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

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

PLEASE HELP US! We are looking for 
donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We 
are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any 
donation makes a di�erence and will 
get our daughter Eva that much closer 
to this life-saving medication. 
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EDITORIAL

Os meus pensamentos, hoje - Natal
The long and winding road 
That leads to your heart 
Has set us apart
Love has been washed away 
By the rain and wind
Has left a pool of tears 
But there are no fears
The road has reached the stars
And there is a vision of those who care 
Being a solitary man
Walking on my own 
Trying to be strong
Wondering what went wrong 
Trying to find the winding road 
Speaking to no one but Jesus 
Lead me to your door
Don’t care which house it is anymore 
Just don’t leave me standing here 
Show me the spirit of Christmas
By opening your body 
And never be sorry 
I was the lucky man
Traveling on the winding road, because I can.

Que o espírito do Natal permita que os seus 
pensamentos fluam e que os seus sentimentos 
sejam expressos de maneira honesta, para que 
outros os possam compartilhar.

Para aqueles que partilham a sua visão do 
mundo, a cada semana, sem nenhuma expec-
tativa, obrigado. O pensamento democrático e a 
remoção de barreiras numa sociedade destrutiva 
requerem mentes de pensamento livre, que ex-
pressem o pensamento sem lentes coloridas. A 
mudança só pode ser realizada por pessoas que 
entendem que o mundo precisa de cada um de 
nós como construtores e não como demolido-
res. Daqueles que se doam livre e continuamente 
para o aperfeiçoamento da sociedade. Por favor, 
continuem a ser guardiões do pensamento ex-
pressivo dizendo o que os outros só podem pen-
sar. Manter pensamentos e sonhos prisioneiros 
é muito pior do que estar fisicamente na prisão. 
Você tem uma opinião, então partilhe-a. 

Obrigado por me permitirem expressar os 
meus pensamentos ao longo do ano. 

Feliz Natal a todos!                                      
Manuel DaCosta

The long and winding road 
That leads to your heart 
Has set us apart
Love has been washed away 
By the rain and wind
Has left a pool of tears 
But there are no fears
The road has reached the stars
And there is a vision of those who care 
Being a solitary man
Walking on my own 
Trying to be strong
Wondering what went wrong 
Trying to find the winding road 
Speaking to no one but Jesus 
Lead me to your door
Don’t care which house it is anymore 
Just don’t leave me standing here 
Show me the spirit of Christmas
By opening your body 
And never be sorry 
I was the lucky man
Traveling on the winding road, because I can.

May the spirit of Christmas allow your thoughts 
to flow and may your feelings be expressed in an 
honest way so that others can share.

To those who share their view of the world 
each week without any expectations, thank 
you. Democratic thought and removal of bar-
riers in a destructive society requires free 
thinking minds that express thought without 
coloured lenses. Change can only be realized by 
people who understand that the world needs 
each of us as builders and not demolishers of 
those who freely and continually give of them-
selves for the betterment of society. Please 
continue to be keepers of expressive thought 
by saying what others can only think. Keep-
ing thoughts and dreams prisoners is far worse 
than physically being in prison. Vou have an 
opinion so please share it.

Thank you for allowing me to share my thoughts 
throughout the year. Merry Christmas to All.

Manuel DaCosta

My thoughts today - Christmas
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As vozes a sobreporem-se numa amál-
gama de sons, os gritos das crianças 
que não paravam de correr, não escon-
dendo a excitação com a aproximação 
da noite mágica, o cheiro a fritos que se 
intensificava na mesma proporção que a 
mesa se enchia de travessas, e a canela, 
claro (há Natal sem canela?). 

Os braços que não paravam toda a 
tarde – ora esticando a massa das 
azevias, ora batendo os sonhos (“à 

mão para ficarem como deve ser”…), as 
pernas que se queixavam das horas que 
suportavam corpos de gente que parecia 
estar a viver num frenesim, mas no rosto 

o sorriso permanecia. Sentia-se a alegria. 
Vibrava-se com cada chegada – os tios que 
vinham de Lisboa (uma Lisboa ainda muito 
longínqua), os primos. O volume de vozes 
sobrepostas aumentava, como que gritan-
do - estamos juntos de novo. Era a nossa 
noite. Para os mais velhos, tempo de reu-
nião e família, para os mais novos, tempo 
de brincadeira com os primos, mas tam-
bém de espera ansiosa. E a ceia que nunca 
mais chegava. O bacalhau que fumegava, 
os grelos e as batatas. Os mais velhos de-
liciados e os mais novos a comer porque a 
noite exigia que ninguém se portasse mal.  
Afinal, todos estávamos à espera do menino 
Jesus, que chegava sempre quando já não 

estava ninguém na cozinha. Finalmente, os 
sapatinhos eram estrategicamente coloca-
dos junto à chaminé e logo depois éramos 
todos enfiados numa sala, onde ficávamos 
algum tempo, estranhando que os mais 
velhos tivessem todos uma súbita vontade 
de ir à casa de banho. Até que ouvíamos o 
barulho que nos punha os corações aos sal-
tos – acreditávamos mesmo que o menino 
Jesus chegava carregado com as prendas, 
descendo pela gigante chaminé da cozinha 
e acabava por cair atrapalhado, espalhando 
os presentes pelos respetivos sapatinhos. 
Havia sempre alguém mais afoito que cor-
ria desenfreado e só parava na cozinha, 
ainda na penumbra, mas recheada de pre-

sentes embrulhados em papéis coloridos e 
cheios de laçarotes. 

Os gritos, as lágrimas, os abraços, as gar-
galhadas e a partilha. Estas são as marcas 
que permanecem na minha memória de 
outros natais. Olhando lá bem para trás, se 
por um lado há o sabor adocicado de uma 
infância feliz, fica no final o sabor amargo 
de saber que estes são momentos irrepe-
tíveis. Há já demasiados lugares vazios na 
mesa e por mais que a família aumente, 
nunca ninguém vai substituir a tia Luísa, a 
tia Têtê, o tio João, a Teresinha e o meu pai.

Madalena Balça/MS

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

merry christmas and happy new year  
from our family to your family
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To our beloved readers and followers of 
Milénio Stadium, may the upcoming ho-
liday season be safe, loving, healthy and 
with those around you most treasured, fa-
mily and friends…

The reality is that the holiday season for 
many is a difficult unpleasant time of 
the year. Many feel isolated and lonely.

I recall vividly my most precious holi-
days seasons were years ago when I would 
spend with friends who like me were living 
alone independent of their families, their 
distance and or lack of compassion.

Those years in the 90’s, where my pla-
ce of living became a place of temporary 
fulfillment and joyful company. Many of 
us, single unattached from family would 
gather, celebrate the most simple joys of 
life and treasure those around us, as if they 

were simply ‘our family’. Dec 25th Christ-
mas Day evening was the chosen day. We 
would laugh, dance, eat and yes drink but 
most of all re choice that in that moment 
we had each other.

Some of us had family living locally but 
our most sacred moment was when we 
would meet and share the joyous season 
and embrace that for reason of joy, we 
were all together. It was simple, real and so 
beautifully transparent. All of life pressu-
res were for that moment placed aside and 
we collectively celebrated our individual 
strengths and faults without prejudice, 
prosecution and or negative opinions.

Some of us have left this world, just this 
year we lost a few. And with each one of 
them passing, my heart grows heavier and 
yet nostalgic that those were the best days 
of my life’…

So, while you are ‘gifted and blessed’ 
to have those around you that are truly 
special, say a prayer, a blessing for many 
whom on these treasured days walk alone.

God Bless / Happy Holidays

The holiday season can be a 
difficult time for many of us...

José M. Eustáquio
Opinião
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FROM THE VINEYARD
TO THE URBAN WORLD

MACEDO
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AGORA COM NOVA ADEGA
30 OSSIGNTON AV, TORONTO

FELIZ N    T    L
& PRÓSPERO

ANO NOVO

O Natal é a festa da família e por esta 
altura é uma mistura agridoce porque 
na mesa há lugares que vão estar va-
zios para sempre. Mas também é feito 
de boas memórias, de muito amor, de 
alegria e de excessos.

Esta época remete-nos para a ino-
cência e para a infância, o tempo em 
que achávamos que tudo era possível 

e que os 18 anos nunca mais chegavam. 
Lembro-me dos preparativos como se fos-
se hoje, era preciso fazer a árvore e o pre-
sépio e preparar os pratos típicos da época.

Com antecedência arranjávamos o 
musgo e o farelo de madeira para fazer 
o caminho dos Reis Magos até à gruta 
onde haveria de nascer o menino Jesus. 
E depois era preciso paciência para dis-
tribuir as figuras do presépio, os animais 
e para fazer e refazer cada uma das cenas. 
A árvore, que ainda cheirava a resina, 
era uma das partes mais difíceis porque 
pendurar os enfeites era quase missão 
impossível. Aqueles que conhecem um 
pinheiro natural saberão do que estou a 
falar: os galhos são escorregadios e os en-
feites parecem quase destinados a estar 
no chão...  Talvez por isso nos tenhamos 
rendido aos encantos da criptoméria! A 
última fase do processo eram as fitas, as 
luzes e os postais de Natal que vinham 
dos primos da América. 

O bolo de frutas, que ainda hoje con-
tinua a ser o meu preferido, só podia ser 
cortado no dia de Natal. Primeiro era pre-
ciso macerar as frutas cristalizadas com 
vinho do Porto e depois fazíamos a massa 
com especiarias, frutos secos e os ingre-
dientes típicos da maioria dos bolos: fari-
nha, ovos, açúcar, manteiga e fermento. 
Depois o bolo ia ao forno e finalmente era 
embrulhado em papel vegetal.

Não há Natal sem a carne guisada à 
moda do Pico ou dos Açores, como lhe 

queiram chamar. O bacalhau era cozido 
com todos, mas nos últimos anos deu lu-
gar ao bacalhau com natas, um dos pre-
feridos lá em casa. As fatias douradas, 
como se diz nos Açores, ou rabanadas, se 
preferirem à moda do Continente, eram 
fritas no próprio dia. Apesar dos conse-
lhos, da avó e da mãe, sempre insisti em 
prová-las quentes antes do jantar. Ainda 
hoje é assim, parece que há coisas que 
nunca mudam, mas a avó já cá não está…

À noite iamos à Missa do Galo e no dia 
a seguir abríamos os presentes. Hoje o 
Natal é diferente, tem neve e de vez em 
quando é no Canadá. Em vez de prendas 
pedimos saúde para os nossos e o con-
sumismo da América do Norte faz-nos 
lembrar que há coisas que o dinheiro não 
compra e que o Pai Natal nunca vai con-
seguir entregar. Mas como pedir é, por 
enquanto, isento de taxas, faz com que 
aqueles que já cá não estão se lembrem 
de nós como nós nos lembramos deles. 

Feliz Natal, que todos os vossos desejos se 
cumpram e que possam desfrutar, durante 
muitos anos, do calor da vossa família.

Joana Leal/MS

Natal agridoce
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Durante anos o meu Natal era sinónimo de 
muito ansiedade, mil sorrisos, brilho nos 
olhos. Era muito isso, aquelas histórias 
dos livros, lamechas. Era mesmo isso. 

Todos os anos ia de Pardilhó – quem 
não conhece? – até Coimbra, com 
o carro cheio, mal sabia eu que para 

além de pessoas, ia também cheio de pre-
sentes. Coimbra é a cidade da minha mãe, 
era lá que celebrávamos esta época, junto da 
minha avó materna, dos meus tios e primos 
e das músicas de Natal do Zé Júlio. Connosco 
levávamos os meus avós paternos. Sempre. 

Quando chegávamos, sentia-me mes-
mo feliz por rever a minha família, porque 
sinceramente, sendo filha única, e só vendo 
os meus primos praticamente uma vez por 
ano, ali, durante aqueles dois dias, aquilo era 
tudo muito diferente e especial para mim. 

Antes do jantar, todos tínhamos que pôr 
um sapato nosso na sala. O Pai Natal sa-

bia a quem pertencia cada um e deixava as 
prendas nos sítios certos. Entretanto jan-
távamos, sempre bacalhau cozido (... até 
hoje não lido bem com esse cardápio), de-
pois a ânsia começava – a minha mãe fa-
zia questão de nos mostrar que o Pai Natal 
estava a chegar: apontava pela janela para 
uma luz vermelha lá ao fundo... era mes-
mo ele! Anos mais tarde vim a saber que 
aquilo não era nada mais, nada menos, que 
a luz do supermercado Continente. Mas 
resultava! Porque naquela altura, era mes-
mo o Pai Natal! Com medo, escondíamo-
-nos – nós, os primos – debaixo da mesa 
da cozinha! Enquanto o velho das barbas 
brancas (que nunca víamos) não vinha, 
não podíamos sair daquela divisão da casa. 
Mas, sabe-se lá porquê, muita gente adul-
ta tinha vontade de ir à casa de banho. Mas 
depois... à meia-noite, em ponto, ele che-
gava! Em ponto. E tremíamos todos com 
os testos das panelas a marcarem o ritmo 

do “Ho-ho-ho”... Que, entretanto, tam-
bém vim a perceber que era gentilmente 
cedido pelo meu tio Pedro. Mas era o Pai 
Natal. Ai de quem dissesse o contrário. E 
depois... pronto, o depois vocês já imagi-
nam como era. Crianças a correr para os 
seus “sapatos”. Felicidade, naquele mo-
mento, era um eufemismo. 

Entretanto eufemismo era a saudade 
que se apoderava de nós, anos mais tarde, 
quando o Natal começou a ficar vazio. Vazio 
nos lugares da mesa, vazio na sala com me-
nos sapatos, vazio de alma. Sinceramente. 
Vazio de alma. Perdi o meu avô Francisco 
com 16 anos, um avô que me criou. A ideia 
do Pai Natal obviamente que tinha ficado 
bem lá atrás e por isso essa fase já represen-
tava apenas e só família, partilha e amor, 
como aliás deve ser. Ah, e comida, claro 
– doces, muitos doces. Mas quando perde-
mos alguém que faz parte de nós, nasce um 
desconforto inerente a qualquer celebração 

de família. Seja ela qual for. 
Entretanto, em 2016, já noutro país, para 

o qual decidi vir sozinha, comecei a passar 
o Natal longe dos meus pais e de todos os 
outros familiares. Fazemos FaceTime, mas 
deste lado só me apetece desligar e dormir. 
Apesar de já não viver o Natal com a vonta-
de de antes, como vos expliquei, é inevitá-
vel que nos sintamos... tristes, vá. 

O ano passado, na altura do Natal, des-
cobri estar grávida – há lá melhor prenda 
surpresa? Aí já não estava sozinha. E para 
ser sincera, nos anos anteriores também 
não acho que estivesse. Apesar de não me 
considerar nem católica nem ateia, que-
ro acreditar que o meu avô Chico me faz 
companhia, de alguma forma. Por isso, 
este ano, no primeiro Natal do meu filho, 
vamos estar os três. Nós os três e o meu 
brilho nos olhos.

Catarina Balça/MS

Brilho
nos 
olhos
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A tradição natalina 
no Brasil e a 

construção de nova 
família no Canadá

Quando criança, Natal para mim era um 
momento de imensa satisfação e ale-
gria.  Não que não seja alegre nos dias 
de hoje, mas havia uma fantasia, uma 
inocência que pairava no ar, uma vibra-
ção diferente que só quando se é criança 
é possível sentir. Não sei se era por con-
ta do brilho das luzes que decoravam as 
casas ou da  espera da meia-noite para 
a chegada do amado bom velhinho, mas 
essa sensação era muito nítida em mim.

Hoje,  adulta, consigo perceber um 
outro formato desta celebração. 
Tem-se o costume, no Brasil, de 

uma mesa farta com perus, frangos, ar-
roz, batatas, farofa e diversas sobremesas, 
como pavê, pudim e sorvete com choco-
tone. Não pode faltar a árvore de natal de-
corada. Seja ela pequena ou grande, tem 

de estar ali, no meio da sala, enfeitando e 
demarcando a existência deste período.

Os parentes se juntam - pais e mães, ir-
mãos e irmãs, primos e primas, tios e tias, 
avôs e avós -   para celebrarem este momen-
to. Mesmo que não tenham se visto o ano 
inteiro, Natal é coisa séria e é preciso todos 
estarem juntos neste dia. É um momento 
gostoso em que a família se reúne, tornan-
do-se uma ótima oportunidade de saber as 
novidades, conversar, e quem sabe, discutir 
um pouquinho acaloradamente? 

Há trocas de presentes e as crianças 
são prioridade. É primordial que elas 
ganhem pelo menos uma lembrancinha, 
uma vez que, na sua inocência, a crença 
em Papai Noel é vívida.

O país, em sua maioria cristão, antes de 
iniciar a parte fácil e prazerosa que é a de 
apreciar a comilança de Natal, tem a prática 

de realizar uma oração lembrando daquele 
que é parte central do dia, Jesus Cristo.

Às vezes, as pessoas esquecem qual o 
verdadeiro motivo do Natal; muitas só pen-
sam em presentes ou quais opções estarão 
disponíveis na ceia; a figura de Jesus sequer 
é lembrada por essas pessoas, tornando-se 
apenas, uma data puramente comercial. 

Há aqueles que não são cristãos, mas que 
por força do hábito cultural, continuam a ce-
lebrar este momento. E tem aqueles que sim-
plesmente não festejam. Cada um com suas 
escolhas e respeito pelas escolhas alheias. 

O natal como marca pessoal para mim é 
definitivamente estar entre aqueles pelos 
quais se tem apreço, não necessariamen-
te com a família consanguínea, princi-
palmente quando não se pode estar com 
ela, como é o meu caso, pois me encontro 
distante num outro país. Por isso, este mo-

mento para mim é uma confraternização 
entre pessoas que se gostam e que podem 
desfrutar juntas de uma boa comida, de 
boas conversas e boas trocas de gentilezas. 
Aqui no Canadá, muitas vezes, acabamos 
por ampliar nossa família entre amigos 
imigrantes, nos unindo, nos conectando e 
aproveitando momentos com aqueles que 
acabam se tornando suportes importantes 
no nosso dia-a-dia. E, com eles, celebra-
mos este momento tão íntimo como se 
fossem realmente da família. 

A convivência se transforma em ami-
zade, a amizade em solidariedade, e, sem 
perceber, somos uma família. 

Aproveitem com as suas pessoas queri-
das, sua pequena ou grande família!  

Feliz Natal!
Adriana Marquês/MS
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Como a maioria das pessoas de uma 
geração já convertida às novas tecno-
logias, também eu faço viagens com os 
olhos pregados ao telemóvel.  Tanto pode 
ser uma chamada que atendo ou recuso 
(dependendo da oportunidade de quem 
chama), como um sinal de mensagens 
de SMS, Messenger, Whatsapp, atualiza-
ção de uma qualquer notícia, ou até uma 
volta rápida pelo Facebook, movida pela 
simples curiosidade de espreitar os mais 
recentes posts, fotos e respetivos comen-
tários, a que acrescento um ou outro like. 

São estes plins que me fazem interrom-
per a leitura de um livro ou revista 
que sempre me acompanham, porque 

ainda não gosto de os ler em formato digi-
tal. Manusear e cheirar o papel continua a 
dar-me um prazer que não desejo substituir 
pela luminosidade do ecrã, seja ela do com-
putador ou do telemóvel.

Vem esta introdução a propósito do que, no 
comboio a caminho de Lisboa, acabei de ler 
num daqueles posts que se multiplicam pela 
partilha, sem que saibamos a sua proveniên-
cia: “O Natal perdeu o encanto quando come-
çaram a faltar algumas pessoas na mesa”. 

De imediato me vi confrontada com as 
memórias de todos os que já não se sentam à 
minha mesa - uns, porque partiram; outros, 
porque, pelas mais diversas razões, simples-
mente deixaram de festejar comigo esta data 
festiva. Concluí que as ausências, por uma 
razão ou por outra, não fizeram com que o 
Natal perdesse o encanto. O meu Natal será 
sempre aquilo que eu planeei que fosse de 

cada vez que a data se aproxima e, dessa for-
ma, continua a existir dentro de mim com a 
mesma alegria com que sempre o celebrei. 

À semelhança da mesa do poeta José Luís 
Peixoto, “Hoje,/ na hora de pôr a mesa, so-
mos cinco,/ menos a minha irmã mais ve-
lha que está/ na casa dela, menos a minha 
irmã mais/ nova que está na casa dela, me-
nos o meu/ pai, menos a minha mãe viúva. 
Cada um/ deles é um lugar vazio nesta mesa 
onde/ como sozinho. Mas irão estar sempre 
aqui./ na hora de pôr a mesa, seremos/ sem-
pre cinco”, também os meus, que em qual-
quer refeição forem lembrados, terão sem-
pre um lugar à minha mesa. E continuarão 
a conviver comigo em cada momento cele-
brado, seja ele à mesa ou em qualquer outro 
lugar onde juntos festejámos a alegria do 
convívio. Porque essa é a mensagem mais 
importante que devemos passar. A de que 
vale a pena estarmos juntos, mesmo quan-
do os encontros não são apenas reuniões de 

pessoas unidas por laços de consanguini-
dade. A nossa família pode ser bem mais do 
que isso, “maior que a humanidade”, como 
a definiu Mia Couto, porque composta por 
aqueles que amamos e, livremente, esco-
lhemos estarem connosco.

O Natal vive dentro de mim, impreg-
nado das minhas mais arreigadas crenças, 
aonde não chegará nunca qualquer ameaça 
ou tentativa de acabar com ele. Tal como 
na letra da canção de intervenção, tantas 
vezes trauteada por gente da minha idade, 
“Não há machado que corte a raiz ao pen-
samento”, também não se consegue matar 
uma convicção desde que a saibamos man-
ter viva dentro de nós. 

O Natal, decretou Ary dos Santos num dos 
seus poemas, é quando um homem quiser. 
Eu acrescentarei “e na mesa que cada um de 
nós quiser”, mesmo quando diminui a pre-
sença física dos que nela se sentam. 

Na minha, seremos sempre muitos!

Mesa de Natal
Cada um deles é um lugar vazio 
nesta mesa onde como sozinho.
mas irão estar sempre aqui.

José Luís Peixoto, 
in “A criança em Ruínas”

Aida Batista
Opinião
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A base é sempre a mesma. Começamos 
com uma dose generosa de doces que 
agradem a gregos e a troianos, “amas-
samos” o juízo a pensar numa refeição 
de peixe, por tradição bacalhau, que “não 
tenha pedaços de cebola muito grandes”, 
que não tenha “uma consistência esquisi-
ta” e que “não suje muito a cozinha”, mis-
turamos tudo com refrigerantes para os 
mais novos, vinho para os mais velhos e, 
quem sabe, um “licorzito” para acabar de 
atar os molhos no final da refeição e fina-
lizamos com uma típica partida de sueca.

Pelo meio, há sempre espaço para a 
criatividade. E aí, como em qualquer 
receita, pode correr bem… ou não. 

Mas, como em tudo, passa sempre por fazer 
as coisas com carinho, fazer figas e acreditar 
que vai acabar tudo bem. 

Isto é o meu Natal: saber com o que se 
conta - não só o bom mas também o mau - 
e mesmo assim todos os anos ficar ansiosa 
por saber que a época se está novamente a 
aproximar. Sim, há barulho, uma discus-
são aqui e ali, confusão, stress… Mas tam-
bém existem muitas gargalhadas, amor e 
nostalgia em relembrarmos o que já foi e, 
infelizmente, quem também já não se vem 
sentar à mesa connosco.

Não me digam que têm uma família per-
feita, porque eu não acredito. Nenhuma o 
é. E não há nada de errado nisso - é aí, aliás, 
que está a beleza e o que distingue a minha 
família da de todos vós. Cada uma tem as 
suas singularidades - e o mesmo aconte-
ce no Natal. O meu, com certeza, não será 
nada igual ao vosso.

Para mim, Natal é acordar e já me sen-
tir cansada sabendo o que por aí vem, mas 
mesmo assim estar feliz. Sentir o cheiro a 
fritos, ouvir o exaustor na potência máxi-

ma, os tachos a empilharem-se uns em cima 
dos outros… É “andar numa fona” e ado-
rar quando, finalmente, está tudo pronto e 
recebemos a família em casa. Muitas vezes 
ainda de pijama mas, como diria a minha 
mãe, “também não vem cá o Presidente 
Marcelo”. Se bem que, cada vez mais, não 
podemos ter muitas certezas disso…

Muito se fala (e eu até consigo concordar) 
do consumismo a que assistimos nesta épo-
ca - que no meio de tanto “espírito natalí-
cio”, de querermos “retribuir” aquilo que 
nos foi dado, acabamos por nos esquecer 
do que é invisível aos olhos, do que vai além 
dos presentes materiais. Os supermercados 
e centros comerciais recebem autênticas 
avalanches de pessoas em busca da prenda 
perfeita e o caos instala-se.

Na minha família sempre tivemos por 
hábito trocar presentes e se me pergunta-
rem se vejo algum mal nisso eu dar-vos-ei 
como resposta um categórico não. Assim 
como também não concordo que haja mal 
em abusarmos mais um pouco na comida 
- é claro que quando falo em “abusar mais 
um pouco” não quero necessariamente di-
zer que devemos ter mais sete quilos no fi-
nal das festas… O equilíbrio é a chave, basta 
que encontrem o vosso. Na comida, nos 
presentes, em família.

E se o Natal for “apenas” uma desculpa 
para juntar a família e passar bons momen-
tos - mesmo que no final estejamos com os 
níveis de açúcar um pouco alterados -,… 
será uma coisa assim tão má? Aproveitemos 
os momentos e as pessoas, seja no Natal ou 
em que ocasião for. Seja qual for a vossa re-
ceita de Natal, lambuzem-se! E, como diria 
Mallory Hopkins, “life is short! Smile while 
you still have teeth”!.

Inês Barbosa/MS

A receita do

meu Natal
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Como me considero um bom garfo apre-
ciador de boa gastronomia e defensor das 
tradições, minhoto de gema e confrade 
da Confraria dos Gastrónomos do Minho, 
deixo aqui uma dica para os amantes de 
uma boa mesa à moda do Minho na época 
natalícia.  Toda a gente sabe que o Minho 
é uma região das mais ricas em termos 
gastronómicos e, numa época como o 
Natal, a mesa só podia estar recheada 
com as melhores iguarias, por isso aqui 
ficam algumas sugestões.

É tradição no Minho no dia da consoada, 
ceia de Natal, não faltar o fiel amigo, 
o bacalhau cozido: é o prato de elei-

ção para a noite de consoada. Não esquecer 
que cada garfada tem de ser regada com o 
melhor azeite e deve-se trazer para a boca 
uma garfada com uma lasca saborosa de ba-
calhau à mistura com batata cozida e couve 

portuguesa. Há zonas no Minho que não dis-
pensam o polvo, outras o congro para fazer 
companhia ao fiel amigo. 

As sobras deixam-se ficar em cima da 
mesa, a roupa velha, como se chama no 
Minho, come-se ao pequeno almoço no dia 
seguinte: é preparado com as sobras da noi-
te de consoada e consiste numa mistura de 
bacalhau, couve e batata e, às vezes, tam-
bém de polvo ou congro, (nas zonas que o 
usam), e assim não se desperdiça a comida 
que tanto custa a comprar. Esta iguaria tor-
nou-se num prato típico português.

Mas na noite de consoada (ceia de na-
tal) não pode faltar Aletria, um doce típico 
do Minho que é um prato de massa cozido 
em leite com açúcar, casca de limão e um 
pauzinho de canela. Pode no fim polvilhar 
com canela em pó e formar desenhos alu-
sivos ao Natal que enfeitam ainda mais os 
dias de  Natal. Não podem faltar as rabana-
das de leite e de vinho - é dos doces  que 
mais adoçam o Natal e são feitas com fatias 
de cacete, de preferência num formato de 
canudo grosso que é deixado endurecer . As 
rabanadas são um doce frito que são depois 
mergulhadas em leite ou vinho e passadas 

numa mistura de muito açúcar e canela em 
pó. Outra coisa que no Minho não se pode 
esquecer são os mexidos, que também há 
quem lhe chame formigos - é mais um de-
licioso doce de Natal com canela à mistura e 
é um prato em que se aproveitam as sobras 
de comida até à última migalha. Os mexi-
dos são feitos com pedacinhos de pão duro 
humedecido em leite, açúcar, mel e canela. 

