e sobretudo mais independente. Preferirá Vénus e Neptuno arrastá-lo/a-ão para uma
ficar no seu canto em vez de prestar contas. fase um pouco mais negra, durante toda a
A sua mente precisa de paz? Aceite-o e ex- semana. Evite fazer planos com alguém que
não conheça bem!
presse-o!

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Júpiter continuará a elogiá-lo/a.
Daqui em diante, poderá dar um
passo em frente: estabelecerá a sua carreira
e as suas despesas tornar-se-ão mais seguras. Se está à procura de emprego, 2021 trará
boas notícias. Tenderá a desistir facilmente
das suas relações. No âmbito familiar, recomponha-se se negligencia certos pontos
ou será acusado/a disso em breve.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
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PEIXES 20/02 A 20/03

O Sol e Mercúrio oferecer-lhe-ão
Conte com o Sol e Mercúrio para o/a
grandes oportunidades finanajudar nas suas diversas diligências.
Saberá como convencer e terá quem precisa ceiras. Poderá confiar nos seus dotes negociais, nos seus planos, etc. Pense nas
nas “suas mãos” para acelerar as coisas.
prendas de Natal! Manterá relações basO romantismo não significará muito para si. tante positivas de cumplicidade com os
Em amizade, procurará sinceridade acima de seus amigos. Aproveite e partilhe os seus
tudo e recusará quaisquer excessos de genti- passatempos, se se sentir talvez mais motivado/a para sair no inverno.
leza, se estes forem cheios de hipocrisia.

Há mais de 35 anos que o Leão
D'Ouro se tem dedicado para servir
a comunidade e cuidar dos nossos
clientes e da nossa equipa. Com o
contínuo impacto do vírus do
COVID-19 em todos nós, queremos
assegurar os nossos clientes de que
continuamos aqui para vos servir.
Continuaremos abertos para o servir
em formato takeout e com entrega
via SkipTheDishes ou UberEats.

Feliz Natal!
leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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Este é o momento de nos unirmos.
De ajudarmos quem mais precisa.
A MDC Media Group está a promover a recolha de
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.
A nossa tenda está localizada na Camões Square
722 College Street em Toronto.
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MEDIA GROUP INC

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

Ajude-nos a ajudar!

A ACS está à procura de mestre de obras e
operários com experiência nos vários ramos da construção civil. Para mais informação, enviar currículo ou telefonar para
os meios de contacto abaixo identificados.
Contacto: 647-281-2009
New Jack’s Bakery
352 oakwood avenue, toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na
caixa e ajuda de serviços.
We are looking to fill various full time
positions for both cashier and customer
service.
Contact: Jason Carvalho 416-651-1780
Leão D’Ouro
920A Dundas Street West in Mississauga
Restaurante português procura empregados de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is looking for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326
Empresa de jardinagem precisa de pessoas,
com e sem experiência, para instalação de
pedra natural e interlock.
Contacte Carlos: 416-821-2698

Cuidadora
Procura-se uma senhora para cuidar de
uma senhora idosa aos domingos. Preparar
comida e assistir no cuidado pessoal. É necessário falar português.
Contacto: 416.939.8199

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

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

Full-time Job

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

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

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

Feliz
Natal
e um bom
2021

Na Applewood, a nossa gerência e funcionários sempre teve orgulho
no apoio e lealdade da comunidade luso canadiana. Esse apoio tem
sido evidente durante estes tempos de mudança. É neste momento que
nós, na Applewood, oferecemos palavras de coragem, acolhimento
e fazemos votos de saúde, segurança e prosperidade durante esta
época de festividades. Que a sua família e amigos tenham força,
esperança e continuem a partilhar as bênçãos com todos ao seu redor.

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

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

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

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS

JENNY SOUSA
jennysousa.ca
416- 826-1356

RUI RAMOS

ruiramos.ca
416-616-5484

FERNANDO FERREIRA

Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

Eglinton & Dufferin

Brampton

Casa em Woodbridge

Dufferin Grove
Condo Townhome

soldbygil.com
416-427-7645

danielamedeiros@live.ca
416-731-4280

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

Preço: $839,900
Linda Moradia Isolada com 3 + 1 Quartos, 4 Casas de Banho, Cave com Sala
de Rec. Hwy 410 e Williams Park Way.

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

DAYking
1
N
D I e as
SOL0 abov
,00
Asking
$57$788,000. 20 Snowood Court.

Nested on a quiet street. Great opportunity to live in and rent lower apartment!
House features 3 bedrooms on main
level with laminate thru-out spacious
living / dining with pot lights, updated
kitchen with s/s appliances and granite
counters. Both levels have ensuite laundry. Lower level has separate entrance
with over-sized family room, high ceilings
and 2 bedroom with laminate throughout.

Detached bungalow on a 25 foot lot,
great for investment or to renovate.
Two bedrooms on a premium lot.
Please call me for more info or to schedule
a private viewing.

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

Scarlett & Eglinton

Apartamento para aluguer
Preço: $789,888
Casa geminada muito bem conservada com 3 quartos e 2 casas de banho.
Fácil acesso à Hwy 400/401 e perto de
todas as comodidades.

Alliance & Rockcliffe

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

311 Nairn Ave
Rogers & Dufferin

2,0
$6location
Great

Propriedade de investimento

Weston Road & Sheppard

Extras: All existing electrical light fixtures,
window coverings, 2 fridges, 2 stoves,
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in
backyard, home inspection, report available upon request, furnace, air conditioner and water tank owned.

D
ing
SOLve ask
bo
00 a

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

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot
that is fully renovated from top to bottom.
perfect starter home lot Three bedrooms with a basement apartfrontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat ment and a detached double car garage.
in kitchen with walk out to yard. Lower level has over-sized rec area with pot lights, Please call me for more info or to schedule
a private viewing.
open concept.

Casa em Mississauga

Preço: $899,000
Apartamento de 3 quartos totalmente reformado com entrada separada
para o apartamento na cave. Localizado perto de todas as comodidades e 4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de
Black Creek.
banho. Moderna. Bom lote

fernandoferreira.ca
416-528-4724

D
L
O
S

4 bedroom, 4 bathroom, modern Euro
style kitchen, fireplace in living room,
finish basement, 5 underground parking
spots, private terrace, close to restaurants, malls, transit, churches, minutes
away from highway.. **** Extras **** included in price, all electrical light fixtures,
kitchen appliances, washer and dryer,
all furnishings security monitor ($25 per
month) a must see!

boas festas!
costeletas de porco
$1,99 lb.
vaca p/assar c/osso
$3,99 lb.
coxas de frango
$1,49 lb.
azeite gallo subtil
$5,99 garrafa 750ml
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-16h
21/12/2020 a 27/12/2020