Enquanto se mexem vai-se acrescentado 
um cálice de vinho do Porto e frutos secos, 
que lhe dão um toque crocante e delicioso.

Espero ter-lhes feito água na boca. De-
sejo que passem um bom Natal com uma 
mesa recheada de saúde, boa disposição e 
sempre a pensarem nos que nada têm em 
cima da mesa. Nunca deseje aos outros o 
que não quer para si. Feliz Natal.

O que comer 
na época 
natalícia?
Augusto Bandeira
Opinião

O Natal mesmo ali ao virar da esquina
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Cheiros e 
sabores de Natal

O Natal da minha terra cheira a filhoses, 
o típico prato de bacalhau com todos e a 
muita canela, sempre envolvida em gran-
de parte das receitas.

A azáfama na cozinha, a melodia ele-
trónica que acompanhava o conjunto 
de luzes de Natal distribuídos sobre as 

agulhas do pinheiro e as reuniões da família 
para combinar os preparativos adivinha-
vam uma casa quase pequena para albergar 
pais, avós, primos, tios e parentes.

A tradição era reunir para a ceia do dia 24, 
em torno de uma mesa basta e aconchegante 
que servia de rede social para pôr a conversa 
em dia, sobretudo com quem já não víamos 
há mais tempo -, partilhar histórias e comen-

tar sobre tópicos que iam surgindo. À meia-
-noite, em Portugal, celebra-se a milenar 
Missa do Galo nas igrejas. Se estão curiosos, 
a cerimónia tem este nome porque deriva de 
uma lenda ancestral: à meia-noite do dia 24 
de dezembro um galo teria cantado bem alto 
para anunciar a vinda de Jesus Cristo.

A seguir, no dia 25, é momento dos mais 
pequenos, principalmente, abrirem os pre-
sentes. Se compararmos à América, os por-
tugueses não têm na sua história um cunho 
tão consumista associado a esta época, apesar 
de que cada vez mais vermos um aumento do 
orçamento dedicado a estas despesas. Ainda 
assim, é muito comum em Portugal oferecer 
algo mais simbólico a amigos e todas as pes-

soas que estimamos - como habitualmente 
dizemos, é uma pequena “lembrança”.

Voltando a casa, durante o Natal há, regra 
geral, um lugar especial para o presépio: a 
recriação do estábulo onde nasceu Jesus. Os 
dias 24 e 25, se forem mais frios, são normal-
mente passados ao redor da lareira, que ga-
rante conforto e aquele toque extra de magia 
que reveste a época.

Em cima da mesa não falta o bolo rei, 
recheado com frutas cristalizadas ou com 
frutos secos, e os também tradicionais so-
nhos e rabanadas. No que toca ao bolo rei, 
com certeza esta é uma memória bem es-
pecial para muitas gerações: a fava! Algures 
entre o miolo do bolo costumava vir uma 

fava e um brinde em miniatura, que nor-
malmente era uma figurinha de chumbo. 
Todos desejavam que lhes saísse o brinde, 
claro, mas não a fava porque mandava a 
tradição que a pessoa a quem calhasse a fa-
tia com a fava deveria pagar o bolo rei do 
próximo Natal. Tradições que se perderam 
por razões de segurança alimentar que, 
convenhamos, fazem todo o sentido.

Depois do dia 25 as decorações mantêm-se 
até dia 6 de janeiro, o Dia de Reis, quando se 
cantam as Janeiras. Na rua ou em monumen-
tos e igrejas, ouvem-se estes cantos tradi-
cionais para desejar votos de um bom ano e 
assim fechar o ciclo natalício.

Telma Pinguelo/MS
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Com a aproximação do Natal, todos os 
sininhos e campaínhas comerciais e de 
solidariedade social nos avisam para a 
compra de todos os géneros de produ-
tos a ofertar e para a dádiva solidária em 
favor dos mais desfavorecidos. 

Interrogamo-nos sobre o que havemos 
de comprar e oferecer, de acordo com 
o padrão de quem recebe e das possibi-

lidades financeiras de cada um, tentando 
escapar a todo o tipo de publicidades que 
vendem “gato por lebre” e a alguns pedi-
tórios enganosos que exploram os nossos 
sentimentos fraternos.

Vão longe os meus tempos de infância 
e o cheirinho que o meu verde pinheiro 
natural de Natal deixava em toda a casa. 
Hoje, abater um pequeno pinheiro é eco-
logicamente condenável, mesmo que isso 
ajude a manter as nossas florestas mais 
limpas e organizadas, mas comprar árvo-
res de plástico de todas as cores e tama-
nhos parece ser socialmente tolerável, 
contra todas as campanhas em desfavor 

do uso de plásticos.
Isto e tantas outras coisas que se passam 

hoje no Natal são assim. E quase todos em-
barcamos nisto!

O Natal tornou-se prisioneiro das cam-
panhas de marketing comercial e das ten-
dências que nos são ditadas pelos mesmos, 
ganhando o colorido e o frenesim nas lojas 
e centros comerciais e perdendo muito do 
seu significado original para os crentes e o 
afeto e amor que gerava entre todos aqueles 
que não professam nenhuma religião.

O valor das prendas que tradicional-
mente oferecemos uns aos outros, en-
quanto adultos são, numa grande parte 
das vezes, mais o resultado de retribuições 
de favor do estatuto ou de conveniência 
socialmente imposta, do que aquelas que, 
independentemente do seu valor, pode-
riam ser mais apreciadas por quem recebe. 
Já não se escolhem prendas surpresa para 
os mais novos em função do seu entreteni-
mento educativo ou necessidades várias, 
mas aquelas que eles (as crianças) esco-
lhem pela publicidade nas lojas, na inter-
net ou que viram em casa de um amigo.

Assim, a espiral do crédito ao consumo 
e do endividamento de muitas famílias 
cresce exponencialmente neste período. E 
quase todos embarcamos nisto!

É também neste tempo que nos apare-
cem as mais diferentes associações hu-

manitárias, pedindo géneros ou dinheiro 
para os seus diferentes objetivos de ajuda 
caritativa. Na rua, às portas de casa ou 
dos supermercados, gente emblemada ou 
sem nenhuma identificação, sugerem-nos 
uma oferta para gente com fome. E é nes-
tas alturas que, mesmo contribuindo, me 
interrogo se “a gente com fome” apenas 
come no Natal, se as ditas associações são 
de facto credíveis nos objetivos que apre-
goam ou se não estamos a alimentar mais 
um escândalo de desvio de fundos. E quase 
todos embarcamos nisto!

Talvez a minha razoável idade esteja a 
condicionar a minha apreciação do Natal 
dos nossos dias e a envolver-me num con-
flito geracional, no qual eu e muitos outros 
fazemos das nossas recordações o ideal dos 
festejos do Natal. Mas não é bem assim. Se 
a maneira como vivemos agora este tempo 
é de alguma forma censurável, a culpa é de 
nós próprios que deixámos que as coisas 
fossem evoluindo neste sentido, sem pre-
servar o que de mais precioso deveria ser 
mantido nas comemorações natalícias: o 
encontro da fraternidade e amizade entre 
as famílias e amigos, cujo conceito deve 
abarcar aqueles que mais precisam de nós.

Este é o período de excelência para re-
fletir sobre a pouca sorte de tantas crian-
ças e adultos, para quem um prato de sopa 
ou um brinquedo de madeira poderia tor-

ná-los mais felizes num Natal feito de to-
dos os dias. Prendas que pouco custariam 
a cada um de nós, destinadas a gente que 
gostaria de viver com um pouco de nós.

Dito assim, em pleno período de Na-
tal, nada acrescenta à habitual retórica 
humanista com que muita gente brinda 
esta época. É preciso ir mais longe quan-
do abrimos o nosso espírito solidário e não 
ficarmos apenas por palavras simpáticas 
num tempo determinado.

Existem estruturas e associações huma-
nitárias, honestas e eficazes, pelo mundo 
inteiro, dedicando-se à ajuda aos mais 
desafortunados, que merecem o nosso 
apoio permanente e que, com uma sim-
ples dádiva mensal, podem atenuar (não 
resolver. Assunto para outras instâncias e 
comprometimentos!), as graves carências 
de muitos milhares de pessoas. E, se não 
acreditamos nelas, juntemos amigos bem-
-intencionados e criemos novas organi-
zações com esse fim, fazendo do Natal um 
ponto de partida para novos amigos.

Se o Natal desperta o amor entre nós e 
aumenta a nossa generosidade para com os 
outros, dê-lhe desta vez um maior signifi-
cado a quem dele necessita todos os dias.

Ofereça uma prenda a um desconhecido 
e ganhe mais um amigo!

Façamos 
um Natal 
diferente!

Luís Barreira
Opinião
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O Natal está à porta e muitas são as 
imagens de tempos idos que nos avi-
vam a memória. 

Se para muitos os presentes e as me-
sas fartas são as principais lembran-
ças de Natais passados, para outros 

a palavra família tem um valor acrescido 
nesta altura do ano.

Quando dou por mim a tentar perceber 
o verdadeiro significado da época nata-
lícia, admito que foi perdendo o brilho e 
encanto que teve noutras alturas, princi-
palmente depois de ter emigrado para um 
país onde não tenho hoje familiares, além 
da esposa e filhos, e não se tem o confor-
to das amizades de uma vida, deixadas do 
outro lado do Atlântico. Época com sabor 
agridoce, sem dúvida. Haja saúde - diz-se 
à boa maneira portuguesa.

Apesar de ter perdido o encanto, não 
é por isso menos importante. Antes pelo 
contrário. O que parecia antes irrelevante 
e insignificante é hoje motivo de memórias 
fantásticas, expressivas de momentos ines-
quecíveis que muito dificilmente se repeti-
rão. Momentos que se perpetuam na nossa 
memória e que nos levam numa viagem a 
um passado de convívio e afeto que devem 
simbolizar esta época.

Recordo-me do ritual anual de alternar o 
Natal e passagem do ano, ora com a família 
do lado materno, ora com os familiares do 
lado paterno. Guardo com carinho as me-
mórias de quartos cheios, onde os primos 

dormiam juntos, aguardando ansiosamente 
o amanhecer para poder finalmente ver os 
presentes, cuidadosamentre colocados junto 
de uma árvore de Natal apinhada para satis-
fazer tanto pedido. 

Lembro-me da emoção do rasgar do pa-
pel a cada presente e do brilho nos olhos 
cada vez que aparecia um embrulho com o 
nome inscrito na caixa; do cheiro do arroz 
doce e do leite creme a ser torrado à noite e 
o aroma do café de cevada feito pela manhã, 
que inundava a casa assim que o sol raiava; 
do bolo de azeite com manteiga, das fritas de 
abóbora e dos biscoitos que eram especial-
mente preparados para a época. 

Mas hoje há uma memória de valor ines-
timável, que na altura parecia ser algo tão 
trivial, que me vai acompanhar até ao fim 
dos meus dias… A lareira. Sim, a lareira! As 
memórias do frio de dezembro no planalto 
beirão e do cheiro da lareira; dos bancos de 
madeira de vários tamanhos em redor da la-
reira; dos planos e sonhos de menino ao ca-
lor da lareira; dos segredos de namoradas e 
namorados desvendados ao som da madeira 
a arder na lareira; da roupa nova que se ves-
tia no dia 25 ao lado da lareira; das anedo-
tas e dos jogos novos ao pé da lareira; mas 
acima de tudo memórias da cumplicidade e 
afeto dos pais, irmãos, primos, tios, padri-
nhos e avós à volta da lareira. 

As lareiras daquelas casas frias e já des-
gastadas testemunharam os mais belos epi-
sódios de amor e união. Momentos únicos 
de partilha que jamais poderão ser repeti-
dos e ficarão para todo o sempre.

Lembre-se… partilhar amor e fomentar 
a união nesta época não custa absoluta-
mente nada! 

Feliz Natal para si e para todos os seus fa-
miliares e amigos!

Carlos Monteiro
Opinião

A lareira...
Sim, a lareira!
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722 COLLEGE STREET, LOWER LEVEL, TORONTO
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SEATING IS LIMITED. 
PLEASE RESERVE THROUGH 
OUR WEBSITE OR AT OPENTABLE.CA

LIQUOR NOT INCLUDED

MUSICAL GROUP FROM TERCEIRA, AÇORES

DINNER AND FADO: $80 PER PERSON

APPEARING LIVE
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222 Rowntree Dairy Rd  Woodbridge, ON L4L 9T2  905-652-4140
www.carpenterslocal27.ca 

UBC CARPENTERS LOCAL 27

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

Happy Holidays!



Visit and place your order at one of our 11 locations

Symington 337 Symington Ave, Toronto 416-535-9993 | Crossroads Plaza  2625-A Weston Rd, Unit 2, Toronto 416-245-3847
Dundas & Ossington 1209 Dundas St W, Toronto 416-534-3847 | Dundas & Jane 3497 Dundas St W, Toronto 416-761-9499 

Westside Mall 2406 Eglinton Ave, Toronto 416-657-1999 | Etobicoke 1451 Royal York Rd, Unit 101 416-241-9993
Mississauga  5425 Creditview Rd, Unit 14 905-814-0049 | Bradford 442 Holland St W 905-775-7400
Vaughan 3651 Major Mackenzie Dr, Unit E5 905-303-3847 | Whitby 301 Dundas St W 905-668-2253

caldensebakery.ca

Holidays



MDC Media Group Open house

Jorge Lopes, Manuel DaCosta, Fernando Ferreira e Bella 
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A MDC Media Group organizou um 
Open House que para além de ter sido 
um encontro entre amigos, clientes e 
funcionários do grupo, foi também uma 
forma de agradecer a dedicação e entre-
ga de todos neste ano que agora termina 
e que trouxe consigo uma grande res-
ponsabilidade - o novo canal da Camões 
TV, com transmissão 24 horas por dia, 
sete dias por semana. O convívio pro-
porcionou conversas e também algumas 
reflexões sobre o ano que está prestes a 
terminar.

A todos, a equipa MDC deseja um Feliz 
Natal e um excelente Ano Novo.
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Domingos Marques, Luciana Graça e Ilda Januário
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Katia Caramujo e Laurentino Esteves
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Fernando Martins no Roundtable
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Telma Pinguelo e Cândido Faria
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Ulisses e Salomé Pratas, Eduarda Sousa-Lall, Susy Henriques, Jannette e Carlos Costa
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Aurianne Fazendeiro, Carina Paradela, Manuel DaCosta e Julie Dzerowicz
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O que seria do Natal sem as crianças?
Numa época marcada por tradições, 
há uma que não pode falhar: o Natal da 
Criança, organizado pelo Portuguese Cul-
tural Centre of Mississauga.

Mas da mesma forma que até as tradi-
ções mais antigas acabam por sofrer 
algumas alterações ao longo do tem-

po, também este evento não é exceção. Tal 
como contou ao nosso jornal Joana Carreira, 
diretora da juventude desta casa, nesta noite 
os presentes assistiram a algumas novidades, 
entre elas um verdadeiro casting para o lugar 
de Pai Natal! Modernices…

“Esta noite nós vamos ter a mesma apre-
sentação do nativity mas, ao contrário dos 
anos anteriores em que nos inspirámos 
num filme, como por exemplo o Elf ou o 
Grinch, e que era mais direcionado aos 
adultos, este ano decidimos fazer uma San-
ta Claus audition, um “casting” para ser 
o Pai Natal. Porque o Pai Natal está muito 
velho, está cansado, já não quer fazer isto 
este ano. Quer ir de férias! Então nós temos 
pessoas diferentes a fazer entrevistas para 
ser o Pai Natal”, explicou-nos a diretora.

A peça apresentada ao público nesta 
noite demorou cerca de dois meses a ser 
preparada, e contou com cerca de 25 pes-
soas no elenco. Esta vontade e espírito de 
iniciativa do grupo deixou, naturalmente, 
Joana Carreira bastante orgulhosa. “Te-
mos de nos sentir orgulhosos de um grupo 
de juventude que todos os anos quer e tem 
gosto em fazer estas coisas pelo Clube. Eles 
são muito bons, ajudam-me todos os anos e 
fazem o melhor trabalho!”.

Andrew Câmara é diretor do Rancho do 
PCCM mas nesta noite assumiu sem medos 
um novo cargo: o de MC da juventude.

“Eu sou parte desta comunidade de fol-
clore mas sou sempre da juventude! A di-
retora da juventude é a Joana Carreira, é a 
ela que devemos esta “missão” de termos 
sempre uma secção de natividade, da his-
tória de Jesus e tudo mais. Então nós temos 
a honra de continuar essa tradição mas ao 
mesmo tempo ir buscar ideias a filmes da 
Disney e da “western community”, tam-
bém com a história de Jesus. Eu sou nar-
rador da peça. Eu estou por trás da cortina 
a falar e às vezes sou também a voz do Pai 
Natal! Eu já fui o menino Jesus, o pastor, 
o Rei Mago…. Mas agora os outros jovens 
precisam de trabalhar as suas personagens 

e eu vou mudar para outra coisa!”, disse.
Quando questionado se ainda acredi-

ta neste homem com uns quilinhos a mais 
que desce por uma chaminé para, caso nos 
tenhamos portado bem durante o ano, nos 
oferecer uma recompensa, Andrew Câma-
ra respondeu que acredita que todos nós 
somos “Pais Natais” já que, nas suas pala-
vras, “podemos todos dar aquela magia a 
todas as crianças que gostam do Natal. En-
tão, para nós, Pai Natal é aquilo que se dá à 
criança durante o Natal para garantir que a 
sua imaginação continua pura”.

O Natal é, sem dúvida, uma época mági-
ca. Mas grande parte dessa magia depende 
das crianças que carregam dentro de si um 

sem número de sonhos. E são precisamen-
te elas que têm a capacidade de tornar esta 
noite tão especial.

“É sempre bonito de se ver uma casa 
cheia como hoje e com muita criança, com 
muitos meninos a correr por esta sala fora. 
É a coisa mais engraçada, mais bonita e o 
que nos faz ter uma casa destas. Não há pa-
lavras para explicar”, afirmou Jorge Mou-
selo, vice-presidente do PCCM.

No decorrer do evento surgiu a ideia de 
se fazer um sleepover no Centro... e parece 
que calhou a Jorge Mouselo a “fava” de as-
sumir o papel de babysitter! Apesar disso, 
Mouselo garante que faz “tudo e qualquer 
coisa para apoiar a nossa juventude. Eu 

adoro a nossa juventude, eu acompanho-
-os, eu sinto-me jovem perto deles. Ver a 
vontade que eles têm em fazer uma noite 
como hoje, que durante duas semanas qua-
se todos os dias ensaiavam… é engraçado e 
tenho muito orgulho!”.

Também Tony de Sousa, visivelmente 
orgulhoso, enalteceu o trabalho e empe-
nho de toda a juventude em organizar este 
evento de Natal. 

“Tem sido giro, estas semanas, os en-
saios que eles têm feito. É bonito vê-los a 
fazer - antigamente éramos nós que o fa-
zíamos e eles depois só faziam peça deles, 
mas desta vez achámos que deviam ser eles 
a fazer tudo. Eu acho que tem que ser as-
sim - é a única maneira de termos os jovens 
connosco nesta casa, e como vocês veem 
estão sempre jovens cá, hoje ainda mais. Eu 
sinto-me orgulhoso porque não são todos 
os clubes que têm jovens “aos pontapés” 
como nós!”, disse.

Em jeito de despedida, Tony de Sou-
sa agradeceu a presença do jornal Milénio 
Stadium em mais um evento de sucesso 
levado a cabo pelo PCCM e deixou uma 
pequena mensagem de Natal: “Para vocês 
todos um obrigado. Obrigado por estarem 
sempre aqui connosco. Boas Festas!”

Inês Barbosa/MS
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É Natal no Arsenal
Como acontece em quase todas as asso-
ciações e clubes da GTA, também o Arse-
nal do Minho de Toronto celebra, desde 
2010, o Natal das Crianças de uma forma 
muito especial.

Vanessa Veloso, diretora da juventude 
contou ao Milénio Stadium que “há 
nove anos que fazemos esta festa. Co-

meçou por ser uma festa pequena, com um 
Potluck do rancho com uma secção de artes 
manuais para as crianças, para que tivessem 
um entretenimento. Mais tarde decidimos 
fazer uma festa maior, nessa altura estáva-
mos na Dundas e Ossington, na sede velha.” 
Vanessa não escondeu o orgulho pela parti-
cipação de todos os voluntários que partici-
param nos preparativos, que foram selecio-
nados tendo em conta a faixa etária das 90 
crianças inscritas. Quando questionada sobre 
o número de crianças presentes, Vanessa Ve-
loso afirmou, orgulhosamente, que o número 
de crianças tem vindo a aumentar ano após 
ano, mas que de momento estão na capaci-
dade máxima, contudo revelou que há pla-
nos para o futuro para que mais crianças pos-
sam participar e celebrar o Natal no Arsenal. 

A festa teve uma duração de aproxima-
damente quatro horas e não faltaram ativi-
dades, que estavam divididas em cinco es-
tações para cinco grupos de crianças e que 
foram devidamente cronometradas para 
que todas as crianças pudessem usufruir e 
divertir-se com igualdade.

Entre os presentes encontrava-se a fa-
mília Munier, uma família que chegou re-
centemente a Toronto e que não tem qual-
quer ligação com Portugal, mas que por 
intermédio e convite de Melanie Vicente, 
mãe de um colega de turma do seu filho, 
trouxeram o seu. Ao Milénio contaram que 
tinham chegado há pouco mais de ano e 
meio, e que levar o filho ao Arsenal era uma 
forma do filho não só se divertir nesta épo-
ca festiva, como também conhecer mais 

crianças e fazer novos amigos. Quanto ao 
ambiente natalício que encontraram, con-
fessaram-se agradavelmente surpreendi-

dos e realçaram o quanto o filho estava a 
gostar da festa e que isso o faz considerar 
voltar para o próximo ano.

A família Maria que, através de uma co-
lega de trabalho, celebra há alguns anos o 
Natal das Crianças no Arsenal, não tem dú-
vidas que para os filhos o Natal é especial 
e que foi nesta casa que encontraram as 
condições reunidas para passar um dia fe-
liz, diferente e… em família! Para Lara Ma-
ria a diversidade das atividades é um fator 
importante, particularmente para crianças 
com necessidades especiais, como o seu fi-
lho que foi diagnosticado com autismo.

O Pai Natal foi recebido, pelas crianças, 
com uma explosão de alegria, tal era a an-
siedade… humm, porque será?

No Arsenal do Minho as crianças tiveram 
a oportunidade de viver uma tarde cheia de 
criatividade, magia, alegria…, mas acima 
de tudo, uma tarde cheia de amor e carinho 
e… isso sim, é Natal!

Carmo Monteiro / MS
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Casa das Beiras celebra Natal com animais exóticos
As crianças e os adultos vestiram-se a rigor 
para o pequeno-almoço de Natal organiza-
do pela Casa das Beiras de Toronto no pas-
sado domingo (15 de dezembro). Os mais 
novos tiveram a oportunidade de colorir 
livros e as famosas “gingerbread cookies”. 
Os mais gulosos experimentaram panque-
cas e waffles com marshmallows, pepitas 
de chocolate e maple syrup e não faltaram 
bacon e ovos, como manda a tradição na 
América do Norte.

Jennifer Machado, uma das participan-
tes, já tem uma lista de presentes para 
o Natal e este ano a família volta a reu-

nir-se lá em casa. “A mais velha quer um 
computador portátil, a mais nova ainda 
não é tão exigente e só pediu roupa. Aqui os 
miúdos têm tudo e depois chega o Natal e 
sabem o que pedir (risos). No Natal fazemos 
trabalhos manuais e cozinhamos, juntamos 
sempre a família toda lá em casa. Acho que 
este horário matinal é bom sobretudo para 
as crianças e um pequeno-almoço com o 
Pai Natal é sempre uma boa ideia”, infor-
mou ao Milénio Stadium.

Este ano, pela primeira vez, as crianças 
tiveram a oportunidade de estar em con-
tacto com alguns animais mais exóticos. 
Lagartos, hamster, furões, porcos da Ín-
dia, tartarugas e cobras foram algumas das 
espécies que tentaram ganhar a confiança 
dos mais pequenos. A empresa veio direta-
mente de Brampton e duas técnicas foram 

explicando pacientemente aos mais novos 
a origem dos animais e as suas característi-
cas. Destaque para uma cobra piton albina 
que despertou a curiosidade das crianças e 
dos adultos e os mais corajosos quiseram ti-
rar uma fotografia com a cobra ao pescoço. 
A espécie é rara e não é venenosa e o facto 
de ter uma coloração clara torna a cobra 
um alvo fácil para os predadores no seu ha-
bitat natural. 

Em declarações ao nosso jornal, Bernar-
dino Nascimento, presidente da Casa das 
Beiras de Toronto, revelou estar satisfeito 
com o novo modelo do evento. “Acho que 
o pequeno-almoço é uma boa ideia para as 
crianças e para os pais. Em vez de fazermos 
uma festa à noite, quando os pais acabaram 
de sair do trabalho e as crianças já estão 

aborrecidas com sono, optámos por voltar 
a fazer o pequeno-almoço com o Pai Natal.  
Assim celebramos a magia desta época e le-
vamos alguma felicidade às crianças. Pen-
so que o modelo vai continuar no próximo 
ano”, defendeu.

Desta vez o Pai Natal entrou na associa-
ção pela chaminé e distribuiu dezenas de 
prendas por crianças de várias idades. Os 
pais aproveitaram para tirar fotografias 
com o Pai Natal e o presidente da associa-
ção revelou à nossa reportagem os seus 
desejos para 2020. “Gostava que tivésse-
mos uma nova direção e que um jovem me 
substituísse na presidência. Logicamente 
que não iria virar as costas a esta coletivi-
dade e ia estar sempre disponível para aju-
dar. Acho que precisamos de sangue jovem 
para dar continuidade ao nosso trabalho e 

de vitalidade para fazer diferente. A minha 
mãe vive em Portugal e não está muito bem 
de saúde. Vou passar este Natal com ela e 
devo ficar em Portugal três semanas para 
matar as saudades de casa”, adiantou.

Joana Leal/MS
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Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491 Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

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
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183 junta delegados e representantes 
em jantar de Natal
A LiUNA Local 183 juntou os seus 700 de-
legados e representantes de saúde e segu-
rança no trabalho num jantar de Natal no 
salão Gerry Gallagher.

Homero Fernandes é shop steward 
há oito anos e garante que é “os 
olhos e os ouvidos da união no ter-

reno”. “Já sabemos que temos de cumprir 
as regras, mas a Local leva muito a sério 
a segurança do trabalhador. Nem sempre 
foi assim, mas com a direção do Jack Oli-
veira temos evoluído muito nos últimos 
anos. Graças a Deus nunca tive nenhum 
grande susto”, disse.

Foi com grande orgulho que o portu-
guês que lidera este sindicato informou 
que este ano todos os membros regressa-
ram a casa com vida. “Não perdemos ne-
nhum membro, mas há sempre acidentes 
de trabalho que obrigam os membros a 
mudarem radicalmente a sua vida. Ao 
fim do dia a nossa obrigação é continuar a 
trabalhar com os nossos representantes e 
fazer lobby ao Governo porque a seguran-
ça no trabalho é muito importante para 
que no final do dia o trabalhador regresse 
a casa com saúde”, contou Jack Oliveira, 
o Business Manager da LiUNA Local 183.

O líder sindical está preocupado com 
a escassez de mão de obra que o setor da 
construção civil atravessa e pede ao Go-
verno políticas de imigração mais flexíveis. 
“Nos próximos 10 anos vamos talvez ter 
uma falta de 300,000 trabalhadores neste 
setor a nível nacional e acho que era bom 
que o Governo tentasse trabalhar connos-
co. Nós temos esses trabalhadores noutros 
países, mas talvez seria importante que eles 
tentassem primeiro resolver a situação que 
têm aqui no Canadá”, explicou. 

No ano que agora termina, o grupo 

sindical fez algumas grandes conquistas 
e em 2020 a construção da nova sede da 
LiUNA local 183 em Vaughan deverá co-
nhecer uma nova fase. 

“Foi um ano produtivo, fora de Toron-
to tínhamos áreas onde os ordenados não 
eram justos e conseguimos corrigir es-
sas diferenças. Em Toronto tivemos uma 
grande empresa de construção civil que 
criou instabilidade na indústria, mas o 
nosso dever é lutar para que eles empre-
guem trabalhadores sindicalizados. O 
processo durou três anos, envolveu a 183 e 
a 506, mas no final ganhámos 2,7 milhões 

em indemnizações. Em relação à nova 
sede, estamos confiantes que em março 
devemos começar as obras no exterior”, 
avançou.

Joseph Mancinelli foi o grande ausen-
te da noite, mas foram vários os políticos 
que marcaram presença, nomeadamen-
te o novo ministro federal das Famílias, 
Crianças e Desenvolvimento Social que 
sublinhou a importância dos sindicatos 
para a existência de uma classe média 
forte. “O nosso PM e a nossa equipa libe-
ral acredita que temos que ter o apoio de 
organizações como a LiUNA. Para mim 

tem sido como uma família e todos os 
anos tenho testemunhado o vosso cresci-
mento e as vossas ações para proteger os 
trabalhadores e melhorar as condições de 
segurança no trabalho”, sublinhou.

Peter Fonseca, MP de Mississauga Eas-
t-Cooksville e Martin Medeiros, Regional 
Councillor de Brampton foram alguns dos 
rostos portugueses  

No final da noite foi sorteada uma via-
gem à República Dominicana e a seleção 
de músicas refletiu a diversidade étnica 
dos membros deste sindicato. 

Joana Leal/MS
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A Direção da Local 183 Homero Fernandes, shop steward há oito anos
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Um laboratório canadiano divulgou esta 
terça-feira (17) que um hacker invadiu os 
seus sistemas de computadores e pode ter 
tido acesso a dados de mais de 15 milhões 
de clientes no Canadá, quase metade da 
população.

A LifeLabs, que faz exames de sangue 
e outras análises laboratoriais, infor-
mou numa carta aos seus clientes que 

os seus nomes, dados de contacto, números 
do cartão de saúde e resultados de exames 
clínicos foram comprometidos num cibera-
taque ocorrido no início de novembro.

A maioria dos afetados reside em Ontário 
e Colômbia Britânica, províncias que anun-

ciaram uma investigação conjunta.
Além disso, a empresa reconheceu ter 

pago uma quantia não revelada aos hackers 
responsáveis pelo ataque para recuperar os 
dados roubados e trabalha com especialistas 
em segurança na área de informática para 
identificar os computadores afetados e de-
terminar a extensão da invasão.

O laboratório acrescentou que os seus 
consultores “não viram a divulgação públi-
ca de dados de clientes nas suas investiga-
ções, o que inclui a vigilância da ‘dark web’, 
redes ocultas onde produtos ilícitos são co-
mercializados, e outros sites”.

IE/MS

Hacker acessa dados médicos de 
15 milhões de pacientes no Canadá

3 teens sentenced to 2 years 
probation for roles in St. Michael’s 
College School sex assaults
Three teenagers were sentenced Thurs-
day (19) to two years probation each for 
their roles in an assault and two sexual 
assaults on the campus of an all-boys 
private school in Toronto in 2018.

The three former students of St. 
Michael’s College School all 
pleaded guilty in October to one 

count each of assault with a weapon 
and sexual assault with a weapon for 
three separate locker-room attacks.

One of the teens also pleaded guilty to 

an additional charge of making child por-
nography, having filmed the sex assaults 
on his phone.

Two of the boys are 16 years old and 
one is 15. Under the Youth Criminal Jus-
tice Act, none of the defendants or their 
victims can be identified.

The extreme hazing incidents sparked 
debate around the country about bullying 
and how such cases are handled by school 
administrators.

CBC/MS

Police lay 228 charges in alleged illegal 
gambling ring tied to organized crime
Provincial police say they’ve arrested 28 
people and laid 228 charges related to an 
alleged illegal gambling ring with ties to the 
Hells Angels biker gang.

The force says the charges come after a 
nearly two-year investigation invol-
ving 18 additional police forces and 

other partner agencies throughout Ontario.
Police say the probe, dubbed Project Ho-

bart, began in January 2018 as a result of a 
spike in violent crimes in Ontario and Quebec.

They say the operation, run by known 
or prospective gang members, operated 
five illegal gaming sites that brought in 
$13 million from January to July of this 
year alone.

They allege the ring was also tied to a re-
cent homicide west of Toronto.

In March, police say a known member of 
the criminal operation was gunned down 
outside a gym in Mississauga, Ont.
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Goldman Sachs will no longer fund drilling 
in Arctic refuge sacred to First Nations
In the wake of a U.S. banking giant’s an-
nouncement that it will no longer invest in 
new oil projects in the Arctic National Wil-
dlife Refuge, Gwich’in leaders are heading 
to Bay Street to push some of Canada’s bi-
ggest banks to do the same. 

Investment firm Goldman Sachs relea-
sed an updated environmental policy 
framework this week. In it, the com-

pany says it will “decline any financing 
transaction that directly supports new 
upstream Arctic oil exploration or deve-
lopment,” including but not limited to 
new work in the Alaskan refuge.

It’s the latest win for Gwich’in leaders 
who have been lobbying banks to refuse to 
fund development in the refuge.

Supporters of drilling say it would be an 
economic boon in the region, but the Gwi-
ch’in and other critics note the refuge, which 
is a winter home for polar bears, is also sacred 
calving ground for the Arctic Indigenous 
group’s traditional food source: caribou.

“For them to really understand the im-
portance of this makes my heart very hum-
ble and grateful,” said Gwich’in Steering 
Committee Executive Director Bernadette 
Demientieff.

May also be financially motivated
Goldman Sachs’s decision not to fund 

drilling in the refuge follows other internatio-
nal banks, including Barclays and the Royal 
Bank of Scotland, which have said they won’t 
fund exploration projects in the region.

In explaining its decision, Goldman Sachs 
acknowledged Indigenous people have used 
the land for centuries — but the decision 
may also be financially motivated. 

“Oil development in the Arctic Circle is 
prone to harsh operating conditions, sea ice, 

permafrost coverage and potential impacts 
to critical natural habitats for endangered 
species,” the firm notes in its framework.

Demientieff said Gwich’in leaders have 
been talking with the bank for two years to 
get this result.

“We do not have the ability to give up ... 
This is our way of life,” she said.

Scotiabank, TD, RBC, CIBC
Gwich’in leaders are now taking the fi-

ght north of the border. CBC reached Vun-
tut Gwitchin First Nation Councillor Cheryl 
Charlie as she was boarding a flight to To-
ronto, where she plans to meet representa-
tives from Scotiabank, Toronto-Dominion, 

Royal Bank of Canada and CIBC to ask them 
to follow the U.S. company’s lead.

A representative from the Gwich’in Tribal 
Council also plans on attending the meetings.

“The Goldman Sachs announcement … is 
a step in the right direction,” she said. “Ho-
pefully this week we can build on that.”

A representative from RBC confirmed the 
bank is meeting with the Vuntut Gwitchin 
First Nation and said they “regularly meet 
with a broad range of stakeholders to un-
derstand their perspective.” CIBC also con-
firmed it had met with the group.

Scotiabank declined to comment for this 
article. TD did not immediately respond to 

requests for comment. 
On a recent episode of Goldman Sachs’ 

corporate podcast, Exchanges, John Golds-
tein, head of the company’s sustainable fi-
nance group, said that taking environmental 
issues into account can make investments 
less risky and improve one’s odds of making 
money. “The business case is fundamen-
tally better than it’s ever been,” he said. The 
company said its decision will also apply to 
“upstream” oil exploration elsewhere in the 
Arctic, and that any transactions relating to 
Arctic oil that it does fund will be subject to 
“enhanced due diligence.”

CBC/MS
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The next leader will either be someone who 
resonates with voters across the country or 
steers the party into the ditch

Andrew Scheer is out. And, I confess 
I am surprised. I am a firm believer 
in Paul Wells 1st rule of Canadian 

politics which states: “For any given situ-
ation, Canadian politics will tend toward 
the least exciting possible outcome.” So 
when I heard gossip this was coming I 
gave it my best world weary shrug and 
predicted nothing would happen. But, it 
turns out, the rumours of his demise were 
not exaggerated.

On one hand, it’s easy to understand why 
he chose to go. The CPC lost the election to 
possibly the weakest Liberal candidate since 
Michael Ignatieff decided to dabble in losing. 
The caucus was grumbling—some prominent 
members like Ed Fast even refused to sit in 
his shadow cabinet. Prominent conservatives 
like Doug Ford were quietly trying to pull the 
carpet out from under Scheer’s feet, while 
others like Stephen Harper’s former direc-
tor of communications Kory Teneycke were 
openly campaigning for his ouster.

On the other hand, there were many rea-
son to believe the Wells rule would apply. The 
CPC did earn the most votes in the election, 
more than Stephen Harper received in 2011. 
Scheer even added 26 seats to the caucus. You 
would expect the party to give him one more 
chance, especially given that a shaky minor-
ity government led by a shaken Prime Minis-
ter most likely means the next election will be 
sooner rather than later.

Regardless, Andrew Scheer is moving on 
and will likely enjoy a well-earned rest with 
his family over the holidays. The last several 
weeks must have been hell for him, and few 
people realize just how brutal, demoralizing 
and exhausting life in politics can be. I suspect 
the outgoing leader will wake up tomorrow 
feeling a quiet sense of relief.

The rest of the caucus, however, will spend 

the holidays rapidly assessing who might re-
place Scheer as leader, and then deciding 
whether they will join in, oppose or just keep 
their head down. Their decision will have 
a monumental impact on the course of this 
country. 

There is a chronic conflict at the heart of 
modern conservatism that you can see across 
the western world. On one side you have 
ideologues who believe that the conservative 
movement should be “[standing] athwart his-
tory, yelling Stop!” as William F. Buckley de-
scribed it. They want to slow down the chan-
ges that have transformed our society over the 
last 50 years, and even reverse them if possible.

For them, being conservative means de-
fending certain social values like traditional 
marriage, the primacy of Christianity and 
protections for the unborn. They believe these 
ideas are so important, that they are willing to 
forgo other traditional conservative priorities 
like de-regulation or limited government in 
order to defend them.

Opposing them are people who believe the 
core principle of conservatism is the need to pro-
tect the rights of the individual. This means that 
the government should have no role in deciding 

who you can or cannot marry, how and where 
you worship, and what you put in to your body.

In the United States right now, there is a 
growing conflict within the Republican party 
that perfectly illustrates this divide. A num-
ber of GOP legislators are pushing the Trump 
administration to launch a “war on porn”—
to increase regulations on what you can film 
and distribute in order to prevent the corrup-
tion of youth. Other Republicans think this is 
overreach and it’s absurd for the government 
to play any role in deciding what you want to 
watch in the privacy of your own home.

A similar divide exists among Canadians 
who believe themselves to be “conservative”. 
I witnessed this first hand  two years ago 
when I went across the country hosting large 
public dinners for members of the CPC who 
were worried Andrew Scheer would drive the 
party into the ditch.

These were people who believed in the 
importance of a free market, and could not 
understand why the party was opposed to 
the only market friendly response to climate 
change (or why the party was even loath to 
admit the climate was changing). Others val-
ued personal liberty, and couldn’t believe the 

party would even have an opinion about their 
gay daughter, let alone want to prevent her 
from marrying. And there were a lot of them. 
To this day I get weekly emails from people 
who attended those dinners bemoaning 
where the party has gone.

Now, with Scheer out, the party has a 
chance to consider what type of party they 
want to be. If they pick a social conservative 
(which is most likely when you consider how 
strong that contingent is—and that this fac-
tion was apparently driving the dissatisfaction 
with Scheer) then they will keep pulling their 
steering wheel to the right, off the road, over 
the curb, and into the ditch.

Because, most Canadians don’t share these 
values. And, what’s more, young voters, who 
are replacing the more conservative older 
generations who are dying off, overwhelm-
ingly don’t share these values. Canada is an 
increasingly open society, that believes in 
individual liberty, supports feminism, priori-
tizes climate action and doesn’t give a damn 
about porn. If the party is going to run against 
what the vast majority of Canadians now be-
lieve, then it is going to hand power to the 
rag-tag and meandering mess that is the Lib-
eral Party.

Of course, the party could choose a leader 
who would resonate with voters across the 
country and across the political spectrum. 
Someone who believed in fighting climate 
change, was willing to march in a Pride Pa-
rade, and who welcomed immigrants. In the 
last race, only Michael Chong fit that descrip-
tion, and they relegated him to fourth place.

Perhaps the party will do better this time—
the country needs a strong Conservative Party, 
one that the majority of Canadians can trust 
and support. Where this country goes over 
the next decade, and how it gets there will be 
primarily dictated by who the party chooses to 
replace Scheer. Let’s hope they choose well.

Scott Gilmore/Macleans
Opinion

Scheer is out. What happens next will change Canada forever
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Once Andrew Scheer lost out to Trudeau 
you knew that his days were numbered, 
but the knives came out so quickly that he 
couldn’t even enjoy a holiday season.
Merry Christmas Andrew…

After weeks of mounting criticism of 
his election performance, Andrew 
Scheer announced that he was step-

ping down as Conservative Party leader, 
and you could see the knife still in his back.

For weeks since the October election, 
Scheer has been hammered by progressives 
in the party who say his unclear positions on 
social issues like abortion and his refusal to 
fully stand up for LGBTQ, contributed heav-
ily to the party’s defeat in October.

Scheer has faced pressure from within his 

party to step down since the election. The 
Conservatives failed to win government, even 
as Prime Minister Justin Trudeau was carrying 
the baggage of the SNC-Lavalin scandal and 
revelations, he wore blackface multiple times.

Tories have shown an ability to be quick 
about choosing a leader. In 2018, Ontario 
leader Patrick Brown resigned in the midst 
of allegations of sexual impropriety. 45 days 
later, Doug Ford was elected as the new On-
tario Conservative leader, and three months 
after that he was elected premier.

Supporters have pointed out that Scheer 
led the party through the election campaign 
to an increased seat count and a boost in 
popular support and managed to hold the 
governing Liberals to a minority, but de-
tractors said his campaign failed to capital-
ize on a series of Liberal scandals and mis-
steps. Mr. Scheer said he would stay on in 
his role until the party chooses a new leader.

But why did he really resign???
He said the strain of an election had taken a 

toll on his family, and that he has served in the 
House of Commons from the age of 25.  Mr. 

Scheer’s resignation came amid revelations 
reported by the media, that the Conservative 
Party had helped cover the cost of private 
school for the Conservative leader’s children.

Andrew Scheer’s dual citizenship was also a 
sour note when it came to his re-election bid.

The media reported that Scheer’s father is 
an American by birth and passed along the 
citizenship to Scheer and his siblings. Mr. 
Scheer did start a process of renouncing his 
citizenship in August, before the federal elec-
tion campaign started, and the paperwork 
is being processes by the U.S. government. 
Due to the fact that he was trying to hide this 
dual citizenship was a small issue in my opin-
ion, but one that had an impact.

This past federal election, Andrew Scheer 
led the Conservatives to a 22-seat bump in 
the House of Commons and edged out the 
Liberals in the popular vote. Just days be-
fore the election, some polls projected the 
Conservatives would win the most seats.  
But Scheer remained dogged by questions 
about his position on issues such as abor-
tion rights and same-sex marriage, which 

are popular in Canada.
These are the media reported issues on 

why Andrew Scheer was forced to step 
aside, the real architect behind this coup in 
my opinion is the Ford machine once again.

Yes… you heard right. Doug Ford wants 
out of provincial politics and has pos-
itioned many of his backroom contacts 
out there. He will be running and whether 
he wins or loses, it’s a gracious way out of 
politics on some kind of a high for Doug 
Ford and his legacy.

If there was a provincial election held to-
morrow, the present Conservative govern-
ment and Doug Ford would go down to defeat. 
This move for Mr. Ford is an easy way out.

Rona Ambrose would be my choice to 
take over from Scheer.

Ms. Ambrose, who was interim leader 
of the Conservatives after Stephen Harp-
er stepped down in 2015, has received good 
support from other prominent conservatives 
the likes of Wall and Higgs to name a few.

Keep an eye out for Doug Ford…

Vincent Black
Opinion

Andrew Scheer 
never had 
a fighting chance…
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Goodbye GM Oshawa
It was a very long run for Oshawa, Onta-
rio. Car manufacturing started in Oshawa 
in 1907 when Samuel McLaughlin fou-
nded the McLaughlin Car Company. In 
1918 the company merged under the Ge-
neral Motors umbrella and continued bui-
lding vehicles until this past Wednesday 
(18) when the last truck rolled off the line. 

The friends I have who were working 
at the plant during this historical 
ending told stories of the bitter-

sweet goodbye. Some were retiring with 
full pension, others were staying back to 
work in the stamping plant or other areas 
of the plant, while many were being laid 
off indefinitely—Merry Christmas. Some 
people were angry and others sad. 

By closing time, the shock had worn off—
the announcement had been made in No-
vember of 2018 giving the soon-to-be ex-
-employees time to prepare—but this didn’t 
stop them from being angry or sad.

In the midst of this emotional roller-
coaster, some have tried to keep a positive 
mood. Custodio (Gus) Fernandes is one of 
these people. A 30 year employee, Gus had 
been promoted to team leader four years 
ago which took him off the assembly-line. 
This new job had him taking care of the line, 
making sure everything ran smooth and 
covering jobs when the line-workers on 
his team took their scheduled breaks. The 
job had more stress since he had more res-
ponsibility and he had to be know how to do 
every task on the line but he had more phy-
sical down-time—the perks of seniority. 

During his time as team leader, I would 
hear stories of his adventures. A serious fan 
of music and sports, Gus would set up his 
sound system everyday and play music for 
his team; he would project the Leaf games 
on a white sheet; and he would occasionally 
get reprimanded for his actions. 

After the November 26 ,2018 announce-

ment, management felt the workers’ nee-
ded to be lifted and they gave him carte 
blanche to entertain the troops. Gus kicked 
into high gear.

Permanent speakers were moved into 
place, aimed down the line at his team and 
the music started to flow. Gus would sit at 
home before work and plan out themes be-
fore he carefully curated playlists—dance 
day, punk day, latin day, classic rock day, 
80s retro day, Beatles day…not enough 
days. Unlike GM, Gus also gave the team a 
chance to have their voice heard—he took 
requests and would compile them into an 
all-request playlist.

When he was offered an earlier retire-
ment date, Gus turned it down. “Naturally, 
taking time for myself would’ve been nice 
but it wasn’t just about me, it’s about us—I 
was part of this team and we were going to 
stick this out together until the end. One 
of the girls on my team is a single mother 
who’s had to downsize her home and car to 
help cope with the situation, and this only 

one story. It’s all very sad”.
Gus stepped up his game. As the end got 

closer, Gus added something to his bag of 
tricks—he would become “The Champ”. 
Some of you may remember The Champ, 
a series comedy sketches by Brother Jake 
Edwards which were played on Q107 back in 
the 80s. During these sketches The Champ, 
a former boxer who took a few-too-many 
blows to the head, would overreact to sce-
narios around him.  He would then “lose 
it”, unleash a flurry of violence against the 
unsuspecting foe and tell everyone this is 
why he is “still The Champ”. Gus would sit 
at home and write sketches that included 
shoutouts to his team and an overreaction 
to something GM related—to his team, Gus 
was The Champ. 

The last truck off the line represents the 
end of the road for many who relied on GM 
for their livelihood, but hit also serves as so-
mething positive. GM Canada has donated 
the vehicle to be raffled off to employees, 
with over $100,000 being raised for the 

Durham Children’s Aid Foundation. As the 
lights went off and doors closed, it’s good to 
know there were positives in the middle of 
the negatives. 

David Ganhao/MS
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Dê um abraço à distância aos amigos e familiares que estão longe

Envie-lhes um
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SÁBADO ÀS 18H30
COM ADRIANA MARQUES E CATARINA BALÇA

Esta semana Adriana e Catarina trazem-nos um programa 
especial, já com espírito de Natal. 

Levam-nos até aos anos 90 com muita nostalgia. 
Contam-nos a história dum puma que foi adotado por um 
casal. Especulam sobre umas "luzes estranhas nos céus" 
do Chile. Aplaudem a Irlanda na sua forma de integração 
original e eficaz de sem-abrigos na sociedade e falam-nos 
ainda dos nomes prometidos para o Super Bowl de 2020.

CAMOESTV.com

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

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

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
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Oficial da GNR vai liderar missão da UE
O português Paulo António Pereira 
Soares, coronel da GNR, foi escolhi-
do para chefiar a Missão Europeia de 
Gestão Civil de Crises na República 
Centro-Africana (EUAM-RCA).

A operação, a cargo do Comité Po-
lítico e de Segurança da União 
Europeia (UE), visa dar aconse-

lhamento ao ministro do Interior da 
República Centro-Africana (RCA) e às 
forças de segurança do país, que se en-
contra em guerra civil.

Em comunicado, o Ministério da Ad-
ministração Interna (MAI) considera que, 
com esta nomeação, Portugal “vê assim 
reforçado o seu papel no processo de paz na 
República Centro-Africana”. Dessa forma, 
prossegue o MAI, a GNR coloca-se em boa 
posição para ajudar a “aumentar as condi-
ções de segurança e estabilidade até ao final 
do próximo ano”, em que se realizam elei-
ções presidenciais e legislativas na RCA.

Guerra Civil desde 2013
Paulo Soares tem 55 anos e foi, até feve-

reiro, comandante territorial da GNR em 
Braga. Desde março está à frente da Célula 
de Interoperabilidade da Missão de Treino 
da UE na RCA e foi, também, oficial de li-
gação do MAI em Moçambique e da GNR 
em Timor-Leste. É licenciado em Relações 
Internacionais e mestre em Estudos sobre 
Guerra e Paz.

A RCA está em guerra civil desde 2013, 
ano em que o presidente François Bozizé 
fugiu do país. Desde então, vive-se uma 
situação de violência entre cerca de 15 
grupos armados, que já levou a uma lim-
peza étnica de muçulmanos. Portugal 
tem, desde 2017, 180 militares da GNR na 
RCA, que formam a força de reação rápi-
da da Missão Multidimensional Integrada 
das Nações Unidas para a Estabilização do 
país. Estão também há 19 elementos da 
PSP na RCA, ao serviço da ONU.

JN/MS
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PSD devolve 500 mil euros de subvenção 
ao parlamento depois de erro 
nas autárquicas de 2013
O PSD anunciou esta quinta-feira (19) que 
devolveu meio milhão de euros à Assem-
bleia da República relativos a uma sub-
venção das eleições autárquicas de 2013 
“recebida em excesso”, um erro “identi-
ficado há vários anos” mas que só agora 
foi possível corrigir.

“No passado dia 29 de novembro, o 
Partido Social Democrata pagou à 
Assembleia da República uma verba 

de 500 mil euros relativos a uma subven-
ção recebida em excesso no âmbito das 
eleições autárquicas de 2013”, refere em 
comunicado.

O PSD aponta que “apesar do ‘erro’ ter 
sido identificado há vários anos”, a verba 
ainda não tinha sido devolvida e “tal só foi 
possível em resultado da gestão controlada 
das contas do partido, que nos últimos dois 

anos estabilizaram os recursos financeiros 
disponíveis do PSD”.

O partido liderado por Rui Rio adianta tam-
bém que “existe ainda uma verba remanes-
cente” a devolver, mas não refere qual o valor.

Ainda assim, os sociais-democratas salien-
tam que também esta situação ficará resolvida 
“logo que realizado o acerto das contas dessa 
subvenção recebida em excesso”, mas “pro-
pôs já que fosse deduzida mensalmente e di-
retamente na subvenção estatal que recebe da 
Assembleia da República”.

No mesmo comunicado, o PSD assinala 
que “continua alinhado na redução do seu 
passivo financeiro, no cumprimento das suas 
obrigações e, em especial, neste caso, na de-
volução voluntária de montantes que per-
tencem aos contribuintes e que foram então 
recebidos em excesso”.
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Farmacêuticos indignados com atraso de 
660 dias na regulamentação da carreira
A Ordem dos Farmacêuticos apelou esta 
quinta-feira (19) a uma “rápida interven-
ção” do primeiro-ministro e da ministra 
da Saúde na regulamentação da carreira 
farmacêutica, em falta há dois anos e que 
impede a contratação de profissionais 
para os hospitais.

Uma resolução aprovada na Assem-
bleia Geral da Ordem dos Farma-
cêuticos na quarta-feira (18), e a 

que a Lusa teve acesso esta quinta-feira 
(19), manifesta a “enorme preocupação” 
pelos atrasos na regulamentação do aces-
so à carreira farmacêutica, que ultrapas-
sou o prazo definido em mais de 660 dias.

“A classe farmacêutica está muito indignada 
(...). Isto é de uma enorme gravidade. Vemos 
isto com um grande desagrado”, resumiu a 
bastonária dos Farmacêuticos, Ana Paula Mar-
tins, em declarações à Lusa.

Na resolução, os farmacêuticos lembram que 
sem a carreira regulamentada é “quase impos-
sível colmatar as graves carências de recursos 
humanos em muitos serviços farmacêuticos 
hospitalares do país”.

“Sem a regulamentação da carreira farma-
cêutica, os serviços farmacêuticos hospitala-
res continuarão impedidos de contratar novos 
recursos. (...) Os inevitáveis constrangimentos 
ao funcionamento das farmácias hospitala-
res vão sendo combatidos, até à exaustão, por 
profissionais de elevada dedicação e sentido de 
responsabilidade, que não descuram esforços 
para que os utentes não sofram consequências 
de decisões que não são suas”, refere a direção 
da Ordem dos Farmacêuticos.

A carreira farmacêutica foi instituída em 
agosto de 2017, mas é necessário um diploma 
que a regulamente e que permita assim a en-
trada de farmacêuticos nos hospitais públicos 

ao abrigo da nova carreira, iniciando o seu per-
curso profissional e formativo pós-graduado.

Em declarações à Lusa, a bastonária ques-
tiona como irá o Ministério da Saúde contra-
tar profissionais para as farmácias hospitalares 
sem ter a carreira regulamentada e sem um pe-
ríodo de internato ou especialização garantido.

“Desde a altura em que aprovámos a carrei-
ra farmacêutica que legalmente não podem ser 
contratados farmacêuticos que não seja através 
da carreira. E para serem contratados é preciso 
que sejam farmacêuticos especialistas. Se não 
temos uma residência, um internato, antes 
disso, não temos especialistas”, explicou Ana 
Paula Martins.

A representante dos farmacêuticos indica 
também que não estão assim reunidas as con-
dições para repor os profissionais que têm saí-
da por aposentação ou que têm abandonado o 
serviço público.

A bastonária sublinha que as farmácias hos-
pitalares do SNS já vivem “na linha vermelha”, 
com insuficiência de recursos para assegurar 
um adequado funcionamento.
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Um homem foi sequestrado, agredido 
e queimado com um cigarro no próprio 
carro por três assaltantes que queriam 
levantar o seu dinheiro em caixas mul-
tibanco de Lisboa. Os suspeitos aca-
baram por se despistar e o roubo não 
chegou a acontecer.

Dois dos presumíveis assaltantes, 
de 23 e 26 anos, foram agora de-
tidos pela Polícia Judiciária (PJ), 

“fortemente indiciados pela prática de 
crimes de roubo agravado, sequestro e 
ofensas à integridade física qualifica-
da”. Têm ambos antecedentes crimi-
nais e um deles já esteve mesmo preso. 
O terceiro elemento do grupo continua 
por identificar.

De acordo com a instituição, os suspeitos 
abordaram, em novembro, o homem na 
via pública, tendo-o obrigado, recorrendo 
a agressões, a entrar no próprio carro, de 
modo a “procederem a levantamentos de 

dinheiro em máquinas ATM”.
“Enquanto circulavam por diversas ar-

térias de Lisboa, a vítima foi alvo de vio-
lentas ofensas à sua integridade física, 
tendo sido, inclusivamente, queimada em 
diferentes partes do corpo e rosto com um 
cigarro”, adiantou esta quinta-feira (19), 
em comunicado, a PJ.

Já depois de se despistarem, as agressões 
terão continuado na rua, “só tendo cessado 
após a intervenção de transeuntes que pas-
saram no local”.

Na operação, foram ainda apreendidas 
“uma espingarda caçadeira de Airsoft, 
devidamente dissimulada para aparentar 
ser verdadeira, uma moca com 78 cm de 
comprimento e uma faca de mato”, entre 
outros bens.

A PJ irá agora tentar identificar o ter-
ceiro do elemento do grupo e apurar se 
algum dos suspeitos detidos já participou 
noutros crimes semelhantes.

JN/MS

Raptaram e queimaram homem 
em Lisboa para o assaltar

C
ré

di
to

s:
 D

R

Crime

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

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

Feliz Natal & Próspero Ano Novo
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“Elsa” provocou o caos: desalojados, 
árvores caídas e telhados a voar

Pelo menos 16 desalojados, centenas de 
árvores caídas e várias casas sem telha-
dos. Mas o exemplo máximo da força do 
vento vem de Joane, com postes dobra-
dos a deixar a vila sem luz.

Nove pessoas ficaram desalojadas 
no concelho de Almada, Setúbal, e 
outras sete em Santo Tirso, Porto, 

devido à queda de árvores em habitações, 
provocada pelo mau tempo.

“Em Almada resultaram nove desalojados 
que foram, entretanto, realojados pelos ser-
viços de ação social da Câmara de Almada, e 
em Santo Tirso sete pessoas foram deslocadas 
e estão em casa de familiares acompanhados 
pelos serviços municipais”, disse à Lusa o co-
mandante da proteção civil, Rui Laranjeira. 

De acordo com o comandante, as duas 
situações estão relacionadas com a que-
da de árvores em cima das habitações, não 
havendo feridos a registar. O mau tempo 
provocou esta quinta-feira (19) “milhares 
de avarias” na rede elétrica da região Norte 
do país. Segundo fonte da EDP Distribuição, 
foram mais afetados os distritos de Viana do 
Castelo, Braga, Porto e Vila Real, sendo que 
os concelhos com maior número de ocor-
rências são Amarante, Braga, Guimarães, 
Esposende e Barcelos.

Duas famílias, uma em Prado e outra em 
Louredo, no concelho de Vila Verde, tive-
ram que abandonar as suas casas, durante 
a madrugada, após os imóveis terem sido 
atingidos por árvores.

Em Joane, Vila Nova de Famalicão, um 
poste de eletricidade de grandes dimensões 
cedeu à força do vento e dobrou. A vila de 
Joane ficou sem eletricidade.

Uma parte do concelho de Melgaço, in-
cluindo a vila, ficou sem eletricidade e rede 
móvel desde cerca das 9 horas. Em Monção, 
o rio Minho galgou as margens.

Em Gondomar, a circulação na Linha La-
ranja, F, do Metro do Porto está interrompida 
devido à queda de árvores, não havendo até ao 
momento previsão e quando poderá reabrir.

No centro do Porto, uma derrocada de 
pedra de um morro sobranceiro à rua da 
Alegria provocou um corte parcial da via 
naquela artéria do centro da Invicta. Segun-
do as autoridades, não há registo de feridos 
ou desalojados nas muitas ocorrências re-
gistadas durante a noite e madrugada. No 
total, foram registadas 361 ocorrências no 
distrito, até às 9.30 horas da manhã.

Ainda no distrito do Porto, no concelho de 
Paredes, a força do vento arrancou o telhado de 
um prédio com oito apartamentos. Moradores 
estão em alerta para o risco de inundações.

Em Braga, foram registadas mais de 30 ocor-
rências, entre as 3 horas da madrugada e o 
início da manhã, a maior parte das quais rela-
cionadas com quedas de árvores. No distrito de 
Braga foram registadas, até às 9 da manhã, 218 
ocorrências, 172 quedas de árvores.

Em Guimarães, a queda dos suportes das 

iluminações de Natal cortou a circulação 
rodoviária na Alameda de São Dâmaso, no 
centro da cidade, enquanto um telhado 
voou na localidade de Ponte.

Na quarta-feira (18) à noite, o mau tem-
po provocou um deslizamento de terras que 
isolou o lugar do Burgo, em Ruivos, Ponte da 
Barca, tendo obstruído a estrada municipal 
e danificado o cemitério.

A Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil alertou na quarta-feira (18) a 
população para o agravamento das condi-
ções meteorológicas, com precipitação forte 
e persistente, vento forte nas terras altas e 
agitação marítima forte em toda a costa.

O Instituto Português do Mar e da Atmos-
fera (IPMA) colocou sob aviso vermelho, 
o mais grave, devido à previsão de rajadas 
de vento superiores a 100 quilómetros por 
hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo 
Branco, Aveiro e Coimbra.

Este aviso vigorou entre as 12 e as 21 horas 
em Vila Real e Braga, e entre as 12 e as 18 ho-
ras em Viana do Castelo, adianta o instituto 
em comunicado. No Porto e em Aveiro, o 
aviso vermelho esteve em vigor entre as 15 
e as 21 horas. 

Segundo o IPMA, existia a possibilidade 
das rajadas de vento atingirem os 140 qui-
lómetros/hora nas terras altas, entre as 18 
horas desta quinta-feira (19) e as 3 horas de 
sexta-feira (20).

Sob aviso laranja para precipitação, vento 
ou agitação marítima, que vigoram em dife-
rentes períodos até sábado (21), vão estar os 
distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, 
Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do 
Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, 
Coimbra, Portalegre e Braga.

No aviso relativo ao vento, nos distritos de 
Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila 
Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, 
Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, 
Portalegre e Braga podem ser registadas ra-
jadas de vento entre os 100 e os 130 quilóme-
tros por hora. Só com avisos amarelos estará 
o distrito de Évora, para precipitação e ven-
to. A Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil alertou na quarta-feira (18) a 
população para o agravamento das condi-
ções meteorológicas, com precipitação forte 
e persistente, vento forte nas terras altas e 
agitação marítima forte em toda a costa.

A Proteção Civil alerta para a possibilidade 
de “inundações rápidas em meio urbano, por 
acumulação de águas pluviais ou insuficiên-
cias dos sistemas de drenagem”, e “inunda-
ções por transbordo das linhas de água nas 
zonas historicamente mais vulneráveis”.

Informa ainda que, tendo em conta as 
previsões do IPMA, há a possibilidade de 
inundações de “estruturas urbanas subter-
râneas com deficiências de drenagem” e 
de formação de lençóis de água na estrada, 
além da queda de ramos de árvores, danos 
em estruturas montadas ou suspensas.
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Wisdom of

Wealth

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

This show they’ll bring a guest to share 
his perspective - Tresor Gray.

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

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

Esta semana Adriana e Catarina tra-
zem-nos um programa especial, já 
com espírito de Natal. Levam-nos até 
aos anos 90 com muita nostalgia. Con-
tam-nos a história de um puma que foi 
adotado por um casal. Especulam so-
bre umas “luzes estranhas nos céus” 
do Chile. Aplaudem a Irlanda na sua 
forma de integração original e eficaz de 
sem-abrigos na sociedade e falam-nos 
ainda dos nomes prometidos para o 
Super Bowl de 2020.

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

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sat 10pm

Sat 9:30 pm Sab 18h

Todos os dias às 20h

Sab 14h30

Sex 18h

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

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

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

João Rôlo - Com um espírito de aventu-
ra único e uma paixão fervorosa pelos 
desportos motorizados, o piloto João 
Rôlo tem um objetivo sólido - participar 
no antigo Dakar, agora chamado Africa 
Eco Race em moto.

Miguel Oliveira - O primeiro português 
a chegar à elite do motociclismo escre-
veu a sua história pelo próprio punho, 
um percurso de determinação e persis-
tência. O caminho que o levou até ao 
MotoGP foi longo  cheio de curvas, de 
avanços e recuos e muito sofrimento.

Dom 17h

Linda Correia viveu o apartheid na Áfri-
ca do Sul. No Zimbabwe, antiga Ro-
désia, aprendeu as primeiras palavras 
em inglês e cresceu perto de uma das 
maiores cataras do mundo. Natural de 
Coimbra e mãe de dois filhos, Linda 
é presidente do Poveiros Community 
Centre de Toronto.

Sab 16h

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

“Stella’s Studio” takes you to another 
dimension!  Watch Stella Jurgen’s in-
terview with Norm Jurgen, a passionate 
Model Railroader -- a train set hobby afi-
cionado.

His love for the miniature world has be-
come a three-dimensional creation that 
will make you wonder.

Learn a little bit about model train sets 
and see Norm’s layout from the start un-
til now... there is always work to do!  Be 
inspired by “Stella’s Studio”.

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

Com Adriana Marques

This week’s show will feature never be-
fore seen Christmas toys from Armando 
Terra’s collection. These unique Santa 
toys that you will be seeing are from dif-
ferent parts of the world including coun-
tries from Germany, Japan, the far east 
and Toronto.

Hosted by Vince Nigro

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

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

Com Nuno Miller

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

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

No Body&Soul desta semana vamos 
conhecer ideias de presentes de Natal 
com significado e amigos do ambien-
te. Descubra também a nova tendên-
cia ecológica de fazer embrulhos de 
Natal com papel de jornal, revistas e 
elementos da natureza.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm

Dom 16h

Não importa o ritmo,o lugar,o momen-
to nem os olhares, dançar faz bem ao 
corpo e à alma. Esta semana no Espaço 
Mwangolé,  fomos ao encontro do pro-
fessor de dança Cesar Muchochoma 
“Pulga”. Assistimos a uma das suas 
aulas de dança e conversamos sobre a 
sua vida artística. 

Teremos o habitual momento musical 
e o Top das músicas mais tocadas no 
programa de rádio Espaço Mwangolé 
da Camões Rádio.

Dom 18h30

Numa edição especial de Natal, Car-
mo Monteiro traz-nos a alegria das 
crianças presentes nas festas prepa-
radas pelo Arsenal do Minho, Casa das 
Beiras e Centro Cultural Português de 
Mississauga.

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

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

O que faz de alguém um “verdadeiro” 
Pai Natal? Carlos Rocha “Jackas”, 53 
anos, é o único Pai Natal em Portugal 
certificado por instituições internacio-
nais. Não tem uma fábrica na Lapónia, 
mas já construiu um Museu do Brin-
quedo, em Vagos.

Apresentador: Vince Nigro

Convidados: Lenita Lopes  

•  Resumo político da semana

• Análise do editorial do Milénio Stadium

•  As memórias de Natal

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 26 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço  Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 We Need To Talk

01h00 Body & Soul

02h00 Camões TV Magazine

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 27 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Espaço Mwangolé

01h00 We Need To Talk

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA,28 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO
 06h00 Natal das Caraíbas

 06h30 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Bem-Vindos A Beirais

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista
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Wisdom of

Wealth

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

This show they’ll bring a guest to share 
his perspective - Tresor Gray.

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

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

Esta semana Adriana e Catarina tra-
zem-nos um programa especial, já 
com espírito de Natal. Levam-nos até 
aos anos 90 com muita nostalgia. Con-
tam-nos a história de um puma que foi 
adotado por um casal. Especulam so-
bre umas “luzes estranhas nos céus” 
do Chile. Aplaudem a Irlanda na sua 
forma de integração original e eficaz de 
sem-abrigos na sociedade e falam-nos 
ainda dos nomes prometidos para o 
Super Bowl de 2020.

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

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sat 10pm

Sat 9:30 pm Sab 18h

Todos os dias às 20h

Sab 14h30

Sex 18h

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

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

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

João Rôlo - Com um espírito de aventu-
ra único e uma paixão fervorosa pelos 
desportos motorizados, o piloto João 
Rôlo tem um objetivo sólido - participar 
no antigo Dakar, agora chamado Africa 
Eco Race em moto.

Miguel Oliveira - O primeiro português 
a chegar à elite do motociclismo escre-
veu a sua história pelo próprio punho, 
um percurso de determinação e persis-
tência. O caminho que o levou até ao 
MotoGP foi longo  cheio de curvas, de 
avanços e recuos e muito sofrimento.

Dom 17h

Linda Correia viveu o apartheid na Áfri-
ca do Sul. No Zimbabwe, antiga Ro-
désia, aprendeu as primeiras palavras 
em inglês e cresceu perto de uma das 
maiores cataras do mundo. Natural de 
Coimbra e mãe de dois filhos, Linda 
é presidente do Poveiros Community 
Centre de Toronto.

Sab 16h

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

“Stella’s Studio” takes you to another 
dimension!  Watch Stella Jurgen’s in-
terview with Norm Jurgen, a passionate 
Model Railroader -- a train set hobby afi-
cionado.

His love for the miniature world has be-
come a three-dimensional creation that 
will make you wonder.

Learn a little bit about model train sets 
and see Norm’s layout from the start un-
til now... there is always work to do!  Be 
inspired by “Stella’s Studio”.

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

Com Adriana Marques

This week’s show will feature never be-
fore seen Christmas toys from Armando 
Terra’s collection. These unique Santa 
toys that you will be seeing are from dif-
ferent parts of the world including coun-
tries from Germany, Japan, the far east 
and Toronto.

Hosted by Vince Nigro

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

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

Com Nuno Miller

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

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

No Body&Soul desta semana vamos 
conhecer ideias de presentes de Natal 
com significado e amigos do ambien-
te. Descubra também a nova tendên-
cia ecológica de fazer embrulhos de 
Natal com papel de jornal, revistas e 
elementos da natureza.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h

Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm

Dom 16h

Não importa o ritmo,o lugar,o momen-
to nem os olhares, dançar faz bem ao 
corpo e à alma. Esta semana no Espaço 
Mwangolé,  fomos ao encontro do pro-
fessor de dança Cesar Muchochoma 
“Pulga”. Assistimos a uma das suas 
aulas de dança e conversamos sobre a 
sua vida artística. 

Teremos o habitual momento musical 
e o Top das músicas mais tocadas no 
programa de rádio Espaço Mwangolé 
da Camões Rádio.

Dom 18h30

Numa edição especial de Natal, Car-
mo Monteiro traz-nos a alegria das 
crianças presentes nas festas prepa-
radas pelo Arsenal do Minho, Casa das 
Beiras e Centro Cultural Português de 
Mississauga.

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

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

O que faz de alguém um “verdadeiro” 
Pai Natal? Carlos Rocha “Jackas”, 53 
anos, é o único Pai Natal em Portugal 
certificado por instituições internacio-
nais. Não tem uma fábrica na Lapónia, 
mas já construiu um Museu do Brin-
quedo, em Vagos.

Apresentador: Vince Nigro

Convidados: Lenita Lopes  

•  Resumo político da semana

• Análise do editorial do Milénio Stadium

•  As memórias de Natal

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 26 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço  Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 We Need To Talk

01h00 Body & Soul

02h00 Camões TV Magazine

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 27 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Espaço Mwangolé

01h00 We Need To Talk

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA,28 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO
 06h00 Natal das Caraíbas

 06h30 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Bem-Vindos A Beirais

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 Bem-Vindos A Beirais

 21h00 Here’s The Thing

2 1h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Natal das Caraíbas

DOMINGO,23 DE DEZEMBRO
 06h00 Caribbean Christmas

 06h30 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 Bem-Vindos A Beirais

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 24 DE DEZEMBRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Natal das Caraíbas

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk  

23h30 Natal das Caraíbas

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 25 DE DEZEMBRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros



Terra volta a tremer nos Açores 
Sismo de 4.8 sentido no Faial e Pico
Há cerca de um mês e meio que as “ilhas 
do triângulo” do arquipélago dos Açores 
estão a ser afetadas por uma crise sísmica. 
São milhares de sismos já registados, seja 
pelo IPMA, seja pelo Centro de Informação 
e Vigilância Sismovulcânica (Civisa), mas 
só alguns foram sentidos pela população.

Na manhã desta segunda-feira (16), 
registou-se um dos mais fortes 
desde que esta crise começou, há 

cerca de seis semanas.
O dia começou no Faial, Pico e São Jorge 

com um sismo de 4.8 na escala de Richter, 
segundo o IPMA (4.7 para o Civisa).  O sis-
mo foi sentido às 8h51, horas locais (mais 
uma hora em Portugal Continental) com o 
epicentro no mar, a cerca de 30 km a W do 

Capelo, ilha do Faial.
De acordo com a informação disponível 

o sismo foi sentido com intensidade má-
xima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) 
nas freguesias de Capelo, Castelo Branco e 
Feteira (concelho de Horta, ilha do Faial). 
O evento foi ainda sentido com intensidade 
IV nas freguesias de Praia do Norte e Ma-
triz, no concelho da Horta, e com intensi-
dade de III nas freguesias de Santa Luzia e 
São Roque, na ilha do Pico.

Nas redes sociais, são muitos os relatos de 
internautas que dizem ter sentido “bem” o 
sismo.  Apesar disso, fonte da Proteção Ci-
vil disse que não há relatos de feridos ou 
danos materiais.

NM/MS

OE2020: Governo dos Açores diz que 
documento cumpre compromissos 
com a região
O Governo dos Açores considerou esta 
quarta-feira (18) que a proposta de Or-
çamento do Estado para 2020, entregue 
no parlamento na segunda-feira (16), 
cumpre “integralmente” os compromis-
so firmados entre o executivo de António 
Costa e a região.

A proposta de Orçamento, valori-
zou o vice-presidente do execu-
tivo dos Açores, em nota enviada 

às redações, “prevê um aumento de 8,7 
milhões de euros das transferências para 
os Açores” e “cumpre integralmente a Lei 
de Finanças das Regiões Autónomas, as-
segurando, por essa via, o cumprimento 
integral das normas definidas”.

“O Orçamento do Estado assegura tam-
bém, pelo terceiro ano consecutivo, a com-
participação para a prestação dos serviços 
de obrigações de serviço público interilhas, 
em termos de transporte aéreo, neste caso 
no montante de 10 milhões de euros”, lê-se 
na nota enviada pelo gabinete do vice-presi-
dente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila.

Outro elemento tido como “particular-
mente relevante” pelo executivo regional so-
cialista é a “devida solidariedade” do Governo 
da República nos apoios aos Açores em virtu-
de da passagem recente do furacão Lorenzo.

Também enaltecida por Sérgio Ávila é, 

“mais uma vez, a participação da região nas 
receitas dos jogos sociais”.

A proposta de Orçamento de Estado assu-
me também os compromissos que o Estado 
tinha para com os Açores em áreas como a 
“revitalização económica e auxílios à ilha 
Terceira, o Observatório Atlântico, no Faial, 
o estabelecimento prisional em São Miguel, 
a rede de radares meteorológicos, a inter-
ligação de cabo submarino, o aeroporto da 
Horta e a regulamentação das prestações de 
serviço de transportes nas Regiões Autóno-
mas”, lembrou o governante.

A proposta de Orçamento do Estado para 
2020 foi entregue ao final do dia de segun-
da-feira (16) na Assembleia da República 
pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, 
que quarta-feira (18) de manhã apresentou, 
em conferência de imprensa, o documento.

Está inscrito na proposta um excedente 
orçamental equivalente a 0,2% do PIB, o 
que a concretizar-se será o primeiro saldo 
orçamental positivo da democracia.

A proposta do Governo prevê ainda uma 
taxa de crescimento económico de 1,9% e uma 
descida da taxa de desemprego para 6,1%.

Com a entrega da proposta do Governo 
inicia-se agora a sua análise e debate, es-
tando prevista a votação final global para 6 
de fevereiro.

JA/MS

Portugal pede aos EUA regime preferencial 
para produtores de leite dos Açores
Portugal pediu aos Estados Unidos que 
concedam um regime preferencial aos 
produtores e exportadores de leite dos 
Açores para os isentar das tarifas adicio-
nais impostas por Washington a certos 
produtos da União Europeia, segundo 
fontes oficiais.

O pedido foi feito durante a reu-
nião da comissão bilateral per-
manente entre Portugal e Es-

tados Unidos, realizada na terça-feira 
(17) em Lisboa e cujos resultados foram 
hoje anunciados em comunicado pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Os Estados Unidos anunciaram em 
outubro que iam impor taxas alfandegá-
rias sobre produtos da União Europeia, 
incluindo derivados de leite, como quei-
jos, iogurtes e manteigas, de Portugal. A 
decisão implica que estes e outros pro-
dutos de Portugal (e de outros Estados da 
União Europeia) fiquem sujeitos a uma 
taxa adicional de 25% quando importa-
dos pelos EUA.

A imposição de taxas adicionais foi de-
cidida como retaliação às ajudas públicas 
da União Europeia à Airbus.

Reunidos na terça-feira (17) com uma 
agenda focada “em questões estratégicas de 
interesse comum”, os representantes dos 
dois países reiteraram a importância da base 
das Lajes, nos Açores, quer para a segurança 
global quer para as relações bilaterais.

No âmbito da cooperação com os Aço-
res, Portugal solicitou um regime espe-
cial para o setor do leite daquela região, 
refere a declaração conjunta assinada 
pelos parceiros.

Em contrapartida, os Estados Unidos 
pediram a Portugal que tome uma posi-
ção pública sobre tarifas e que pressione 
a UE para acabar com “as práticas co-
merciais desleais da UE” relativas ao se-
tor da aviação.

Em outubro, a Organização Mundial 
do Comércio considerou que os EUA ti-
nham razão para acusar a União Euro-
peia de subsidiar ilegalmente a Airbus, 
autorizando o país a impor taxas.

A reunião serviu também para deba-
ter formas de aumentar, em 2020, os 
investimentos mútuos e o comércio de 

bens e serviços. Os Estados Unidos lem-
braram ainda que no próximo ano será 
assinalado o 225º aniversário do con-
sulado norte-americano nos Açores, 
anunciado a intenção de organizar, em 
maio, um mês de visitas e programas 
que mostrem “a relação especial dos Es-
tados Unidos com os Açores”.

A comissão bilateral elogiou ainda o pri-
meiro seminário que assinalou a entrada 
em funcionamento do Centro para a Defe-
sa do Atlântico, que se vai situar nas Lages.

Os representantes dos dois países visi-
taram também as futuras instalações do 
Centro de excelência da NATO Geome-
toc (geoespacial, meteorológico e ocea-
nográfico), tendo os Estados Unidos ad-
mitido terem interesse em participar na 
segunda conferência de estabelecimento 
do Geometoc, agendada para fevereiro 
de 2020.

A importância da Aliança Atlântica foi 
um dos pontos-chave da reunião, tendo 
Portugal notificado os Estados Unidos 
dos seus planos para aumentar o inves-
timento na defesa, um objetivo que os 
norte-americanos defendem ser crucial 
para a NATO.

Em fevereiro deste ano, o secretário-
-geral da NATO avisou que os parceiros 
teriam de investir mais na defesa, tendo 
o secretário-geral da organização, Jens 
Stoltenberg, desafiado o Governo portu-
guês a aproveitar o crescimento econó-
mico e investir mais, lembrando que há 
uma meta de 2% do seu Produto Interno 
Bruto (PIB) para cumprir até 2024.

O ministro da Defesa na altura, Azere-
do Lopes, garantiu que Portugal ia gastar 
mais, comprando cinco aviões KC-390 
no valor de 400 milhões de euros.

A comissão bilateral permanente foi 
presidida conjuntamente pela diretora-
-geral de Política Externa, Madalena Fis-
cher, e pelo ‘Acting Deputy Assistant Se-
cretary’ para a Europa Ocidental, Shawn 
Crowley, integrando também o embaixa-
dor de Portugal nos EUA, Domingos Fezas 
Vital, o embaixador dos EUA em Portugal, 
George Glass, e o presidente do Governo 
Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

JA/MS
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Centeno na Madeira, mas 
concentrado no orçamento

Com o Orçamento do Estado para 2020 
(OE2020) entre mãos, o ministro das Fi-
nanças foi quarta-feira (18) à Madeira para 
participar na cerimónia que marca a edição 
deste ano das “500 maiores empresas”.

Centeno teve uma intervenção du-
rante a tarde no Centro de Congres-
sos do Casino da Madeira. Contudo, 

não houve audiências, com as entidades 
regionais, para abordar dossiers primor-

diais para a Região Autónoma.
O ministro, que se fez acompanhar 

pelo seu staff, concentrou-se, ao longo 
da sua estada na Região, no trabalho com 
OE2020 apresentado.

O documento entregue, na segunda-
-feira (16), a Ferro Rodrigues na Assem-
bleia da República foi revisto por Centeno 
e sujeito aos reparos das várias estruturas 
políticas da oposição.

JM/MS

Miguel Albuquerque diz que Centro de Química 
da Madeira é dos mais prestigiados de Portugal

O presidente do Governo Regional, Mi-
guel Albuquerque, visitou quarta-feira 
(18), o Centro de Química da Madeira, na 
Universidade da Madeira, no âmbito das 
comemorações dos 15 anos de integra-
ção na Rede Nacional de Unidades de In-
vestigação para a Ciência e a Tecnologia, 
onde sublinhou o trabalho “meritório” e 
“consistente” que tem sido desenvolvido 
ao longo dos anos, colocando-o num dos 
“mais prestigiados” de Portugal.

“É um trabalho que se tem desenvol-
vido em três ou quatro áreas dife-
rentes. Realço o trabalho importan-

tíssimo que tem sido feito no âmbito da 
investigação dos materiais para prevenir 
as doenças oncológicas” referindo ainda 
a área da agro-alimentar e das ciências do 
mar, como as três áreas estratégicas.

O governante garantiu ainda que o 
Centro tem condições para continuar a 
desenvolver-se no âmbito da Ciência e da 
investigação, mas também no sentido de 
estabelecer outras parcerias com institui-
ções nacionais e internacionais.

“Tudo será feito para aproveitar os fun-
dos europeus, fundos da Fundação para a 
Ciência, aproveitar também os progra-
mas que existem a nível internacional e 
obviamente que a Região vai estar sem-
pre disponível, dentro daquilo que são as 
limitações financeiras, para continuar a 
apoiar iniciativas desenvolvidas” disse.

Por fim, recordou o projeto “Química 
Divertida” levado a cabo pelo Centro de 
Química da Madeira e que “foi pioneiro na 
sensibilização dos alunos para a importân-
cia da Química, na nossa vida do dia a dia”.

JM/MS

PS acusa Governo Regional de 
“Ocultação dos factos” em torno do Ferry
O PS garante que o Governo Regional 
omitiu factos em torno da cessação do 
contrato por parte da ENM.

Em comunicado os socialistas refe-
rem: “No seguimento do assunto 
que, terça-feira (17), foi discutido 

pela Comissão de Economia, Finanças, 
Turismo da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma da Madeira, nomea-
damente acerca da ligação marítima 
entre o Continente e a Madeira, o Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista pode 
confirmar, novamente, que o contrato 
foi rescindido antes das eleições re-
gionais e que o presidente do Governo 
Regional sabia desse facto no debate do 
Programa de Governo e não assumiu 
propositadamente para com os madei-
renses e porto-santenses.

A carta que a Empresa de Navegação Ma-
deirenses (ENM), do Grupo Sousa, enviou 
ao Governo Regional e que chegou à vice-
-presidência a 24 de setembro, enviada e 
datada a 20 de setembro, foi uma rescisão 
de contrato de concessão da linha ferry, 
dado afirmado na comissão pelo presiden-
te do conselho de administração da ENM. 
Facto esse que foi, por três vezes, negado 
pelo presidente do Governo Regional no 
debate do Programa de Governo.

Além de ocultação dos factos por parte 

do Governo Regional, nota-se uma falta 
de clareza na elaboração de uma estraté-
gia objetiva para definição de um plano 
que garanta o ferry o ano inteiro, assistin-
do a um fenómeno já muito comum junto 
do Governo Regional, o de culpabilizar o 
Governo da República por toda esta situa-
ção, que se diga, da responsabilidade do 
Executivo Regional.

O Grupo Parlamentar do Partido Socia-
lista defende uma ligação marítima entre a 
Madeira e o Continente durante todo o ano 
e defende também que deverá ser o Go-
verno da República a suportar os encargos 
financeiros. No entanto, defendemos que 
tem que ser o Governo Regional a definir 
uma estratégia objetiva que garanta assim 
uma ligação marítima a longo prazo, com o 
máximo de benefícios fiscais e económicos 
para a Região, sejam residentes ou empre-
sas, para que seja possível lançar em breve 
um concurso público internacional.

O PS vinca assim que o papel do Governo 
Regional não devera de ser de inquisidor 
e queixoso junto da República, mas sim, 
de um órgão que assegura os direitos dos 
madeirenses e porto-santenses através da 
apresentação de uma estratégia promisso-
ra e objetiva para a continuidade da ligação 
ferry entre a Madeira e o Continente.”

JM/MS

Funchal ‘e “município mais azul” 
pelo quarto ano seguido
A Câmara Municipal do Funchal informa 
em comunicado que voltou a receber este 
ano, pela quarta vez consecutiva, o galar-
dão ‘Município Mais Azul’, que distingue 
os municípios do país com desempenho 
excelente relativamente às atividades de 
educação ambiental, no decorrer da últi-
ma época balnear.

Em nota de imprensa lê-se que o ad-
ministrador da Frente MarFunchal, 
Nelson Abreu, recebeu a distinção 

em nome do Município, bem como o re-
conhecimento ao Complexo Balnear do 
Lido, por cinco anos consecutivos com a 
Bandeira Azul hasteada.

Recorde-se que o prémio ‘Município Mais 
Azul’ é estabelecido pela Associação Bandeira 
Azul da Europa e pela Agência Portuguesa do 
Ambiente e volta, assim, a distinguir ‘o com-
promisso e o empenho do Município na rea-
lização de atividades de educação ambien-
tal, para todas as idades, nas nossas praias’, 
enalteceu a vice-presidente da CMF, Idalina 
Perestrelo, que tutela a Frente MarFunchal.

Lê-se ainda que o “reconhecimento ao 
Funchal assenta nas dezenas de ações di-
namizadas de raiz nos Complexos Balnea-
res do Lido, Ponta Gorda e Barreirinha, no-
meadamente nos respetivos Centros Azuis, 
com a Agência Portuguesa do Ambiente a 
destacar, entre outros, a abrangência de 
temáticas abordadas e a preocupação ex-
plícita com o público sénior e os portadores 
de deficiência”.

É ainda recordado que, “este ano, foram 
várias as medidas que contribuíram para o 
aumento da acessibilidade nos Complexos 
Balneares Municipais, sendo de destacar o 
novo elevador na Barreirinha, mais de uma 
década depois, que apoia igualmente o Gi-
násio Municipal destinado ao público sénior 
ali localizado, ou ainda um nova cadeira an-
fíbia para o Lido”.

Idalina Perestrelo enaltece que “o trabalho 
na área da educação ambiental e para a sus-
tentabilidade tem sido uma aposta perma-
nente deste Executivo, sempre acompanha-
do por ações concretas. Este é um dos eixos 
de desenvolvimento que definimos para o 
Município, e os galardões que temos recebi-
do, entre os quais também me apraz destacar 
a conquista da Bandeira Verde ECOXXI pelo 
quinto ano consecutivo, são um indicador de 
que estamos no bom caminho.”

JM/MS
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Karaoke
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Cavacas
terça a quinta 9am -12am | sexta e sábado 9am-2am | domingo 9am-11pm
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Criança empurrada da varanda da Tate 
Modern recupera fala e alguns movimentos
A criança que ficou gravemente ferida 
após ter sido empurrada de uma varanda 
no topo da galeria Tate Modern de Londres 
já recuperou a fala e alguns movimentos de 
braços e de pernas, anunciou esta quinta-
-feira (19) a família do menor.

“Temos boas notícias para partilhar con-
vosco. O nosso pequeno cavaleiro re-
começou a falar”, anunciaram os pais 

da criança, um menino com nacionalidade 
francesa, na página na Internet que criaram 
para recolher doações para financiar os tra-
tamentos médicos do menor.

“Ele pronuncia uma sílaba após outra sí-
laba e, mesmo que tenhamos de adivinhar 
na maioria das vezes o que ele está a tentar 
dizer, está cada vez melhor”, acrescentaram.

Os pais da criança também informaram 
que o menor começou “muito devagar” a 
mexer os braços e as pernas. Uma experiên-
cia “dolorosa” e “cansativa”, segundo des-
creveram os mesmos, salientando, porém, 
que o processo está a ser encarado pela famí-
lia como “um maravilhoso progresso”.

O incidente deu-se a 4 de agosto, quando 
um adolescente britânico empurrou a crian-

ça de uma plataforma de observação da Tate 
Modern, à altura do 10.º andar. A criança 
acabou por cair num telhado do 5.º andar, 
cerca de 30 metros mais abaixo. A criança 
francesa, que estava de visita a Londres com 
a família, sofreu uma hemorragia cerebral e 
fraturas na coluna, braços e pernas e passou 
alguns meses nos cuidados intensivos.

A 6 de dezembro, o jovem britânico acusa-
do de empurrar a criança de seis anos, iden-
tificado como Jonty Bravery, declarou-se 
culpado de tentativa de homicídio, mas os 
motivos que terão desencadeado a ação ain-
da não são claros.

Segundo uma primeira avaliação psicoló-
gica, Jonty Bravery apresenta distúrbios au-
tistas, transtornos obsessivos e transtornos 
de personalidade. Bravery, de 18 anos (17 na 
altura do incidente), vai permanecer detido e 
terá uma audiência de sentença a 17 de feve-
reiro, devendo até lá ser sujeito a novos testes 
psicológicos.

A Tate Modern, um museu de arte moder-
na situado nas margens do rio Tamisa, é um 
dos locais mais visitados pelos turistas na 
capital britânica.

JN/MS

ONU quer eletricidade em todos 
os campos de refugiados até 2030

A ONU quer que todos os campos de re-
fugiados no mundo tenham eletricidade ou 
outro tipo de energia até 2030, e desafiou 
esta quarta-feira (18) a comunidade inter-
nacional, durante o primeiro Fórum mun-
dial sobre refugiados, a apoiar tal objetivo.

O desafio da organização internacional 
surge após a constatação dos números rela-
tivos à situação no terreno: dos quase 26 mi-
lhões de refugiados registados a nível mun-
dial, distribuídos principalmente em países 
pobres, 90% vivem em campos que não têm 
acesso a fontes de energia ou eletricidade.

Situação que implica, entre outros aspe-
tos, elevados riscos de insegurança, espe-
cialmente para as mulheres.

“Convido-vos a juntarem-se a mim neste 
ambicioso desafio de ‘energia limpa’ para 
que, até 2030, todos os [campos de] refu-
giados e as comunidades vizinhas tenham 
acesso a uma energia acessível, confiável, 
sustentável e moderna”, disse o Alto Co-
missário da ONU para os Refugiados, Filippo 
Grandi, em Genebra (Suíça), onde na quar-
ta-feira (18) terminou o primeiro fórum glo-
bal sobre refugiados, encontro promovido 
desde segunda-feira (16) pela ONU.

“Acho que não temos escolha, dada a si-
tuação atual”, acrescentou, por sua vez, o 
conselheiro especial do Alto Comissariado 
da ONU para os Refugiados (ACNUR) para 
os assuntos climáticos, Andrew Harper, 
mencionando que as regiões mais afeta-
das pelas alterações climáticas também são 
aquelas que recebem mais refugiados. 

Por exemplo, segundo Andrew Harper, 
na região africana do Sahel, apenas 31% da 

população tem acesso a fontes de energia, 
com o conselheiro do ACNUR a admitir que 
“a disputa pela energia” também pode po-
tenciar conflitos.

A falta de acesso a água ou a eletricidade 
“acrescenta tensão, stress social e, infeliz-
mente, é frequentemente uma fonte de con-
flito”, acrescentou Andrew Harper.

Apesar do desafio da ONU ter sido oficia-
lizado esta quarta-feira (18) em Genebra, 
já existem projetos no terreno que estão a 
melhorar o acesso a fontes energéticas sus-
tentáveis e limpas, como é o caso de centrais 
solares em acampamentos na Jordânia ou da 
distribuição de combustíveis não poluentes 
no Níger.

A par das questões relacionadas com a 
sustentabilidade e o desenvolvimento, o 
acesso à energia ou à eletricidade é também 
para os refugiados “um sinónimo de prote-
ção, de segurança”, relatou, em Genebra, 
Joelle Hangi, uma refugiada do campo de 
Kakuma, no Quénia.

“Precisamos de eletricidade”, afirmou 
Joelle Hangi, sublinhando a importância “vi-
tal” da eletricidade para a segurança das pes-
soas que vivem nos campos de refugiados, 
especialmente para as mulheres, frequente-
mente vítimas de vários tipos de violência.

Na terça-feira (17), numa intervenção 
no fórum, o secretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, defendeu que a comunida-
de internacional deve fazer “muito mais” 
para assumir as responsabilidades para 
com os refugiados.

JN/MS

MUNDO

Câmara dos Representantes aprova 
destituição de Donald Trump
A Câmara dos Representantes aprovou 
esta quarta-feira (18) os dois artigos da 
destituição do presidente norte-america-
no. O processo segue para o Senado, de 
maioria republicana, que deverá rejeitá-
-lo. Donald Trump é acusado de abuso de 
poder e obstrução da justiça.

O primeiro artigo da destituição, de 
abuso de poder, teve voto favorá-
vel com a aprovação de 230 depu-

tados e a desaprovação de 197 deputados 
da Câmara dos Representantes. O segundo 

artigo, de obstrução à justiça, teve 229 vo-
tos favoráveis e 198 votos desfavoráveis.

O processo será retomado pelo Senado nor-
te-americano para determinar se o presidente 
dos Estados Unidos deve ou não ser demitido 
do seu cargo. A destituição só é efetiva caso o 
Senado a aprove, o que não deverá acontecer, 
já que o órgão tem maioria republicana (partido 
de Donald Trump).

Com esta votação, Donald Trump torna-se 
o terceiro presidente na História dos Estados 
Unidos a ser acusado por este órgão.

JN/MS

EUA

Mais de 300 alegados membros da máfia 
detidos em grande operação policial
A polícia deteve, esta quinta-feira (19), 
mais de 300 alegados membros da 
organização criminosa “Ndrangheta” 
na Itália, Suíça, Alemanha e Bulgária, 
numa grande operação contra a máfia.

Só em Itália, 2500 polícias partici-
param em buscas que também vi-
saram propriedades avaliadas em 

15 milhões de euros, com foco na cida-
de calabresa de Vibo Valentina, mas es-
tendendo-se por grande parte do país.

Entre os detidos estão um antigo legis-
lador, um ex-funcionário regional, um 
presidente da Câmara da Calábria, um 
funcionário do partido político e um co-
mandante dos Carabineiros anteriormen-
te designado para a capital da Calábria.

Os suspeitos foram detidos por suspei-
ta de extorsão, assassínio de lavagem de 
dinheiro e por pertenceram a uma orga-
nização da máfia.

“É a maior operação desde o mega-jul-
gamento de Palermo”, indicou o procu-

rador anti-máfia Nicola Gratteri à agên-
cia de notícias italiana ANSA.

Gratteri referia-se a um julgamento 
contra a máfia siciliana que decorreu de 
1986 até o início de 1992 e que levou à 
condenação de mais de 300 pessoas, ten-
do sido considerado o julgamento mais 
significativo de todos os tempos contra a 
máfia siciliana.

“Nós interrompemos completamente 
os clãs da província de Vibo, mas as re-
giões italianas estavam envolvidas desde 
os Alpes até à Sicília”, disse Gratteri.

A “Ndrangheta”, associação mafiosa 
fundada na Calábria, ofuscou cada vez 
mais a Cosa Nostra da Sicília em poder e 
património, infiltrando-se em todos os se-
tores da vida económica e política italiana.

O grupo, que se formou na região da Ca-
lábria, espalhou-se para o norte da Itália, 
onde migrou nas décadas de 1970 e 1980, 
para a Alemanha, Canadá e a Austrália.

JN/MS

Itália

Londres

Itália

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

d
ito

s:
 D

R



MILÉNIO | MUNDO 3720 a 26 de dezembro de 2019www.mileniostadium.com

Reino Unido

Programa do Governo confirma como prioridade a saída da UE a 31 de janeiro
O Governo britânico definiu como prio-
ridade concluir o processo de saída do 
Reino Unido da União Europeia (UE) a 
31 de janeiro e “aproveitar ao máximo 
as oportunidades” proporcionadas pelo 
‘Brexit’, anunciou esta quinta-feira (19) a 
Rainha Isabel II.

“A prioridade do meu Governo é con-
cluir a saída do Reino Unido da União 
Europeia em 31 de janeiro. Os meus 

ministros vão apresentar legislação para 
garantir a saída do Reino Unido nessa data 
e para aproveitar ao máximo as oportu-
nidades que vai trazer para todas as pes-
soas do Reino Unido”, disse, no âmbito 
da abertura oficial do parlamento após as 
eleições legislativas da semana passada.

A Rainha adiantou também que o Gover-
no pretende negociar “um futuro relaciona-
mento com a União Europeia com base num 
acordo de comércio livre”, ao mesmo tempo 
que inicia negociações “com outras impor-
tantes economias globais”.

O Governo já tinha feito saber que preten-
de submeter ainda esta semana aos depu-
tados a legislação para ratificar o acordo de 
saída da UE, a qual vai proibir qualquer pro-
longamento das negociações para além do 
fim do período de transição, no final de 2020.

A monarca anunciou outras medidas, 
como um plano e financiamento plurianual 
do serviço nacional de saúde 33,9 mil milhões 
de libras (40 mil milhões de euros) adicionais 
por ano até 2023/24, a redução das contribui-
ções para a Segurança Social e o aumento do 
salário mínimo.

Em termos de segurança, o Governo pre-
tende remover da lei a possibilidade de au-
tores de crimes graves, como terroristas, 
serem libertados antes de cumprida a pena, 
e reiterou a intenção de introduzir um siste-

ma de imigração que põe fim à liberdade de 
circulação para europeus e que pretende pro-
mover sobretudo a entrada de trabalhadores 
qualificados no Reino Unido.

Lido a partir de um trono dourado situa-
do na Câmara dos Lordes, a câmara alta do 
parlamento britânico, o Discurso da Rai-

nha constitui a leitura pela monarca do 
programa legislativo determinado e escri-
to pelo Governo.

Seguiu-se um debate durante a tarde, com 
intervenções do primeiro-ministro, Boris 
Johnson, e do líder da oposição, o trabalhista 
Jeremy Corbyn, na Câmara dos Comuns.

Esta foi a segunda vez que a cerimónia teve 
lugar este ano, apenas dois meses depois da 
primeira, pelo que foi decidido que o proto-
colo seria simplificado, tendo Isabel II renun-
ciado a viajar na tradicional carruagem dou-
rada e aos trajes cerimoniais.

.JN/MS
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Índia e África: Relação 
avança a passos largos
O comércio com o continente africa-
no assume cada vez mais importância 
para a Índia. As ligações que datam do 
período colonial beneficiam agora as re-
lações. Mas a Índia quer mais além de 
matérias-primas.

Distraído com a presença controversa da 
China em África, o Ocidente ignora que 
a Índia é hoje o segundo parceiro co-

mercial mais importante daquele continente.
Embora o volume de negócios sino-afri-

canos ainda seja três vezes superior, a Índia 
avança a passos largos. Segundo dados das Na-
ções Unidas, o comércio entre a Índia e a África 
cresceu em média anual 17,2% desde 2001.

Algo que espanta até os especialistas, 
como o politólogo Philipp Gieg da Univer-
sidade alemã de Würzburg: “São dimensões 
incríveis, impensáveis há vinte anos ou trin-
ta anos, quando os antigos poderes coloniais 
e os Estados Unidos da América dominavam 
em África”.
Ligações históricas

Inicialmente, a Índia concentrou-se nos 
países da África Austral e Oriental, com os 
quais mantinha ligações históricas mais for-
tes. Na África do Sul, por exemplo, vivem 
mais de um milhão de indianos. Também o 
Uganda e o Quénia têm grandes populações 
de descendência indiana.

Os seus antepassados foram enviados para 
África pelos governantes coloniais britâni-
cos como trabalhadores contratados para 
as plantações de cana-de-açúcar, na mine-
ração ou na construção ferroviária - muitas 
vezes em condições brutais e exploratórias.

Hoje, as empresas indianas operam tam-
bém noutras partes do continente africano, 
principalmente em países anglófonos e ricos 
em recursos como o Gana e a Nigéria.

Fome de recursos
A força motriz do rápido crescimento do 

comércio entre a Índia e a África é a fome de 
matérias-primas do subcontinente.

“Uma economia em crescimento acelera-
do precisa de recursos. Há muito que a Índia 
tem que importar mais energia do que pro-
duz, o que levou a que se virasse para África 

para obter petróleo e outras matérias-pri-
mas”, lembra Philipp Gieg.

Até hoje, a Índia importa de África sobretu-
do petróleo, ouro, carvão e outros minerais. 
Em contrapartida, o cabaz de bens provenien-
tes da Índia inclui essencialmente produtos 
transformados, como os têxteis, a eletrónica e 
os produtos farmacêuticos. Estará a Índia em 
posição de fazer concorrência à China?

Os analistas acham que a China leva um 
avanço muito grande em África, para além 
de estar mais industrializada e ter um menor 
índice de pobreza.
Negócios são prioridade

Há similaridades na política africana dos 
dois países. Por exemplo, ambos não inter-
ferem em questões de Direitos Humanos.

“A Índia diz que não interfere nos assun-
tos internos de Estados soberanos. O lema é: 
‘digam-nos o que precisam e nós vemos se 
podemos ajudar’”, diz Gareth Price, espe-
cialista do Sul da Ásia no instituto de pesqui-
sa londrino Chatham House.

Mas também há diferenças: “Os indianos 
que investem em África optam por empre-
gar mão-de-obra africana. Pequim tem por 
hábito exportar trabalhadores chineses para 
o continente. Essa é uma vantagem grande 
para a Índia”, explica o analista.
Um papel global

O envolvimento indiano em África tam-
bém tem uma dimensão política: a Índia 
pretende ser o porta-voz dos países no he-
misfério sul. Os seus políticos gostam de 
lembrar que foram os primeiros a fazer da 
cooperação Sul-Sul uma prioridade.

Não é por acaso que os dez princípios das 
relações com o continente africano proclama-
dos pelo primeiro-ministro Narendra Modi 
enfatizam a luta histórica conjunta de india-
nos e africanos contra as potências coloniais.

Agora, dizem os indianos, há que juntar 
forças para criar uma ordem mundial justa 
e democrática para o terço da humanidade 
que vive na Índia e em África.
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Em África, cerca de um em cada 25 
adultos está infetado com HIV/SIDA
O HIV continua a ser um grande pro-
blema de saúde pública em África, se-
gundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

Muitos países africanos estão a com-
bater a infeção pelo vírus da imu-
nodeficiência humana (HIV), que 

causa a Síndrome da Imunodeficiência Ad-
quirida (SIDA). 

A doença, que danifica o sistema imu-
nológico humano, deixou cerca de 74,9 
milhões de pessoas afetadas em todo o 
mundo, segundo dados recolhidos pelo 
site da Avert, uma instituição de caridade 
britânica que fornece informações sobre 
HIV e saúde sexual.

Atualmente, estima-se que 37,9 milhões 
de pessoas, das quais 1,7 milhões são crian-
ças, vivem com HIV em todo o mundo. 

Segundo o site, 770.000 pessoas mor-
reram em 2018 devido a doenças relacio-
nadas à SIDA. 

Os números foram reduzidos em 55% em 
comparação com as mortes de 2004 (1,7 mi-
lhões) e 2010 (1,4 milhões).

Na África, de acordo com uma contagem 
de 2018, cerca de um em cada 25 adultos está 
infetado com HIV/SIDA. 

O continente abriga 25,7 milhões de 
pessoas infetadas, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Cerca de 16,3 milhões de pessoas recebe-
ram terapia anti-retroviral (TARV) em 2018.

As regiões da África Oriental e Austral 
têm o maior número de pessoas infetadas 
com HIV/SIDA no mundo. 

O Quénia, localizado na África Oriental, 
como muitos países africanos, está a com-
bater esta pandemia. 

As autoridades alertam que, embora o 
governo forneça medicamentos gratui-
tos, os pacientes não levam os seus medi-
camentos a sério.

De acordo com o Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/SIDA ONUSIDA, 
1,6 milhões de pessoas viviam com HIV nes-
te país, e embora 89% delas soubessem o seu 
status, apenas 68% estavam em tratamento. 
Até 270.000 deles eram jovens.

TRT/MS

“Temos que criar 
oportunidades em África”
O vice-primeiro ministro e ministro das 
Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, 
defendeu esta segunda-feira (16), que é 
preciso criar oportunidades em África 
para que os jovens possam estar em 
condições de acompanhar o desenvolvi-
mento mundial e estancar a emigração 
para a Europa e o resto do mundo. 

Olavo Correia discursava no ato de as-
sinatura de Memorando de Enten-
dimento com o IBM – International 

Business Machines, para desenvolvimento de 
competências digitais em Cabo Verde.

Segundo o ministro, enquanto não se 
conseguirem criar oportunidades para os 
jovens africanos em África, por mais me-
didas administrativas que se consigam de-
senhar, não se conseguirá estancar a emi-
gração, o que, conforme manifestou, é “a 
todos os títulos, vergonhoso para África, 
mas também para o mundo”.

“Hoje podemos viajar para o mundo intei-
ro através da internet. Não temos que sair do 
nosso país para vendermos os nossos serviços. 
Se formos bons podemos, em Cabo Verde, 
desenvolver e prestar serviços, vender à esca-
la do mundo e ser um milionário sem sair de 
Cabo Verde”, discorreu.

Para Olavo Correia este projeto “vale 
mais do que mil estradas, pontes, portos e 
aeroportos”, uma vez que o investimento 
“maior” é nas pessoas.

“Se as pessoas não tiverem competências 
para aproveitar as oportunidades, por mais 
portos e aeroportos que fizermos nada valerá 
a pena”, indicou.

No entanto, ressalvou que o Governo quer 
reforçar as relações entre Cabo Verde e os Es-
tados Unidos e que vai trabalhar para que o 
digital possa ser a oportunidade, sublinhando 
que é a única forma de ser um país central é 
sendo um país digital.

“O digital faz de um pequeno país periférico 
um país central à escala do mundo”, afirmou.

Disse que esta é a oportunidade do país, mas 
também, para os pequenos países e para os 
pequenos países insulares. O governante re-
forçou que o Governo está com uma “agenda 
forte “ao nível da governação digital. 
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Ipea: mais pobres são os únicos a perder 
rendimento no Brasil sob Bolsonaro 
A faixa de renda dos brasileiros mais po-
bres foi a única que perdeu rendimento 
real nos três primeiros trimestres do ano, 
segundo estudo feito pelo Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada). 

Ao todo, 51,8% dos brasileiros mais po-
bres não tiveram ou perderam ren-
dimentos nos nove primeiros meses 

do ano. Os dados têm como base a PNAD 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lio) Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) e a inflação por 
classe social medida pelo próprio Ipea. As in-
formações do estudo usam como correção o 

indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, 
divulgado mensalmente.

Cruzados com os dados da PNAD, os dois 
últimos trimestres registraram queda nos 
rendimentos entre os mais pobres, de 1,43% 
e 0,34%, respectivamente. No ano, a queda 
somada é de 1,67%. Nas outras cinco faixas 
de renda, os brasileiros tiveram melhora de 
rendimentos. O destaque desse estrato foi 
a classe média da faixa 4, com rendimento 
mensal entre R$ 4,1 mil e R$ 8,2 mil por do-
micílio. Nessa faixa, a alta nos nove primei-
ros meses do ano foi de 13,1%.

UOL/MS

Pesquisador do WhatsApp bolsonarista 
relata ameaça e foge do Brasil
Um pesquisador brasileiro, que vive nos 
Estados Unidos estudando o uso do apli-
cativo WhatsApp por grupos políticos, 
afirma que recebeu uma ameaça em 
São Paulo e que teve que deixar o país 
à pressa. David Nemer estava na capital 
paulista na semana passada e aprovei-
tou para ir a um parque da cidade. 

Na manhã de sábado passado (14), ele 
afirma ter recebido um email anôni-
mo dizendo que sabiam onde ele es-

tava e recomendando que ele tivesse “cui-
dado”. Em anexo, enviaram uma fotografia 
do professor no parque que ele havia fre-
quentado dias antes. O UOL obteve a ima-
gem, mas não a divulga para preservar as 
investigações da polícia. Foi o quarto email 
com ameaças em quatro meses, segundo o 
pesquisador.

“Sabemos que voce está em São Paulo- 
e melhor você ter cuidado [sic]”, afirmou 
a mensagem enviada às 5h da manhã de 
sábado (14) por meio de um serviço de en-
vio anônimo de correio eletrônico. 

Para Nemer, a principal suspeita é que 
o autor das ameaças faça parte de grupos 
bolsonaristas estudados por ele. “Eu ve-
nho pesquisando e monitorando a rede 
de fake news pro-Bolsonaro. Essa rede 
de fake news é mantida por um grupo 
chamado de MAV, Movimento Ativista 
Virtual, ou milícia virtual”, afirmou. O 
pesquisador registrou, no mesmo sábado 
(14), um boletim de ocorrência na Polí-
cia Civil de São Paulo, que não informou 
se começou a investigação. E, à noite do 
mesmo dia, tomou um avião para o exte-
rior, antecipando seus planos de viagem e 
mudando de destino. O professor conver-
sou com o UOL na tarde de segunda-feira 
(16) de um país que prefere não revelar.

Nemer trabalha como professor do De-
partamento de Estudos de Mídia da Uni-
versidade da Virgínia, nos EUA. De lá, 
estuda a ação de grupos de WhatsApp de 
apoio a políticos de esquerda, centro-es-

querda, centro, centro-direita e extre-
ma-direita. Eles atuam em favor do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido), do 
PT, do PSOL, de Ciro Gomes (PDT) ou de 
autoridades como Rodrigo Maia (DEM). 
Nemer pesquisa o uso de robôs, discursos 
de ódio e “fake news” na rede.

“Você acha que tá salvo aí nos EUA?”, 
questiona mensagem

Desde agosto, o professor diz ter rece-
bido quatro emails anônimos com amea-
ças. Em 24 de agosto, uma mensagem 
questionava se o professor estava “a sal-
vo” fora do Brasil. “Vc acha que ta salvo 
ai nos EUA.... Eduardo Bolsonaro, o nosso 
03, vai ser o nosso embaixador e voce ta 
fudido [sic].” O texto menciona a frustra-
da tentativa, em andamento em agosto, 
de indicação do filho do Presidente da 
República como diplomata brasileiro em 
Washington. Agora, a nova mensagem 
de intimidação trouxe, segundo Nemer, 
uma fotografia como prova das ameaças. 
Ou seja, alguém deveria saber que o pro-
fessor estava em visita a São Paulo, teria 
conseguido localizá-lo, além de segui-lo 
até o parque para fazer a foto.

Até PT já usou fake news, disse 
professor 

Doutor pela Universidade de Indiana 
(EUA), Nemer pesquisa o uso do WhatsA-
pp na política desde março de 2018. Como 
o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não 
puniu os responsáveis pela distribuição de 
desinformação nas eleições passadas, ele 
prevê que o método ilegítimo de propa-
ganda vai ser usado por todos em 2020. O 
professor entende que partidários de Bol-
sonaro usaram mais esse mecanismo nas 
últimas eleições, mas isso não excluiu os 
partidos de esquerda das ações ilegítimas. 
“Você vê que a maioria era para o Bolso-
naro, mas também tinha pro [Fernando] 
Haddad [ex-candidato do PT nas últimas 
eleições]”, afirmou ele.

Moro diz que país não 
cresce se houver corrupção

O ministro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro, afirmou que a eco-
nomia do país não funcionará de forma 
saudável em um cenário de corrupção. 
Afirmou ainda que todas as empresas 
tiveram oportunidades de fazer acordos 
de leniência durante as investigações da 
Lava Jato.

“Não há como desenvolver uma eco-
nomia de maneira saudável se o pa-
gamento de suborno e propina se tor-

nar uma rotina”, disse. “Para todas essas 
empresas foi dada abertura dos acordos de 
leniência. Todas que quiseram corrigir seus 
erros abandonaram práticas de crimes, pa-
garam indenizações e tiveram oportunidade 

de fazer acordo, mas algumas demoraram 
demais porque, na verdade, não queriam 
responder pelos seus crimes”, disse o minis-
tro ao repórter Luis Fara Monteiro. 

Moro também falou de sua popularidade 
e que não tem planos de disputar eleições no 
futuro. “Não tenho nenhuma intenção de 
concorrer à presidência nem coisa pareci-
da. O presidente é candidato à reeleição e a 
perspectiva é apoiar o presidente. A popu-
laridade é um indicativo de que o trabalho 
está no rumo correto. A popularidade serve 
para avançarmos nas pautas do ministério 
para conseguirmos apoio maior na popula-
ção e no Congresso.”
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Fronteira do Brasil com Paraguai 
ganha reforço na segurança

Dois sistemas inaugurados nesta segun-
da-feira (16) vão apoiar o combate ao cri-
me na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Um dos sistemas é o Centro Integrado de 
Operações de Fronteira. O centro fica 
numa sala de comando que vai reunir 

as polícias estaduais e federais, Forças Arma-
das, órgãos de inteligência e a Receita Federal. 
O foco é combater principalmente o crime or-
ganizado, a lavagem de dinheiro, o tráfico de 
drogas e armas.

A iniciativa teve como referência o modelo 
americano de integração de inteligência, que 
passou a funcionar depois dos atentados de 
11 de setembro de 2001. O outro sistema que 
irá reforçar a segurança da fronteira entre 
Brasil e Paraguai é o da Receita Federal, que 
também foi lançado nesta segunda (16) e vai 
ajudar na fiscalização de cem mil pessoas e 
40 mil carros que passam, em média, todos 
os dias pela fronteira entre Brasil e Paraguai.

O sistema, que usa câmeras de alta reso-
lução, digitaliza o rosto de cada pessoa que 
passa pelo local. Os computadores cruzam a 
imagem com um banco de dados. No com-
putador estão, por exemplo, retratos de tra-
ficantes e contrabandistas.

“Eu consigo dificultar o contrabando, o 

descaminho e o tráfico de armas e drogas. 
Melhora a competitividade da indústria e 
do comércio local, e menos problemas terão 
as famílias com armas e drogas”, informou 
Décio Rui Pialarissi, subsecretário-geral da 
Receita Federal. O sistema é uma iniciativa 
da Receita Federal, subordinada ao Minis-
tério da Economia. O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, esteve em 
Foz do Iguaçu para participar dos lança-
mentos.

“Enquanto pela manhã falávamos da in-
tegração, que é sempre necessária, aqui é 
a tecnologia sempre a serviço do contro-
le das fronteiras. Câmeras, informação, 
reconhecimento facial, processamento de 
inteligência”, destacou.

Na Ponte da Amizade, 70 câmeras estão 
sendo instaladas; 30 já estão funcionando. 
Num teste, um dos técnicos responsáveis pelo 
sistema fez o papel de uma pessoa procurada 
pela Justiça. Mesmo usando óculos escuros, 
ele foi identificado pelo equipamento.

Além do reconhecimento facial, o sistema 
analisa placas de veículos e faz a contagem 
deles. A promessa é identificar, na hora, 
carros furtados ou roubados.
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

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

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00
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WISHING YOU AND YOUR FAMILY

Happy 
Holidays

Logo a abrir mais uma ronda tivemos um 
Portimonense - Rio Ave, que terminou 
empatado a uma bola. Diego Lopes mar-
cou, aos 21’, pelos vilacondenses e aos 
79’, já reduzido a 10 por expulsão de Hen-
rique aos 66’, o Portimonense chegou ao 
empate por Jadson.

Os algarvios ocupam a primeira posi-
ção logo acima dos lugares de des-
cida, com 12 pontos, enquanto que 

o Rio Ave ocupa o sexto lugar em igualdade 
com o Vitória de Setúbal, que recebeu e ven-
ceu o Desportivo das Aves, último classifi-
cado, por 1-0. Hildeberto Pereira foi o autor 
do tento, aos 59’.

Depois da goleada sofrida na jornada pas-
sada, o Boavista parece ter perdido o rumo 
e somou agora mais uma derrota - des-
ta feita frente ao Marítimo. Na Madeira, o 
único golo da partida foi marcado por Idris, 
na própria baliza, logo no primeiro minuto 
de jogo. Para complicar ainda mais a tarefa 
axadrezada, Dulanto viu a cartolina verme-

lha aos 47’. Grande queda para o Boavista 
que é agora 9.º, com 18 pontos - os mesmos 
que Braga e Tondela. 

E por falar em Braga, também a equipa de 
Sá Pinto parece já ter visto (muito) melhores 
dias. A boa performance nas competições 
europeias não se transpõe para o campeona-
to e os Guerreiros do Minho, a jogar em casa, 
viram o Paços de Ferreira impôr-lhes a sua 
segunda derrota consecutiva. O único golo 
da partida surgiu do único remate que o pe-
núltimo classificado fez à baliza na primeira 
parte. Um poderoso remate de Douglas Tan-
que, aos 38’, fez com que o Braga falhasse o 
assalto ao quinto lugar e com que o treinador 
dos arsenalistas acabasse a partida a ouvir 
assobios e a ver lenços brancos.

Já Vítor Campelos saltou essa etapa e pas-
sou logo para a parte de abandonar o co-
mando técnico do Moreirense. Uma decisão 
que surge após a vitória dos cónegos sobre 
o Belenenses, por 2-1, e que por isso dei-
xou algumas dúvidas no ar. Apesar disso, a 
equipa de Moreira de Cónegos parece já ter 
encontrado um sucessor para Campelos: Ri-
cardo Soares, que atualmente orienta o Sp. 
Covilhã e que já tem experiência de I Liga 
- orientou o Desportivo das Aves na época 
passada e o Desportivo de Chaves na época 

anterior. Amigo não empata amigo…
Em Barcelos, os anfitriões estiveram a 

vencer o Vitória Sport Clube por 2-0 (Claude 
Gonçalves, aos 28’, e Kraev, aos 32’), já de-
pois de Sandro Lima ter desperdiçado uma 
grande penalidade logo aos nove minutos, 
e acabaram mesmo por se deixar empatar 
(Marcus Edwards, aos 68’, e Davidson, aos 
86’). Os vimaranenses permanecem assim 
em quinto lugar, com 21 pontos, enquanto 
que o Gil Vicente é 12.º, com 17.

Vamos então à chuva de golos. Começa-
mos pelo Estádio da Luz, onde os encarnados 
não tiveram dificuldades em tombar o Fa-
malicão. Os minutos iniciais até foram equi-
librados, com uma boa resposta da defesa 
famalicense às investidas das águias, mas aos 
39’, Defendi foi incapaz de travar Vinícius, 
que marcou pela quarta partida seguida.

A segunda metade abriu com novo golo 
- Chiquinho cruzou para o coração da área, 
Riccieli cortou o lance, deixando a bola à 
mercê de Pizzi que rematou forte e com su-
cesso. Inspirado, o internacional português 
chegaria ao bis aos 63’. Já em “velocidade 
cruzeiro” e em clara gestão de resultado, 
ainda houve tempo para uma estreia a mar-
car com a camisola encarnada: Caio Lucas, 
aos 89’, fechou a partida com chave de ouro.

O Famalicão é agora quarto classificado, 
com 24 pontos, já que o Sporting, também 
pelo mesmo resultado, venceu fora o Santa 
Clara. Nem mesmo a desprezível atitude dos 
que se dizem adeptos à chegada aos Açores 
fez os leões tremer: confiantes e com uma 
estratégia bem montada, conseguiram fazer 
com que a partida fosse de sentido único - o 
do fundo das redes açorianas. Luiz Phellype 
bisou, aos 40’ e 47’, Bolasie fez o terceiro aos 
54’ e Bruno Fernandes, aos 60’ e da marca 
dos onze metros, fechou as contas.

Os leões deram a melhor resposta possível 
à estupidez e estão, finalmente, no pódio.

No Estádio do Dragão, seguiu-se o ditado 
“três foi a conta que Deus fez”. Ante o Ton-
dela, os azuis e brancos foram claramente 
superiores - de facto, não se observaram si-
tuações de verdadeiro perigo por parte dos 
beirões junto da baliza portista. Tiquinho 
Soares bisou na primeira parte (10’ e 32’) e 
Otávio, aos 51’, consumou a vitória da equi-
pa de Sérgio Conceição. A fortaleza portista 
continua, assim, invicta - já lá vão 12 en-
contros sem sofrer golos em casa. O Tondela 
ocupa o 10.º lugar da Liga, com 18 pontos, 
enquanto que o F.C. Porto ocupa o segundo 
posto, a quatro pontos do líder Benfica.

Grandes goleadas
A época natalícia parece ter inspirado os grandes do futebol português. Na sua sacola de Pai Natal trouxeram uma 
mão cheia de golos e distribuíram-nos pelas equipas que encontraram nesta 14.ª jornada. Mas vamos por partes!

Inês Barbosa
Opinião
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$70.00 Mail-in rebate (set of 4)
All passenger or truck tires - all products

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

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

control, snowsport, scorpion)

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

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

ultragrip 8 performance/ NST

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

$100.00 ContiWinterContact
$65.00 all other tires excluding TrueContact

Sept 28th - Dec 15th, 2019

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

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

BENTOS AUTO
DESEJA A TODOS VOTOS DE BOAS FESTAS

O Benfica alcançou, no passado sábado 
(14), a 11.ª vitória consecutiva na Liga, ao 
receber e vencer (4-0) o Famalicão na 14.ª 
jornada, disputada no Estádio da Luz.

No último desafio dos encarnados 
para o campeonato em 2019, o téc-
nico Bruno Lage repetiu o onze das 

últimas semanas e, uma vez mais, encon-
trou o caminho do triunfo à boleia dos go-
los de Vinicius, Pizzi (2) e Caio Lucas e da 
imaginação de Chiquinho, que ficou liga-
do a três tentos da equipa.

Do outro lado, o Famalicão entrou dis-
posto a fazer jus ao estatuto de revelação 
do campeonato. No primeiro minuto de 
jogo, a equipa de João Pedro Sousa desdo-
brou-se em boas combinações até à área 
do Benfica, fiel à imagem positiva que tem 
deixado na prova, na esperança de que-
brar na Luz o ciclo menos positivo de qua-
tro jogos sem ganhar.

Alertado na véspera para o potencial do 
adversário - que entrou no relvado como 
terceiro classificado da competição -, o 
Benfica rapidamente aumentou a intensi-
dade e a pressão, empurrando o Famalicão 
para o seu meio-campo. Começou então a 
sequência de oportunidades desperdiça-
das por Pizzi, que, apesar de brilhar com 
um ‘bis’, poderia ter tido uma tarde ver-
dadeiramente histórica na Luz, falhando 
aos 10, 20, 30, 36 e 37 minutos.

Com todo o volume ofensivo, foi preciso 
o brasileiro Carlos Vinicius dispor da pri-
meira chance aos 39 minutos para os en-
carnados desmontarem, finalmente, o nulo 
que persistia no marcador. Numa excelen-
te movimentação de Chiquinho no flanco 
direito, o criativo encarnado cruzou tenso 
para o desvio perfeito de Vinicius para a ba-
liza, sem marcação e sem hipóteses para o 
guarda-redes Rafael Defendi.

Ao intervalo, a vantagem do Benfica era 

tão justa quanto curta, face à superiori-
dade evidenciada após quinze minutos de 
relativo equilíbrio. Todavia, a equipa de 
Bruno Lage regressou com a mesma au-
toridade e confiança ao jogo, aumentando 
logo para 2-0 à passagem dos 48 minutos.

O inevitável Pizzi rematou de primeira 
de pé esquerdo já dentro da grande área 
minhota, na sequência de um corte incom-
pleto de Riccieli a cruzamento de Chiqui-
nho, que, com a ajuda de Tomás Tavares, 
explorou uma reposição de bola rápida que 
apanhou o Famalicão desprevenido. De 
surpresa a surpreendido na Luz.

Se o segundo golo denunciava já um 
jogo na mão do Benfica, o terceiro matou o 
desafio. Pizzi assinou o bis e o 11.º golo na 
Liga (e 18.º em todas as provas esta época, 
um recorde pessoal), com um bom traba-
lho individual sobre Centelles, após mais 
uma assistência exemplar de Chiquinho. 
Três golos com o selo do jogador que che-

gou esta temporada à Luz proveniente do 
Moreirense, comprovando a sua crescente 
influência na equipa.

Até ao final, o Famalicão tentou dar uma 
resposta mais consentânea com o seu valor 
e Anderson e Schiappacasse foram a jogo, 
mas sem resultados práticos. De facto, o 
jogo ainda confirmaria nova goleada do 
Benfica, com o recém-entrado Caio Lucas 
a assinar o quarto golo dos campeões na-
cionais aos 89, após um passe de Pizzi, com 
um remate bem colocado, já no interior da 
área minhota. Simples, rápido e eficaz.

Com este triunfo, o Benfica eleva a sua 
liderança na I Liga para 39 pontos (em 42 
possíveis) e deixa provisoriamente o vice 
F. C. Porto a quatro pontos. Quanto ao Fa-
malicão, não conseguiu travar a fase menos 
positiva e acabou ultrapassado nesta ronda 
pelo Sporting, que goleou o Santa Clara.
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Benfica goleia Famalicão e chega à 11.ª vitória consecutiva na Liga

Um autogolo de Idris, no primeiro mi-
nuto, deu no passado sábado (14) a 
vitória ao Marítimo por 1-0 na receção 
ao Boavista, que jogou em inferiori-
dade durante quase toda a segunda 
parte do jogo da 14.ª jornada da Liga.

O golo na própria baliza do se-
negalês, aos 35 segundos do 
encontro, permitiu aos madei-

renses regressarem às vitórias, após 
seis jogos, naquele que foi o primeiro 
triunfo do treinador José Gomes no co-
mando dos insulares.

O segundo triunfo caseiro do Maríti-
mo, que ocupa o 13.º lugar com 15 pon-
tos, correspondeu ao segundo desaire 
seguido do Boavista, que segue em 
nono com 18 pontos e jogou desde os 47 
minutos em inferioridade numérica, 
devido à expulsão do peruano Gustavo 
Dulanto, com cartão vermelho direto.

JN/MS

Marítimo vence 
Boavista graças 
a autogolo no 
primeiro minuto
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O Sporting venceu, esta segunda-feira 
(16), o Santa Clara por 4-0, nos Açores, na 
14.ª jornada da Liga, após uma exibição de 
gala na segunda parte, que garante a subi-
da ao pódio na tabela classificativa.

Após uma primeira parte amorfa, o 
Sporting conseguiu chegar ao golo 
cinco minutos antes de o árbitro apitar 

para o intervalo, através de Luiz Phellype, 
e a vantagem tranquilizou os leões para o 
segundo tempo, fase em que conseguiram 
chegar à goleada, com um bis do brasileiro, 
aos 47, e tentos de Bolasie (54) e Bruno Fer-
nandes, de grande penalidade (60).

Com o triunfo, o Sporting ultrapassa o 
Famalicão, que no passado sábado (14) 
perdeu com o líder Benfica e manteve os 
24 pontos, e ascende ao terceiro lugar da 
Liga, com 26. Já o Santa Clara, que teve a 
última vitória na Liga frente ao Gil Vicen-
te, por 1-0, à sétima jornada, permanece 
como 15.º classificado, com 14 pontos.

A primeira parte disputou-se a um ritmo 
muito baixo e o resultado ao intervalo iria 
privilegiar a única equipa que tentou chegar 
ao golo ao longo da primeira metade do en-
contro. Nos primeiros 45 minutos, o Sporting 
dominou a posse de bola, jogou no meio cam-
po contrário, mas raras vezes conseguiu ul-
trapassar a muralha defensiva dos açorianos.

O Santa Clara, além de apostar de forma es-
porádica no contra-ataque, tinha como prio-
ridade o rigor defensivo, tarefa facilitada pela 
falta de objetivo no domínio sportinguista.

O Sporting, longe de fazer uma exibição 
brilhante, conseguiu alguns lances de perigo, 
fruto de bolas lançadas para a área, mas, nem 
Luiz Phellype, aos 33, nem Bolasie, aos 35, 
conseguiram acertar com as redes açorianas.

O Santa Clara, claramente abaixo da 
qualidade exibicional que já demonstrou 
ser capaz esta temporada, o melhor que 
conseguiu foi um remate de Thiago San-
tana, que passou perto da baliza de Maxi.

Numa das poucas vezes que os insulares 
desmancharam a organização defensiva, o 
Sporting aproveitou para fazer o golo, num 
lance conduzido por Vietto na esquerda, 
que assistiu Luiz Phellype para o 1-0.

Após um compasso de espera, o lance foi 
validado pelo VAR e os leões iriam para as 
cabines a vencer por 1-0.

A segunda parte começou praticamen-
te com o segundo golo do Sporting: passe 
longo para a zona defensiva do Santa Cla-
ra, os defesas açorianos desentenderam-
-se e Ristovski aproveitou para assistir o 
brasileiro para o 2-0.

Os leões apareceram com outra atitude no 
segundo tempo, uma atitude que arrasou a 
equipa açoriana. Aos 50, Bolasie, sem mar-

cação na área, cabeceou para a fora, uma 
falha emendada aos 54, quando, após canto 
na esquerda, foi melhor do que toda a defesa 
açoriana e cabeceou colocado para o 3-0.

Bolasie não iria ficar por aqui; aos 60 
minutos, o jogador sportinguista mos-
trou-se imparável na ala esquerda e Zaidu 
só conseguiu travá-lo com recurso à falta, 
já dentro da área.

O árbitro assinalou grande penalidade, 
Bruno Fernandes não facilitou e o Sporting 
chegou ao 4-0.

Com o resultado feito, o Sporting mos-
trou-se tranquilo no encontro, dominan-
do-o até final. Os leões estiveram sempre 
mais perto do quinto golo do que propria-
mente o Santa Clara do primeiro.

Os açorianos ainda conseguiram o golo 
de honra aos 67 minutos, mas foi anulado, 
porque Fábio Cardoso cometeu falta ao es-
tar infiltrado na barreira dos leões quando 
o livre direto cobrado de forma exímia por 
Bruno Lamas foi parar ao fundo das redes.

Ao longo do encontro, a claque do Spor-
ting, sempre ativa no apoio à equipa, não 
entoou nenhum insulto aos jogadores ver-
des e brancos, ao contrário do que acon-
teceu aquando da chegada da equipa aos 
Açores, quando um grupo de adeptos in-
sultou os atletas e entoou cânticos evoca-
tivos do ataque à academia de Alcochete.

JN/MS

O F. C. Porto venceu, esta segunda-fei-
ra (16), o Tondela, por 3-0, em partida da 
14.ª jornada da Liga, em que um bis de 
Soares encaminhou um triunfo incon-
testável.O avançado brasileiro dos ‘dra-
gões’ começou a desenhar a vitória da 
equipa ao marcar aos 10 e 32 minutos, 
tendo o compatriota Otávio dado corpo 
à superioridade da equipa, já na segun-
da parte, fazendo o terceiro golo aos 51.

Com este triunfo, o F. C. Porto, segun-
do classificado, volta a encurtar para 
quatro ponto a desvantagem para o 

líder Benfica, que segue com 39, enquanto 
o Tondela desce para o 10.º lugar, com 18.

Os comandados de Sérgio Conceição, 
que em relação à última partida, frente 
ao Feyenoord, para a Liga Europa, não fez 
alinhar o capitão Danilo, promovendo a 
entrada de Nakajima para o ‘onze’, come-
çaram cedo a encaminhar o triunfo.

Logo aos 10 minutos, na primeira opor-
tunidade de golo do encontro, Soares 
inaugurou o marcador, surgindo sem 
marcação na área contrária, para desviar 
de cabeça um cruzamento de Corona.

O madrugador revés tolheu a capa-
cidade de reação do Tondela, que nesta 
primeira fase do encontro, praticamente 
não conseguiu sair da sua intermediária, 
permitindo que o F. C. Porto, mesmo sem 
acelerar, fosse controlando a contenda.

Nesta toada, e mesmo sem terem de 
acelerar o jogo, acabou por não surpreen-
der o segundo golo dos donos do terreno, 
aos 32 minutos, novamente com Soares 
em destaque.

O avançado brasileiro foi, mais uma 
vez, esquecido pela marcação do Tondela, 
conseguindo surgir ao segundo poste para 
‘bisar’, também de cabeça, aproveitando 

um desvio inicial de Marega a um canto 
apontado por Alex Telles.

Só com a desvantagem mais vincada é 
que o Tondela despertou para o desafio, 
criando o seu primeiro lance de perigo, já 
aos 34, num contra-ataque, em que João 
Pedro tentou o remate de ângulo difícil, 
quando tinha o companheiro Jonathan 
Toro com a baliza à mercê.

O lance ainda fez espevitar os beirões 
para o que restava da etapa inicial, mas, 
ainda assim, sem serem uma real ameaça 
para a vantagem de dois golos com que os 
‘dragões’ recolheram ao intervalo.

Após o tempo de descanso, e com Mare-
ga a ser rendido por Manafá no onze por-
tista, o regresso da equipa ao jogo voltou a 
ser demolidor, chegando ao terceiro golo, 
por intermédio de Otávio.

Numa bela jogada de envolvência, o 
médio brasileiro combinou com Nakaji-
ma e Corona para surgir isolado frente ao 
guarda-redes do Tondela e atirar, para o 
3-0, aos 51 minutos.

Este terceiro golo foi um golpe demasia-
do duro para as aspirações de recuperação 
dos beirões, que ao tentarem minimizar 
os ‘estragos’ mostravam precipitação nas 
tentativas de saída para o contra-ataque.

Assim foi quando, aos 60, o guarda-re-
des Cláudio Ramos, numa má reposição, 
deixou que a bola sobrasse para Nakajima, 
que viu o seu remate ser defendido pela 
redenção do guardião tondelense.

Perante um adversário inofensivo, os 
‘dragões’ não quiseram entrar em ‘modo 
de gestão’ e foram tentando dar contor-
nos de goleada ao triunfo, ficando perto 
disso num livre de Alex Telles, às malhas 
laterais, e num remate do recém-entrado 
Fábio Silva, a que Cláudio Ramos se opôs.

JN/MS

Bis de Soares desenha vitória folgada 
do F. C. Porto sobre o Tondela

Sporting goleia nos Açores e sobe 
ao pódio da Liga

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

Clube de Moreira de Cónegos oficializa o 
sucessor de Vítor Campelos.

Ricardo Soares foi oficializado nesta 
quarta-feira (18) como o novo trei-
nador do Moreirense, sucedendo a 

Vítor Campelos.

O ex-técnico do Covilhã, da LigaPro, as-
sina contrato por época e meia e tem como 
objetivo garantir a permanência do clube 
de Moreira de Cónegos na Liga. A equipa 
encontra-se na 11.ª posição.

JN/MS

A empresa japonesa nuts&about.inc, li-
derada por Akihiro Kin, adquiriu 70% das 
ações da nova SAD da Oliveirense.

“Queremos criar uma boa estrutura e 
construir um centro de treinos”, refe-
riu o investidor, que indicou Nobuyuki 

Yamagata para liderar a SAD. O presidente 

do clube, Horácio Bastos, explicou que esta 
foi a solução que “melhor se adequa à reali-
dade e ambição da Oliveirense”. 

A Oliveirense ocupa a 15.ª posição da 
LigaPro, a segunda a seguir aos lugares de 
despromoção, com 14 pontos.

JN/MS

Ricardo Soares 
é o novo treinador do Moreirense

Japoneses 
compram 70% da SAD da Oliveirense
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Taça de Portugal

Golo de Nakajima 
coloca F.C. Porto 
nos “quartos” da 
Taça de Portugal

Um golo solitário do japonês Nakajima 
foi o suficiente para o F. C. Porto ganhar 
ao Santa Clara (1-0), esta quinta-feira 
(19), e seguir para os quartos de final na 
Taça de Portugal.

O tento surgiu aos 28 minutos, com 
Zé Luís a lançar Corona pela direita 
e este a assistir o avançado para um 

desvio oportuno na pequena área, anteci-
pando-se à defesa açoriana.

Na primeira parte as duas equipas ain-
da conseguiram fazer circular a bola com 
alguma normalidade e até poderiam ter 
surgido mais golos. Contudo, no segundo 
tempo as condições climatéricas pioraram 
e o relvado do Estádio do Dragão ficou 
completamente encharcado e foi prati-
camente impossível jogar-se futebol com 
alguma qualidade.

Diretor desportivo do Santa 
Clara ataca VAR no Dragão

O diretor desportivo do Santa Clara, Dio-
go Boa Alma, atacou as decisões do VAR na 
partida desta quinta-feira (19) com o F. C. 
Porto, que os dragões venceram por 1-0, 
afastado os açorianos dos quartos de final 
da Taça de Portugal.

“Há situações que vêm a ser recorrentes 
esta época para o Santa Clara e este jogo es-
pecífico foi um dos jogos da Taça de Portugal 
que teve VAR e congratulámo-nos por isso, 
mas o VAR tem de funcionar e há lances 
demasiados evidentes para deixarmos pas-
sar em claro. Reportando-nos apenas a este 
jogo temos uma expulsão clara do Zé Luís. 
Não existe intenção do avançado de atingir 
o Nené, mas a verdade é que atinge com um 

pontapé, violentamente, a cabeça do joga-
dor do Santa Clara é vermelho direto e não 
tem discussão, nem oferece dúvida”, come-
ça por enumerar o dirigente, que pediu mais 
respeito pelo emblema açoriano.

Também o lance do golo do F. C. Por-
to merece críticas de Diogo Boa Alma. “É 
precedido de falta, é um lance claro, obje-
tivo, que pode escapar no relvado à equipa 
de arbitragem. O senhor Fábio Veríssimo 
é um dos melhores árbitros portugueses, 
não está em causa que erre, nós também 
erramos. O que é mais difícil de aceitar é 
que o videoárbitro, com imagens claras e 
inequívocas, erre novamente”, apontou.

“E isto não foi a primeira vez e não se 
reporta apenas a este jogo, daí o virmos 
hoje aqui. Não é apenas neste jogo que 
isto acontece a desfavor do Santa Clara”, 

frisou o dirigente, recordando também o 
lance, no mesmo estádio, “em que Fábio 
Cardoso sofreu uma falta na grande área e 
teve de ser suturado na cabeça”. “Tivemos 
ainda há pouco tempo na Madeira um jogo 
em que o videoárbitro, por centímetros, 
anulou dois golos ao Santa Clara e no jogo 
contra o Sporting, que foi o pior jogo da 
nossa equipa e que reconhecemos que foi 
uma derrota justíssima, mas em que temos 
um golo anulado sem fazer o mínimo sen-
tido. Temos lances em muitos jogos, como 
o golo do empate do Benfica no estádio em 
São Miguel”, continuou Diogo Boa Alma.

“Havendo videoárbitro não podemos 
aceitar que estes erros não sejam corri-
dos”, finalizou o diretor desportivo.

JN/MS
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O sorteio dos 16 avos de final da Liga 
Europa não foi simpático para as qua-
tro equipas portuguesas. O F. C. Porto e 
o Benfica apanharam rivais que caíram 
da Champions, os alemães do Bayer Le-
verkusen e os ucranianos do Shakhtar 
Donetsk, respetivamente. O Braga enfren-
tará os escoceses do Rangers, de volta a 
Portugal após terem sido adversários dos 
dragões na fase de grupos, e o Sporting 
viaja até à Turquia para defrontar o vice-
-campeão Istambul Basaksehir. Os jogos 
estão agendados para 20 (1.ª mão) e 27 
(2.ª) de fevereiro, com exceção da receção 
ao Braga ao Rangers, que será no dia 26.

Os ossos mais duros de roer calharam, 
em teoria, ao F. C. Porto e ao Benfica, 
mas Braga e Sporting também têm 

adversários complicados. Ainda assim, o es-
tatuto de cabeças de série dos três primeiros 
permite-lhes decidir a eliminatória em casa, 
desde que não se verifique nenhuma heca-
tombe na primeira mão. Já os leões precisam 
de amealhar uma vantagem confortável em 

Alvalade para depois poderem encarar com 
tranquilidade a visita ao inferno de Istambul.

Para além do valor do Shakhtar Donetsk, 
há ainda outro detalhe que não facilita a vida 
ao Benfica: a presença no banco dos ucrania-
nos do português Luís Castro, treinador que 
conhece bem a equipa liderada por Bruno 
Lage. O histórico de confrontos mostra um 
empate, com uma vitória para cada um dos 
clubes na Champions de 2007/08. Os ucra-
nianos falharam o apuramento para os oita-
vos de final da Liga dos Campeões na última 
jornada, ao perderem em casa com a Ata-
lanta. O Shakhtar terminou o Grupo C com 
uma vitória (precisamente sobre a Atalanta, 
em Itália), três empates, um deles na visita ao 
poderoso Manchester City, e duas derrotas.

No caminho do F. C. Porto vai atravessar-
-se pela primeira vez o Bayer Leverkusen. 
Os alemães ficaram no terceiro lugar do 
Grupo D da Champions, atrás de Juventus e 
de Atlético Madrid. Sofreram quatro derro-
tas e ganharam dois jogos, um deles à equipa 

de João Félix. Ocupam atualmente o sétimo 
lugar na Bundesliga, com 25 pontos em 15 
jogos, menos oito pontos que o líder Leipzig.

De volta a Portugal está o Rangers, rival 
do F. C. Porto na fase de grupos, desta vez 
para visitar Braga. E esses dois confrontos 
dos escoceses com os dragões (empate fora 
e vitória em casa) são um claro alerta para 
a equipa de Ricardo Sá Pinto. Face ao tam-
bém estatuto de cabeça de série da equipa 
portista, os bracarenses jogarão a segunda 
mão um dia mais cedo, a 26 (quarta-feira).

Por fim, o Sporting, que foi a primeira 
equipa portuguesa a conhecer o rival, o Is-
tambul Basaksehir. Os turcos não têm gran-
de historial na Europa, mas estiveram muito 
próximo de se sagrarem campeões nacio-
nais em 2017 e 2019, épocas que terminaram 
no segundo lugar. No plantel figuram Carlos 
Ponck, defesa cabo-verdiano de 24 anos, e 
Junior Caiçara, defesa brasileiro, jogado-
res que já passaram pelo futebol português. 
Contratado pelo Benfica em janeiro de 2015, 

Ponck jogou, cedido pelas águias, no Paços 
de Ferreira, Chaves e Aves, tendo rumado 
aos turcos no último verão. Já Caiçara, de 30 
anos, está a cumprir a quarta época no Is-
tambul Basaksehir, ele que jogou duas tem-
poradas (2010 a 2012) no Gil Vicente.

O Istambul Basaksehir possui um equipa 
algo envelhecida - são muitos os trintões 
-, mas repleta de jogadores experientes, 
que passaram por grandes clubes euro-
peus, casos de Clichy (Arsenal), Skrtel 
(Liverpool), Topal (Valência), Arda Turan 
(Atlético Madrid e Barcelona), Elia (Ju-
ventus), Demba Ba (Chelsea) e Robinho 
(Real Madrid, Manchester City e Milan).

Entre os restantes treinadores portugue-
ses em prova, a fava saiu a Pedro Martins, 
já que o Olympiacos enfrentará o Arsenal. 
Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) e 
Paulo Fonseca (Roma) são favoritos nos 
duelos com os catalães do Espanhol e os 
belgas do Gent, respetivamente.

JN/MS

Pizzi e Carlos Vinícius estiveram, esta 
quarta-feira (18), na origem da reviravol-
ta do Benfica na receção ao Sporting de 
Braga e garantiram a vitória (2-1) que qua-
lificou os encarnados para os quartos de 
final da Taça de Portugal.

No reencontro entre dois semifinalis-
tas da época passada, o autogolo do 
central Ferro colocou os visitantes 

em vantagem aos 14 minutos, mas a dupla 
benfiquista deu a volta a texto, com o mé-
dio a empatar, aos 18, enquanto o avançado 
participou no lance que consumou a revi-
ravolta, aos 62, que contou com a ajuda do 
guarda-redes Tiago Sá, que acabou por in-
troduzir na sua baliza.

O guarda-redes Zlobin foi a única no-
vidade num onze que está a ser cada vez 
mais rotinado e trabalhado por Bruno Lage, 
desde logo com uma dupla de meio-campo 
que tem dado frutos, composta por Taara-
bt e Gabriel, e um Pizzi que está a subir de 
produção com o decorrer da época.

O criativo marroquino foi o primeiro a 
tentar desatar o nó, com um remate que 
saiu ligeiramente ao lado, algo que não 
iria suceder logo de seguida, na baliza de 
Zlobin, quando Ferro desviou um cruza-
mento de Sequeira para a própria baliza e 
colocou os bracarenses em vantagem.

No entanto, Pizzi voltou a puxar dos ga-
lões e, nem cinco minutos volvidos, repôs 
a igualdade na Luz, com um pontapé fora 
do alcance de Tiago Sá, dando sequência à 
temporada mais produtiva da carreira - 19 
golos em 25 partidas oficiais.

Se o clima esteve pouco convidativo 
para idas à bola, quem se deslocou ao re-
cinto benfiquista não terá dado por mal 
empregue o tempo em que ali esteve, ten-
do em conta a qualidade técnica e tática 
apresentada pelas duas equipas, que co-

locaram em campo todos os condimentos 
para um belo jogo de futebol.

Mesmo assumindo uma postura de me-
nor domínio, o Braga conseguiu construir 
duas excelentes situações para voltar à 
vantagem, primeiro num livre de Sequei-
ra, que rasou a baliza de Zlobin, e depois 
num pontapé de Wilson Eduardo, a tentar 
surpreender o guardião russo.

A dinâmica imprimida pelo Benfica es-
teve na génese de uma soberana situação 
para os encarnados, só que, desta feita, o 
poste minhoto evitou males maiores e re-
chaçou a tentativa de Chiquinho.

O médio benfiquista reentrou na segunda 
parte com vontade de assistir Carlos Vinícius, 

mas, depois de tirar Wallace do caminho, não 
direcionou da melhor forma o passe para o 
avançado brasileiro, que já só estava à espera 
de confirmar a reviravolta encarnada.

O mesmo Vinícius iria perder o due-
lo com Tiago Sá, pouco depois, valendo a 
grande intervenção do guarda-redes arse-
nalista, que, à passagem da hora de jogo, 
ficou muito mal na fotografia e abriu ca-
minho para a vantagem do Benfica.

Taarabat, absolutamente desaparecido 
desde o reatamento, emergiu no jogo, ras-
gou a defesa bracarense com um passe a iso-
lar Carlos Vinícius, que, quase sem ângulo, 
rematou algo atabalhoado, mas acabou por 
beneficiar do erro do jovem guardião.

A desvantagem levou Ricardo Sá Pinto a 

dar maior propensão ofensiva ao Sporting 
de Braga, tirando o central Wallace e lan-
çando Paulinho, que ficou perto do empa-
te, enquanto Bruno Lage colocou Samaris 
e desenhou um meio-campo a três, com o 
grego atrás de Taarabt e Gabriel.

A dificuldade física dos jogadores ben-
fiquistas começava a evidenciar-se, parti-
cularmente no marroquino e no luso-bra-
sileiro, mas, mesmo assim, as águias ainda 
dispuseram de duas situações soberanas 
para aumentar a vantagem e fechar a par-
tida, por Chiquinho e, depois, por Sefero-
vic e Pizzi, desperdício esse que não teve 
consequências para o desfecho do duelo.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

Liga Europa

Quarteto português com rivais complicados

Pizzi e Vinícius colocam Benfica nos quartos da Taça de Portugal
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João Félix afirmou, esta segunda-feira 
(16), ter concretizado “um sonho” ao re-
ceber o Golden Boy, prémio do jornal ita-
liano Tuttosport e que distingue o melhor 
futebolista de sub-21 a jogar na Europa.

O avançado foi considerado o melhor 
jogador sub-21 a jogar na Europa e, 
esta segunda-feira (16), viajou até 

Turim para receber o prémio. O português 
mais caro da história - trocou, no último 
defeso, o Benfica pelo Atlético de Madrid 
por 120 milhões de euros -, mostrou-se 
orgulhoso pela conquista e por fazer par-
te de uma lista de notáveis vencedores, 
como Messi ou Aguero.

“Como é óbvio, estou muito contente. 
As pessoas que me são mais próximas sa-
bem o quanto eu trabalhei para este pré-

mio e o sonho que era conquistar este pré-
mio. Estou muito feliz, eu e toda a minha 
família. Era um dos meus objetivos, o meu 
irmão sabe bem disso, sempre comentei 
com ele. Era o primeiro troféu que queria 
conquistar. Não é qualquer um que ganha 
este prémio, tens de dar sempre um pouco 
mais, só assim é possível vencer”, disse o 
atleta já com o prémio na mão.

João Félix é o segundo português a ven-
cer o prémio, depois de Renato Sanches, 
em 2016, ano em que passou do Benfica 
para o Bayern Munique. O português re-
cebeu 332 votos, à frente do inglês Jadon 
Sancho, do Borussia Dortmund, com 175, 
e do alemão Kai Havertz, do Bayer Le-
verkusen, com 75.

JN/MS

O Liverpool vai defrontar, no sábado 
(21), o Flamengo de Jorge Jesus na 
final do Mundial de clubes, após ter 
vencido o Monterrey por 2-1, em Doha.

Keita, aos 12 minutos, adiantou 
o campeão da Europa, contudo 
Funes Mori, antigo jogador do 

Benfica, igualou volvidos somente dois 
minutos, no 100.º golo pelo clube mexi-

cano. O suplente Roberto Firmino, aos 
90+1, resolveu a favor dos ingleses, que 
pouparam vários atletas.

Na terça-feira (17), o Flamengo chegou 
ao intervalo a perder por 1-0 com os sau-
ditas do Al-Hilal, contudo os brasileiros 
deram a volta e impuseram-se por 3-1, 
permitindo ao treinador português dispu-
tar agora inédito título mundial de clubes.

JN/MS

João Félix:
"Não é qualquer um 
que ganha este prémio"

Liverpool vence Monterrey 
e defronta o Flamengo na 
final do Mundial de clubes
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Jogos na TV

20	DE	DEZEMBRO
HORA CANAL

ESPANHA EIBAR GRANADA 3:00 PM beiN 
SPORTS

ITÁLIA FIORENTINA ROMA 2:45 PM DAZN

ALEMANHA HOFFENHEIM BORUSSIA 
DORTMUND 2:30 PM SPORTS 

NET

21	DE	DEZEMBRO
HORA CANAL

RIO AVE GIL VICENTE 12:00 PM SPORT TV 
5

PORTIMONENSE SPORTING 12:00 PM SPORT TV 
1

V. GUIMARÃES SPORTING 
COVILHÃ 3:00 PM SPORT TV 

2

V. SETÚBAL BENFICA 3:00 PM SPORT TV 
1

EVERTON ARSENAL 7:30 AM DAZN
ASTON VILLA SOUTHAMPTON 10:00 AM DAZN

NORWICH WOLVERHAMPTON 10:00 AM DAZN

MANCHESTER CITY LEICESTER CITY 12:30 PM DAZN

MALLORCA SEVILLA 7:00 AM beiN 
SPORTS

BARCELONA ALAVÉS 10:00 AM beiN 
SPORTS

VILLARREAL GETAFE 12:30 PM beiN 
SPORTS

REAL VALLADOLID VALENCIA 3:00 PM beiN 
SPORTS

ITÁLIA INTER GENOA 12:00 PM TLN

ALEMANHA BAYERN MUN. WOLFSBURG 9:30 AM SPORTS 
NET

MONTERREY AL-HILAL 9:30 AM TSN GO / 4

LIVERPOOL FLAMENGO 12:30 PM TSN GO / 4

22	DE	DEZEMBRO
HORA CANAL

PAÇOS DE FERREIRA SPORTING BRAGA 12:00 PM SPORT TV 
2

CHAVES PORTO 2:15 P'M SPORT TV 
1

WATFORD MANCHESTER 
UNITED 9:00 AM DAZN

INGLATERRA TOTTENHAM CHELSEA 11:30 AM DAZN

OSASUNA REAL SOCIEDAD 8:00 AM beiN 
SPORTS

REAL BETIS ATLÉTICO MADRID 10:00 AM beiN 
SPORTS

LEVANTE CELTA VIGO 12:3O PM beiN 
SPORTS

PARMA BRESCIA 9:00 AM DAZN, TLN
SASSUOLO NAPOLI 2:45 PM DAZN, TLN

ALEMANHA PADERBORN EINT. FRANKFURT 12:00 PM SPORTS 
NET

SUPERTAÇA 
ITALIANA JUVENTUS LAZIO 11:45 AM SPORT TV 

3

ITÁLIA

ESPANHA

TAÇA DA LIGA

TAÇA DA LIGA

MUNDIAL DE 
CLUBES

ESPANHA

INGLATERRA

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

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

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

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

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

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

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

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

O português João Cancelo abriu, esta 
quarta-feira (18), caminho à vitória do 
Manchester City em casa do Oxford, por 
3-1, em jogo dos quartos de final da Taça 
da Liga inglesa.

O defesa português, titular em conjun-
to com Bernardo Silva, marcou o pri-
meiro golo do jogo, com um remate 

cruzado que desviou num defesa antes de 
entrar, aos 22 minutos, mas Taylor empatou 
para a equipa do terceiro escalão do futebol 
inglês no primeiro minuto da segunda parte.

Aos 50 e aos 70, Sterling resolveu o encon-
tro para os “citizens”, campeões em título da 
prova, que seguem agora para as meias-fi-
nais, onde já estava o Aston Villa, que goleou 
(5-0) uma equipa de jovens do Liverpool, 
uma vez que a equipa principal se encontra a 
disputar o Mundial de Clubes no Qatar.

O Manchester United não teve dificul-

dades em avançar para as meias, batendo 
por 3-0 o Colchester, da quarta divisão, 
com golos de Rashford e do francês Mar-
tial, além de um golo de Jackson.

O quadro da próxima fase fica completo 
com o Leicester, que precisou do desem-
pate através de grandes penalidades para 
eliminar o Everton, após um empate a 
duas bolas no tempo regulamentar.

A passe de Ricardo Pereira, James Mad-
dison abriu o marcador, com Jonny Evans 
a fazer o 2-0 na primeira parte, mas Da-
vies e Baines, este último já nos descontos, 
igualaram a contenda no segundo tempo.

No desempate por grandes penalidades, 
os “foxes” falharam apenas uma conver-
são, com Ricardo a marcar, enquanto os 
“toffees”, ainda treinados pelo interino 
Duncan Ferguson, após a saída de Marco 
Silva, desperdiçaram dois pontapés.

JN/MS

Cristiano Ronaldo voltou a marcar. E 
que golo. O craque português marcou 
de cabeça o segundo golo da Juventus, 
frente à Sampdoria, na 17.ª jornada da 
Liga, depois de ter saltado 2,56 metros. 
“Cristiano em modo Jordan marca um 
dos golos mais espetaculares da carrei-
ra”, escreve o AS.

A equipa de Turim acabou por ven-
cer (2-1) e está provisoriamente na 
liderança isolada do campeonato 

transalpino, com 42 pontos em 17 jogos, 

podendo ser apanhada pelo Inter Milão 
(39 pontos em 16 jornadas), que recebe no 
sábado (21) o Génova.

Dybala inaugurou o marcador, após 
uma assistência de Alex Sandro. Gianluca 
Caprari ainda empatou mas Cristiano Ro-
naldo, após também assistido pelo brasi-
leiro, deu a vitória à Vecchia Singora.

A Juventus volta a entrar em campo no 
domingo (22), frente à Lazio, para disputar 
a Supertaça italiana.

JN/MS

João Cancelo
marca na vitória do Manchester 
City na Taça da Liga inglesa

Cristiano Ronaldo 
sobe ao arranha céus para 
dar vantagem à Juventus
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Filipe Albuquerque vence 8 Horas do 
Bahrain do Mundial de resistência
Filipe Albuquerque (Oreca) venceu, no pas-
sado sábado (14), as 8 Horas do Bahrain, 
quarta prova do Mundial de automobilis-
mo de resistência, na classe LMP2, e as-
cendeu ao segundo lugar do campeonato.

Partindo do primeiro lugar da grelha de 
partida, o piloto de Coimbra, que faz 
parceria com os britânicos Phil Han-

son e Paul di Resta na United Autosports, 
liderou a categoria LMP2 desde o arranque, 
terminando na quarta posição da geral, a 
oito voltas dos vencedores.

“Estou muito feliz com este resultado. Já 
merecíamos esta vitória e não há palavras para 
descrever esta sensação. Foi uma corrida que 
nos correu na perfeição. Conseguimos muitos 
pontos e isso coloca-nos num bom lugar em 
termos de campeonato”, disse Filipe Albu-
querque, admitindo uma “sensação de alívio” 
por “finalmente” ter conseguido “traduzir em 
vitória o desempenho em pista”.

Agora, o objetivo passa por lutar pelo título.
“Temos de agarrar esta motivação e conti-

nuar a trabalhar para as vitórias. Já só pensa-
mos nisso e na hipótese de estar na luta pelo 
título. Eu e toda a equipa estamos muito felizes 
e focados no trabalho que temos de continuar 
a desenvolver”, concluiu o piloto de Coimbra, 
quarto da geral.

Em segundo lugar terminou o outro por-
tuguês, António Félix da Costa (Jota), que faz 
equipa com o mexicano Roberto González e 
com o britânico Anthony Davidson. Félix da 
Costa foi quinto, a oito voltas da equipa ven-
cedora, aos comandos de um Toyota, que do-
minou a corrida.

A vitória a sorriu ao britânico Mike Conway, 
do japonês Kamui Kobayashi e do argentino 
Jose Maria Lopez, num protótipo da categoria 
LMP1. Os três lideram o campeonato.

A próxima prova do Mundial de resistência 
decorre em Sebring, no Estados Unidos, a 18 
de março de 2020.

JN/MS
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Rali de Portugal teve impacto 
recorde na economia em 2019
A 53.ª edição do Rali de Portugal teve um 
impacto recorde na economia portugue-
sa, gerando mais 2,9 milhões de euros do 
que no ano anterior, anunciou o Automó-
vel Club de Portugal (ACP).

De acordo com o Estudo do Impacto do 
Rali de Portugal na Economia e Tu-
rismo, esta que foi a sétima prova do 

Campeonato do Mundo gerou 141,2 milhões 
de euros na economia nacional.

De acordo com o mesmo documento, mais 
de metade do retorno verificou-se em despesa 
direta assegurada por adeptos e equipas nas 
regiões do Norte e Centro do país, onde decor-
reu a prova do ACP, com um impacto de 73,42 
milhões de euros.

“Face ao volume e tipologia de gastos dos 
adeptos, com destaque para os setores da ali-
mentação e bebidas, transportes internos e 
alojamento, é possível estimar que residentes 
e turistas com despesas afetas ao WRC Voda-
fone Rally de Portugal 2019 proporcionaram 
ao Estado uma receita fiscal bruta superior a 
21,6 milhões de euros (IVA e ISP), represen-
tando 29,5% de impostos face à despesa direta 

total”, lê-se ainda.
Segundo este estudo, efetuado pelo Centro 

Internacional de Investigação em Território e 
Turismo da Universidade do Algarve, viram o 
Rali cerca de um milhão de espectadores.

“Entre 15 diferentes origens identificadas 
no estudo, 41,1% são estrangeiros e 58,9% 
nacionais, gerando um importante fluxo tu-
rístico com índices de satisfação elevados a 
que se soma o facto de, independentemen-
te da sua origem, expressarem intenção de 
regresso às regiões cobertas pelo Rally nos 
próximos três anos: 90,9% no verão e 72,2% 
no inverno”, lê-se.

Já o retorno económico da prova através 
dos Media, de impacto indireto, estima-se que 
seja de 67,7 milhões de euros.

O Rali de Portugal 2019 decorreu entre 
30 de maio e 02 de julho, com centro nev-
rálgico em Matosinhos (Porto), e foi ganho 
pelo estónio Ott Tanak (Toyota), que viria 
a sagrar-se campeão mundial pela primeira 
vez esta temporada.
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Boas festas e um feliz  
e próspero ano novo.

Nós estamos aqui para ajudar



Caroline Wozniacki 
diz adeus ao ténis
É uma das tenistas mais marcantes e que 
mais títulos conquistaram. Mas a conti-
nuidade na modalidade está por dias. A 
dinamarquesa Wozniacki surpreendeu 
tudo e todos e anunciou que se vai retirar 
dos courts já em janeiro. A antiga número 
um mundial, de 29 anos, justificou a deci-
são com a vontade de se dedicar a outras 
prioridades.

“Alcancei tudo aquilo que sonhei no court. 
Sempre disse a mim mesma que, quando 
o momento chegasse, havia coisas fora 

do ténis que queria muito fazer. Nos últimos 
meses, apercebi-me de que há muito mais na 
vida que gostaria de alcançar fora do court”, 
escreveu no Instagram.

Caroline, que chegou aos grandes palcos aos 
15 anos e conquistou 30 títulos da WTA, vai 
despedir-se do ténis depois do Open da Aus-
trália, onde conquistou o último Grand Slam, 
em 2018. Atualmente no 19.º lugar do ranking, 

a dinamarquesa pretende aumentar a família - 
casou em junho com David Lee, ex-campeão 
da NBA - e ajudar quem, como ela, sofre de 
artrite reumatóide, uma doença incurável que 
afeta as articulações.

O desporto sempre esteve ligado à família 
da dinamarquesa. A mãe chegou a representar 
a seleção polaca em voleibol e o pai e o irmão 
foram jogadores profissionais de futebol.

E o mesmo se estende à cara metade: David 
Lee foi jogador da NBA, tendo representado 
os New York Knicks, Golden State Warriors, 
Boston Celtics, Dallas Mavericks e San Anto-
nio Spurs. O casal conheceu-se em 2015, atra-
vés de amigos em comum, e em 2017 ficaram 
noivos. Na hora do adeus ao ténis, Wozniacki 
não se esqueceu do companheiro: “Casar com 
ele foi uma das melhores coisas e quero come-
çar uma família”. O amor é lindo.

JN/MS

Oliveirense goleia Forte dei Marmi e mantém 
liderança do grupo na Liga Europeia
A Oliveirense goleou, no passado sábado 
(14), o campeão italiano Forte dei Marmi, 
por 7-2, na terceira jornada do Grupo D 
da Liga Europeia de hóquei em patins, 
mantendo a liderança do mesmo, graças 
ao bis de três jogadores.

Numa partida que opôs o atual primeiro 
classificado do campeonato português 
ao segundo da Liga italiana, a Olivei-

rense chegou ao intervalo a vencer por 2-0, 
com dois golos de Jordi Bargallo, aos 11 e 23 
minutos. No segundo tempo, os italianos aca-
bariam por chegar à igualdade com tentos de 
Martí Casas, aos 32, e Xavi Rubio, aos 35.

Porém, um penálti de Marc Torra, aos 39 
minutos, voltou a desbloquear o encontro, 
que viria a assumir contornos de goleada gra-
ças aos bis de Xavi Barroso, aos 42 e 48, e Hen-

rique Magalhães, aos 47 e 48, três dos golos 
marcados em dois minutos.

Depois de uma bola ao ‘ferro’ para cada 
equipa, Jordi Bargallo aproveitou uma recar-
ga para inaugurar o marcador, que poderia ter 
sido aumentado no mesmo minuto, depois de 
o espanhol Xavi Rubio ter visto o cartão azul, 
mas o compatriota Marc Torra não conseguiu 
enganar o guarda-redes Riccardo Gnata na 
marcação do livre direto.

Pouco depois, em novo contra-ataque bem 
construído pelos locais, Jorge Silva acertou 
novamente no poste enquanto, já perto do 
intervalo, Bargallo ‘bisou’ numa jogada de 
insistência, conferindo à formação de Renato 
Garrido uma vantagem confortável, apesar 
das boas oportunidades dos transalpinos.

Os campeões italianos regressaram mo-

tivados à pista e Jordi Burgaya ficou perto de 
marcar à antiga equipa, negado por uma boa 
defesa de Xavier Puigbi, mas o Forte dei Mar 
acabaria por reduzir por Martí Casas e, pouco 
depois, Xavi Rubio empatou a partida num re-
mate colocado.

Após o recomeço, Bargallo perdeu o esféri-
co em zona proibida, Martí Casas seguiu iso-
lado para a baliza, mas Nélson Filipe voltou a 
negar-lhe o golo, sendo que, dois minutos de-
pois, o espanhol voltaria a marcar, mas o tento 
foi anulado devido a stick alto.

No minuto seguinte, o mesmo Martí Casas 
beneficiou de um livre direto a castigar a 10.ª 
falta da Oliveirense, defendido por Nélson 
Filipe, enquanto, do outro lado, a formação 
anfitriã beneficiaria do mesmo castigo, mas 
Marc Torra voltou a permitir a defesa de Ric-

cardo Gnata e, na recarga, sofreu falta dentro 
da pequena área.

Chamado a converter a terceira bola 
parada, desta feita um penálti, o espanhol 
não desperdiçou e recolocou os locais em 
vantagem, que viria a ser aumentada pelo 
compatriota Xavi Barroso, com um forte 
remate de ângulo apertado.

Nos últimos minutos, a Oliveirense apro-
veitou a pressão alta dos italianos para resolver 
a partida, primeiro, Henrique Magalhães le-
vantou e ‘picou’ o esférico por cima de Gnatta, 
pouco depois, Xavi Barroso arranjou espaço 
e ‘disparou’ para ‘bisar’ na partida, tal como 
Henrique Magalhães que apareceu sozinho na 
área e só teve de empurrar para a baliza.

JN/MS

O Benfica perdeu, no passado sábado 
(14), com o Barcelona, por 4-2, na ter-
ceira jornada do Grupo C da Liga Euro-
peia de hóquei em patins, num jogo em 
que estiveram sempre em desvanta-
gem, entregando a liderança do agru-
pamento aos catalães.

Matías Pascual, aos nove minutos, e 
o ex-benfiquista João Rodrigues, 
aos 17, deram vantagem ao Bar-

celona, mas Lucas Ordoñez ainda conse-
guiu reduzir a favor das águias antes do 
intervalo, aos 24.

Na segunda parte, Pablo Álvarez, aos 32, 
fez o 3-1 para os visitantes, Gonçalo Pinto 
ainda manteve a esperança, aos 39, mas 
Pablo Álvarez voltou a faturar e confirmou 
o triunfo dos espanhóis.

No Grupo C, o Barcelona isolou-se na 
liderança, com nove pontos em três jogos 
disputados, enquanto o Benfica somou a 
primeira derrota na competição, fixando-
-se nos seis pontos. O Sarzana, de Itália, 
e o Herringen, da Alemanha, possuem 
ambos um ponto, após o seu encontro ter 
acabado empatado 3-3.

Os encarnados até começaram mais pe-
rigosos, com tentativas de Lucas Ordoñez e 
de Carlos Nicolía a esbarrarem no guarda-
-redes Aitor Egurrola, mas foi o Barcelona 
a inaugurar o marcador, aos nove minutos, 
por Matías Pascual.

Os catalães estiveram perto de ampliar 
a vantagem, logo de seguida, apostando 
em contra-ataques rápidos para ameaçar 
a baliza de Pedro Henriques e, numa des-
sas transições ofensivas, João Rodrigues 
apareceu solto na cara do guarda-redes 
benfiquista e dilatou a vantagem diante 
da antiga equipa.

Aos 20 minutos, Aitor Egurrola defendeu 
um penálti de Carlos Nicolía e, no segui-
mento, uma grande jogada do Barcelona 
só não terminou em golo devido a uma boa 
intervenção de Pedro Henriques. Contudo, 
o Benfica conseguiu reduzir ainda antes do 

descanso, aos 24, num livre direto cobrado 
por Lucas Ordoñez.

Na segunda parte, a displicência do Ben-
fica marcou os minutos iniciais, em dois re-
mates de Valter Neves (26 e 29) e em mais 
um livre direto desperdiçado por Carlos 
Nicolía (27), beneficiando o Barcelona, 
que aumentou para 3-1 por Pablo Álvarez, 
apontado com muita classe, levantando a 
bola por cima de Pedro Henriques.

Com um numeroso apoio benfiquista 
no pavilhão, e já depois de mais um livre 
direto falhado, desta feita por Lucas Or-
doñez, o Benfica reduziu para 3-2, aos 39 
minutos, num golo importante da autoria 
de Gonçalo Pinto, após jogada de insis-
tência, o que reabriu por completo a par-
tida para os 10 minutos finais.

Contudo, a 11 segundos do fim, o Barcelo-
na confirmou o triunfo, por Pablo Álvarez, 
que penalizou bastante a formação portu-
guesa, que falhou demasiadas oportunida-
des para sair do seu recinto com a vitória.

O F. C. Porto também perdeu, em Espa-
nha, diante do Noia por 6-4. Gonçalo Alves 
(3) e Carlo di Benedetto. marcaram os golos 
da equipa azul e branca. 

JN/MS

Benfica perde frente ao Barcelona na 
Liga Europeia de hóquei em patins

416.516.6816  MAIN OFFICE
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BOYS REP TEAMS:
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TRY OUTS DATES SEPT 9, 10, 11 & 13
AT BROCKTON STADIUM  (WEATHER PERMITTING)

2019/2020INDOOR

2016

4920 a 26 de dezembro de 2019www.mileniostadium.com MILÉNIO | DESPORTO

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R



20 a 26 de dezembro de 201950 www.mileniostadium.com

Excellence in Training

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

families a safe and joyous Holiday Season! 

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

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

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

visit:

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

CONTACT:

Some of our programs include:

Kyle Lowry’s triple-double helps short-handed Raptors zoom past Pistons

Already down VanVleet, Toronto loses 
Gasol and Powell to in-game injuries
The Toronto Raptors beat 
Detroit but lost two more 
players in the process.

“A win with a heavy pri-
ce,” coach Nick Nurse 
said.

Kyle Lowry had 20 points, 10 
rebounds and 10 assists for a tri-
ple-double and the Raptors had 
an 11-0 run in the third quarter 
on their way to a 112-99 victory 
over the Pistons on Wednesday 
(18) night. By the time the game 
ended, however, Toronto was 
short a few key players after 
Marc Gasol and Norman Powell 
left with injuries.

The Raptors were without 
guard Fred VanVleet because 
of right knee injury. Then Ga-
sol left in the first quarter with 
a left hamstring strain. With 
3:17 left in the fourth, Powell 
departed holding onto his left 
shoulder.

“Don’t know much,” Nurse 
said. “We’ve got to check them 
both tomorrow.”

Toronto still had enough fi-
repower to handle the Pistons. 
Detroit allowed 133 points in a 
loss to Washington on Monday 
(16) night. The Pistons got fron-
tcourt standouts Blake Griffin 
and Andre Drummond back 
from injuries for this game, but 
they still allowed 70 points in 
the first half and 40 in the se-
cond quarter.

“You never want to give up 
that many points, but I liked 
our start, I liked our effort and I 
like the competitive edge,” Pis-
tons coach Dwane Casey said. 
“If we can keep that up, we can 
build on that, but that’s still one 
of the best teams in our league.”

Lowry fed Serge Ibaka for 
a dunk with 37.4 seconds left 
for the assist he needed for a 
triple-double. That was a nice 
accomplishment, but now the 
defending champions will have 
to find out the extent of their la-
test injuries.

“We avoided the injury bug 
last year, and that really hel-
ped us throughout the whole 
year,” Lowry said. “It’s pretty 
tough for our team, but we’ve 
got a bunch of guys that have to 
step up now, and hopefully it’s 
nothing serious with those two 
guys.”

Lowry already missed time 
this season with a thumb in-
jury, and Ibaka was sidelined 
with a sprained ankle.

Toronto led 81-76 before its 
11-point run in the third. Pascal 
Siakam and Ibaka had back-to-
-back dunks that made it 90-
76, and a layup by Rondae Hol-
lis-Jefferson pushed the lead to 
16. Drummond had 22 points 
and 18 rebounds for Detroit.
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Matthews’ pair of goals power Maple Leafs past Sabres
As they continue to iron out the kinks with 
Sheldon Keefe as coach, the Maple Leafs 
also continue to rack up the victories.

It’s now eight wins in 12 games since 
the refreshing Keefe took over from the 
spent Mike Babcock, the latest a 5-3 

triumph against the Buffalo Sabres on Tues-
day (17) night at Scotiabank Arena.

The win featured two goals by Auston 
Matthews - giving him 21 in 35 games and 
putting him on pace for 49 - a dominating 
start by the Leafs and some nail-biting in 
the third period as the Sabres rallied to clo-
se the lead to one goal before Ilya Mikheyev 
scored into an empty net.

“I think it speaks to the potential of the 
team because we’re still nowhere near what I 
think we can look like and what we’re capa-
ble of, but we’re doing a lot of good things,” 
Keefe said of finding success while adapting 
to new systems.

“The penalty kill lets one in, but we get 
a huge kill late in the game. Special teams 
have been better. The power play had some 
looks and had some chances. Playing with 
the lead, getting the lead - a lot of good, 
positive things we’ve seen. Yet, I still think 
there’s a long way for the team to go and 
continue to grow.”

Matthews scored what Keefe referred to 
as a couple of “elite” goals and he won’t get 
any argument here.

As he is bound to do many times, Mat-
thews etched his name in the team record 
book, becoming just the second player in 
franchise history to score at least 20 goals in 
each of his first four seasons, joining Dave 
Keon, who had at least 20 in each of his first 
six seasons with Toronto from 1960-66.

Matthews, who played a season-low 
14 minutes 34 seconds in the Leafs win in 
Edmonton on Saturday (14), beat Sabres 
goalie Linus Ullmark at 4:47 of the second, 

picking the top corner after taking pass 
from Morgan Rielly.

At 17:39, Matthews made like a star in a 
peewee tournament, deking his way to his 
21st goal and saving his last move to beat a 
sprawling Ullmark with a backhand.

“It’s a pretty big honour to be in the same 
breath as that guy,” Matthews said, referring 
to Keon. “His career and what he did here, 
it’s pretty unbelievable. Just to be mentioned 
in the same sentence is a huge privilege.”

Matthews has not scored three goals in 
a game since he had four in his NHL debut 
in October 2016 in Ottawa. Since then, and 
including Tuesday (17), he has had 24 two-
-goal games.

GAME ON
With the Leafs leading 3-0, Sabres defen-

ceman Rasmus Dahlin scored on a point shot 
at 1:29 of the third with John Tavares serving 
a minor for holding the stick. Jack Eichel 
had an assist to extend his NHL-best point 
streak to 17 games … Dmytro Timashov, on 
a breakaway at 4:58 of the third thanks to a 
fine pass from Tyson Barrie, slipped the puck 
between Ullmark’s legs all alone … Eichel 
scored on a rocket over Frederik Andersen’s 
shoulder at 6:30, and Kyle Okposo scored 
at 14:41 to make the Leafs’ collars a little ti-
ghter than they needed to be … Some sym-
metry on Matthews’ first goal - Rielly drew 
his 20th assist and Mitch Marner also had his 
20th assist … A late hit by Okposo on Travis 
Dermott in the third period should have re-
sulted in, at least, a boarding minor. But no 
call from referees Peter McDougall and Marc 

Joannette … Frederik Gauthier opened the 
scoring early in the first when he fired the 
puck past Ullmark after Sabres defenceman 
Brandon Montour put it on Gauthier’s stick. 
Timashov, as he did in Edmonton when he 
set up Gauthier, got the play going when he 
carried the puck into the offensive zone. The 
goal was Gauthier’s fourth, a career-high … 
It was the fifth game in a row the Leafs took 
a 1-0 lead. That sentence might never have 
been written in the Babcock era … Under 
Keefe, the Leafs’ defencemen are urged to 
be more mobile and creative in the offensive 
zone, and that approach nearly resulted in a 
goal when Barrie and Rielly played keepaway 
before Barrie got a shot off. “He has showed 
clips where I’ll dive in and end up in front of 
the net and he’s like, ‘I love that, do more of 
that,’” Barrie said. “I have not had that of-
ten from a coach.” … Why is there a debate 
regarding Eichel and Matthews? Eichel is a 
year older, so he should be further along in 
his overall development. Picking one over 
the other is foolish. Both will have great ca-
reers. Neither team will be disappointed. 
Anyone who claims to have a definitive 
answer, right now, of one over the other is 
wrong … Forward Trevor Moore took a bump 
at practice on Monday (16) and didn’t tell the 
club until early Tuesday (17) afternoon that 
he was not 100%. Moore underwent con-
cussion testing, which he passed, but was 
scratched. That necessitated the emergency 
recall of forward Adam Brooks from the To-
ronto Marlies. Wearing No. 77, Brooks was in 
the warmup, but was scratched as Timashov 
reclaimed the spot that Moore would have 
had on the fourth line. Moore had expected 
to return from a shoulder injury but instead 
missed his 14th game in a row. Keefe said the 
shoulder is no longer an issue.
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iven looming shortages, the matter of 
attracting and retaining skilled trades-
people remains a top priority in the cons-
truction industry, agreed panelists at a 
session at The Buildings Show in Toronto.

Statistics compiled by BuildForce Canada 
indicate that more than 250,000 cons-
truction workers are expected to retire 

over the next decade in Canada.
“This will be a huge burden if we don’t 

have individuals being recruited into the 
space,” said panel moderator Agnes Wa-
tkinson, a co-founder of NextGen Profes-
sional. “We know that retirement of baby 
boomers is an issue. But there are a lot of 
compounding issues, which means you 
need multi-faceted approaches.”

At the session, the topic was discussed 
by personnel from construction giant Ae-
con Group Inc., Local 506 of the Labou-
rers’ International Union of North America 
(LIUNA), and To Do — Done Renovations 
& Handyman Services. The Dec. 5 session 
was entitled: The retirement bubble is here: 
What can you do to attract new talent.

Commenting on current shortages and 
the skills gaps, Aecon Buildings project 
manager Donna Scrimgeour cited field and 
management personnel.

On another front, she pointed out that 
there are very few women project managers 
employed on major construction projects 
across the country.

“When we are talking about the $1 billion 
infrastructure jobs, you can count us on one 
hand,” said Scrimgeour, an advocate for 
women in the construction field.

Fellow panellist Tonya Bruin, CEO of Ot-
tawa-based To Do — Done Renovations, a 
firm which she founded in 2015, said 99 per 
cent of the applications she receives from 
carpenters are from males.

“I’m always trying to encourage women 
carpenters to come forward,” said Bruin, 
who has also noticed gaps when it comes to 
management personnel.

“There simply aren’t (enough) project 
managers who have a good breadth of expe-
rience in construction itself, who have been 
able to develop very good communications 
skills and who have a grasp on new and mo-
dern project technology.

Having all of those pieces is really hard to 
find in one person.”

Merissa Preston, who is involved in part-
nership and business development at Local 
506, said potential candidates for appren-
ticeship tend to be more familiar with such 
trades as electricians and plumbers.

Local 506 represents cement finishers, 
formworkers, water proofers, concrete 
sawing and drilling workers and precast 

erectors, among other trades.
“When I go to job fairs, I see lineups at 

(booths for) the mechanical trades, elec-
tricians,” she said. “I have to sell people on 
the (labourers’) trade, but it is a good sell (in 
terms of career prospects).”

The local works in partnership with labour, 
management, government and community 
service organizations to accomplish its goals.

“It’s a matter of working together,” 
said Preston, who noted that mentoring of 
apprentices is an important element in at-
tracting and retaining personnel.

In terms of making young people aware of 
career opportunities that exist in the world 
of construction, Scrimgeour pointed to Ae-
con’s various student outreach initiatives.

Through the Aecon Women in Trades pro-
gram, led by Aecon Utilities, the company 
also offers women career-building oppor-
tunities in the trades through hands-on-
-training, mentorship and field experience.

One issue that has an impact on recruit-
ment in the case of construction workers is 
the fact construction isn’t widely conside-

red a “real” career, Preston said.
“Apprenticeship should be looked at of-

fering the same opportunities as university 
and college,” she said.

“We need to sell construction. We need 
to get the government behind us, we need 
the schools behind us, and we need parents 
behind us saying this is a great career.”

Bruin noted that one potential recruit-
ment tool in the Ottawa area is the Power of 
Trades program, which offers pre-employ-
ment training and support for immigrants 
who want to work in the skilled trades.

“It’s a fantastic resource,” she said.
Recruitment aside, retention of existing 

personnel is also an issue, panellists agreed.
“When we bring on a new person…we take 

them through every step of the job until they 
find their niche, so they are not just being ex-
posed to one element,” Scrimgeour said.

She also suggested that large corporations 
would be well advised to put succession 
plans in place so that employees are aware 
of opportunities for advancement.

For her part, Bruin said her firm “defini-
tely leans a lot” on mentoring when it co-
mes to internal staff retention strategies.

To Do — Done Renovations also has a po-
licy of promoting from within.

“Corporate culture is a big part of reten-
tion,” she said, noting that millennials in 
particular are anxious to feel connected to a 
company that shares their values.

Technology can also be a tool for attrac-
ting and retaining staff, Bruin said.

Patricia Williams, 
Daily CommercialNews

“Apprenticeship should be looked 
at offering the same opportunities as 

university and college”.
— Donna Scrimgeour, Aecon Buildings

Construction’s retirement 
bubble is here, now what?
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Abrimos as portas a todos os amigos na
Open House da MDC Media Group

Esta semana:

Participamos na Annual Shop Stewards and Health
& Safety Representative Holiday Dinner

 Discutimos os temas da atualidade
no Roundtable

 Folheamos a vida de Justin Alliman no
seu livro autobiográfico Before my Glory

Celebramos o Natal com os mais novos
na Casa das Beiras e

Centro Cultural Português de Mississagua

E continuamos a viver a vida bem portuguesa
de Bem-Vindos a Beirais

Domingo, entre as 10h e o meio-dia

MILÉNIO |  AMBIENTE

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

Globalmente, os resultados destas 
contagens evidenciam uma cla-
ra 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 di-
minuição 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 re-
dução de 40%.  O estudo avança como 
causas prováveis para o declínio destas 
espécies a alteração da produção agrícola, 
havendo maiores extensões com mono-
culturas intensivas. Estudos noutros paí-
ses europeus, nomeadamente em Espa-
nha e na França, apontam também para a 
redução das mesmas espécies.

Relativamente às espécies de aves de 
habitat florestal, existem também algu-
mas com tendências muito negativas, 
como são os casos de: Chapim-rabilongo 
que teve uma diminuição de 58%; Cuco 
com uma redução de 30%; Picanço-bar-
reteiro diminuiu 80%; Chapim-de-pou-
pa teve uma redução de 48%; Cotovia 
dos Bosques teve uma redução de 36%; 
Cotovia-dos-bosques com uma diminui-
ção de 36%; Rola Brava diminuiu 80%. 
Eventualmente, a destruição de habi-
tats e também o aumento da atividade 
agrícola poderão estar a condicionar as 

populações destas espécies - claro que 
não são de excluir as alterações climáti-
cas, desde as condições de temperatura e 
pluviosidade, assim como a alteração dos 
padrões relativos às estações do ano.

Também outras aves comuns em Por-
tugal como a Águia de-asa-redonda 
com menos 42%, a Garça-branca-pe-
quena 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-pou-
pa 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 tam-
bém 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 re-
dução 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 mui-
to problemáticos, conseguiu-se, atra-
vés 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 cla-
ra da realidade portuguesa relativamente 
a aves. A publicação tem também belíssi-
mas 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 nature-
za é necessário algum conhecimento - não 
deixem de dar uma vista de olhos nesta ali-
mentadora publicação.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Aves Portuguesas em Declínio
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Kika

Foi em 1968 que “Grease - Brilhantina” foi 
lançado. E mesmo mais de 40 anos depois 
do sucesso no grande ecrã, o filme perma-
nece na memória das pessoas ao redor do 
mundo. E na semana passada, John Travol-
ta, de 65 anos, e Olivia Newton John, de 71, 
relembraram as personagens que marcaram 
a sua carreira, num evento na Florida, Esta-
dos Unidos da América.
Vestidos como Danny e Sandy - pela primei-
ra vez desde a época do filme - os atores sur-
giram num meet and greet de “Grease” em 
West Palm Beach. “A primeira vez desde o 
filme. Tão animada!”, escreveu Olivia New-
ton John no Instagram, enquanto John Tra-
volta afirmou: “Grease ainda é a palavra!” - 
uma referência ao refrão da música tema do 
filme, que diz: “Grease is the word”.

Maurício Mattar, de 55 anos, sofreu um 
ataque cardíaco no domingo (15). O artis-
ta brasileiro foi socorrido e levado para um 
hospital de São Paulo, de onde fez um ví-
deo onde se mostrava tranquilo e revelava 
que ia ser submetido a um cateterismo.
Este procedimento decorreu com sucesso, 
tal como foi anunciado peles representan-
tes de Maurício Mattar. “Foi detetada uma 
pequena obstrução, mas nada grave, não 
sendo necessária nenhuma cirurgia, ape-
nas mudanças de hábitos”, anunciaram à 
comunicação social brasileira, avançando 
ainda que o ator deveria receber alta hos-
pitalar na terça-feira, dia 17.
Nas redes sociais, Maurício já deixou duas 
mensagens que demonstram a força e 
confiança que está a sentir neste momen-
to mais delicado. “Tô comigo até ao fim”, 
partilhou numa imagem, sendo que, mais 
tarde, escreveu numa outra publicação: 
“Gratidão por tudo”. Desta forma, de-
monstra que está a recuperar bem.

A noite de segunda-feira (16) foi de comemo-
ração para Cristiano Ronaldo. O atleta portu-
guês teve um jantar de Natal e fez-se acompa-
nhar pela companheira, Georgina Rodríguez, 
e pelo filho mais velho, Cristiano Júnior, de 
nove anos. Nas redes sociais, CR7 publicou 
uma fotografia que espelha bem a união e fe-
licidade familiar. E que também mostra que 
todos se vestiram a rigor para a ocasião.

Tal como é tradição, Kim Kardashian usou 
as redes sociais para partilhar a fotografia 
de Natal da família. Na imagem, a sociali-
te surge com o marido, Kanye West, e os 
quatro filhos, North, de seis anos, Saint, de 
quatro, Chicago, de um, e Psalm, de sete 
meses. Contudo, a sensação e alegria e har-
monia familiar que a imagem transmite não 
corresponde à realidade. É que Kim admitiu 
recentemente que teve muitos problemas 
em conseguir esta fotografia e que chegou 
mesmo a recorrer ao Photoshop.
Foi durante o programa de Ellen DeGeneres 
que a empresária contou a história desta 
produção. “Os miúdos estavam muito an-
siosos”, começa por dizer, revelando que 
foi a filha mais velha a trazer maiores pro-
blemas. “A North estava a ter um mau dia 
e disse que podíamos fazer sem ela, mas 
depois quis tirar uma fotografia comigo. 
Eu disse que podia ser e que a colocava lá 
através do Photoshop. Por isso, na prática, 
ela não está na fotografia original”, revela, 
terminando em tom de desabafo: “Os ner-
vos que tive para tirar essa fotografia...”

CELEBRAR!
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GREASE

MAURÍCIO MATTAR

JANTAR DE NATAL
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NATAL KARDASHIAN-WEST

Beyoncé foi uma das estrelas com o visual mais elogiado da festa de aniversário 
de Sean Combs, mais conhecido por P. Diddy. O cantor e produtor fez 50 anos 
em novembro, mas foi no passado domingo (15) que reuniu amigos para celebrar 
a data em grande. Foram muitas as celebridades que fizeram questão de estar 
presentes: Jay-Z ao lado de uma das mulheres mais gabadas da noite, Cardi B 
e Offset, Tyga, Pharrel, Kanye West e membros da família Kardashian-Jenner, 
Noami, Mary J. Blinge, entre muitos, muitos outros.
Para a ocasião, Beyoncé escolheu um visual que está a ser muito aplaudido. A 
cantora elegeu um vestido preto, em veludo, com decote cai-cai e aplicações 
dramáticas. O modelo tinha uma grande abertura lateral e era bem justo ao cor-
po, o que conferia um toque muito sensual ao look. As mangas até aos cotovelos, 
os brincos com jóias verdes e o cabelo solto e bem penteado deram um toque 
ainda mais feminino a todo o conjunto.
A noite marcou também o tão esperado reencontro entre Jay-Z e Kanye West.
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MILÉNIO |  ENTRETENIMENTO

OUT NOW
Peter Serrado has released 
his two favourite Christmas songs 
on all digital streaming platforms 
(Apple Music, Tidal, 
Amazon Music, Spotify, etc) 
“Christmas Time” by Bryan Adams
and “River” by Joni Mitchell. 

Add these songs 
to your digital playlist 
and bring Peter Serrado’s voice 
into your home 
during the holidays!

Merry Christmas!

20 a 26 de dezembro de 201958 www.mileniostadium.com

FYI
-Kika

PUBLICIDADE AMBIENTAL

Há um painel da Volvo em Portugal que pode parecer igual a outro qualquer mas, na 
verdade, este cartaz faz muito mais do que apenas promover os automóveis híbridos 
da Volvo. Esta tecnologia revolucionária tem sido usada em várias campanhas nos Es-
tados Unidos, Japão, Reino Unido e Espanha. 

Pela primeira vez em Portugal foi instalada uma tela publicitária com um tratamento 
de dióxido de titânio que, ao receber a luz do sol e dos projetores, ativa um processo de 
fotocatálise que desintegra até 85% de elementos poluentes na atmosfera e que aumen-
tam o efeito de estufa.
Esta redução de gases do tipo Nox e Co2 terá um papel semelhante ao de aproxima-
damente 230 árvores durante o período em que a tela estiver afixada (que neste caso, 
corresponde a três meses). Também as cintas utilizadas para fixar esta tela são feitas de 
material reciclável, o que permitiu a reciclagem de aproximadamente 75 garrafas de 
plásticas de um litro e meio de água.
Após a campanha, a tela será transformada no âmbito de um programa de responsabili-
dade sócio-ambiental em diversos artigos, desde sacos, a acessórios de moda e em reu-
tilizações com fins industriais. A marca assumiu como um dos seus principais objetivos 
a redução da sua pegada de emissões de carbono em 40% entre 2018 e 2025.
Este é um objetivo concreto que se insere num plano mais amplo no qual a Volvo preten-
de ser uma empresa com um impacto climático neutro em 2040. O plano da Volvo Cars 
vai além da redução das emissões de escape através da eletrificação dos seus modelos. 
Até 2025, a marca sueca pretende que 50% das suas vendas sejam modelos elétricos 
(100% elétricos ou híbridos). As ações da Volvo irão também englobar as emissões dos 
processos de produção, a cadeia de fornecedores e a utilização de material reciclado, 
não só na produção dos seus automóveis, mas também nas várias atividades de marke-
ting, como é o caso desta tela amiga do ambiente.
Afinal de contas, há mesmo razões para acreditarmos num mundo melhor. Agora, lançamos 
a proposta à Volvo Canadá, para que comecem a apostar no mesmo género de campanhas!
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O termo vamping é uma expressão inglesa que une duas palavras: vampire (vampi-
ro) e texting (enviar mensagens). No fundo, aquilo a que esta designação se refere é 
ao ato de passar a noite acordado, conectado a tecnologias, sejam elas smartpho-
nes ou outras tecnologias.

Cada vez é mais comum, sobretudo os jovens, irem para a cama, mas levarem consigo 
aparelhos eletrónicos: consolas, tablets ou computadores... e acabarem mesmo a ador-
mecer com eles ligados e junto a estes aparelhos. Este fenómeno foi batizado de vamping 
e, segundo os especialistas, pode prejudicar o cérebro e, ainda, fazer engordar.
Embora mais frequente juntos dos jovens, o vamping já se estendeu a pessoas de várias ida-
des. Os psicólogos estão em alerta pois, afinal, esta é uma situação que compromete o des-
canso, o que significa que o cérebro não tem tempo para se revitalizar e eliminar toxinas.
Já todos sabemos que um sono de qualidade é fundamental para a aprendizagem, a me-
mória, o foco, a criatividade e a capacidade para tomar decisões. O que talvez não saiba-
mos ou imaginemos é quanto o vamping pode pôr em causa esta higiene do sono.
Dormir pouco e à volta de estímulos tecnológicos pode potenciar comportamentos de 
risco, falta de concentração, impulsividade, dificuldade em resolver problemas e, até, 
doenças do foro mental, como estados depressivos ou de ansiedade.
A questão pode parecer sem nexo, mas faz todo o sentido. Efetivamente, aquilo que al-
guns estudos têm concluído é que dormir mal pode mesmo fazer engordar, pelo que o 
vamping pode contribuir e muito para um ganho de peso indesejado.
A explicação está no facto de que não dormir o suficiente provoca uma reação química no 
organismo que resulta na perda de massa muscular. Simultaneamente, há também um 
maior armazenamento de gordura.
Existem pesquisas que defendem que dormir menos três a quatro horas por noite do que 
o recomendado, pode fazer com que, no dia seguinte, se ingiram mais 400 calorias do que 
o suposto, devido à desregulação das hormonas grelina e leptina. 
Por outro lado, outras investigações concluíram que dormir mais uma hora por noite 
pode ajudar a perder até sete quilos de peso por ano.
Qual dieta, qual quê?

VAMPING
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Um Natal saboroso, mas com 
menos calorias e gorduras!
Peru recheado do Alto Alentejo, bolos po-
dres de Natal do Ribatejo, filhós de Natal 
do Algarve, rabanadas minhotas, cabrito 
assado da Beira Alta… Podia dar-vos uma 
lista infindável de receitas típicas desta 
altura do ano que são confecionadas por 
estes dias. 

Mas e se vos dissesse que podem con-
tinuar a ter uma ceia tradicional, 
com sabores e aspeto semelhantes 

ao que já estamos habituados e que saliva-
mos só de pensar neles, mas muito mais 
saudável? A única coisa que precisamos de 
fazer é reduzir, substituir e/ou ajustar al-
guns ingredientes e métodos culinários. 
A “essência”, sabor e prazer estarão lá na 
mesma, e a nossa barriguinha (e consciên-
cia, convenhamos) agradecem! 

Um dos truques passa por, por exem-
plo, no caso dos doces, reduzir no açúcar e 
“abusar” das especiarias: se retirarmos 50 
gramas de açúcar numa aletria estaremos 
também a evitar consumir cerca de 200 ca-
lorias. Incrível, não?

Fiquem com algumas receitas que podem 
experimentar e com as quais poderão sur-
preender toda a família!

Sopa de tomate, ervilhas e pinhões
Precisarão de 300g de chuchu, 200g de 

cenoura, 300g de tomate, 150g de couve 
branca, 5ml azeite, 20g de pinhões e 150g de 
ervilhas.

Comecem por descascar e cortar em 
cubos pequenos o chuchu e as cenouras e 
depois coloquem numa panela com água 
previamente aquecida. Limpem e cortem o 

tomate e a couve branca e adicionem à pa-
nela. À parte, cozam as ervilhas. Quando 
prontas, coem a água da cozedura, adicio-
nando-a posteriormente à sopa.

Quando a sopa estiver pronta, desliguem 
o lume, adicionem o azeite e passem-na. Fi-
nalmente, juntem as ervilhas. No momen-
to de servir, coloquem em cada prato uma 
porção de pinhões.

Peru Recheado
Para cozinharem este clássico de 

Natal só precisarão de um peru 
com cerca de três quilos, quatro 
limões, duas laranjas, 100ml de 
vinho branco, uma colher de 
chá de colorau, quatro colhe-
res de sopa de azeite, 5g de 
sal, pimenta q.b e um quilo 
de arroz. Para o recheio ne-
cessitarão de 500g de cas-
tanhas, duas cebolas, três 
cenouras, 250g de couve 
penca, 50g de azeitonas, 50g 
de miolo de pão alentejano, 10g 
de salsa picada, um limão e uma 
colher de sopa de azeite.

No dia anterior, coloquem o peru de 
molho em água fria com sal moderado, 
a laranja e os limões com a cas-
ca, cortados às rodelas. No 
dia seguinte, cozam 
as castanhas e tritu-
rem-nas. Precisam 
depois de saltear os 
legumes com um 

fio de azeite e juntar às castanhas trituradas. 
Juntem um pouco de vinho branco e mis-
turem bem. Juntem o miolo de pão 

amolecido em água 
quente, as azeito-

nas aos bocadi-
nhos, a salsa e 
a cebola pica-

das. Tem-
p e r e m 

c o m 
sal, 

pimenta e a raspa da casca do limão. Já 
com o peru sem peles, encham a cavidade 
e cosam-na com linha de culinária. Cubram 
uma assadeira grande com uma cebola às 
rodelas, adicionem o azeite, o peru e reguem 
com vinho branco e sumo de limão, levando 
depois a forno médio. Durante a cozedura, 
reguem com o molho que se forma na as-
sadeira. Se necessário, podem acrescentar 
sumo de limão. Deixem assar até ficar louro. 
Podem servir arroz branco como acompa-
nhamento.

Rabanadas no forno
Para este esta versão mais saudável das 

típicas rabanadas de Natal necessitam de 
sete fatias de pão integral, 200 ml de bebida 
vegetal, duas colheres de sobremesa de mel, 
uma colher de azeite, açúcar moderado, um 
ovo, uma clara e uma colher de sobremesa 
de essência de baunilha.

Como fazer? É muito fácil! Só têm de 
misturar a bebida vegetal, o mel e a bau-
nilha. À parte, bater ligeiramente o ovo e 
a clara, adicionar três colheres de água e 
misturar bem.

Depois, passem cada fatia de pão na bebi-
da vegetal e em seguida no ovo batido. Colo-

quem as fatias na forma e levem ao for-
no, pré aquecido a 280º, por 
aproximadamente 10 minu-
tos. Virem as rabanadas na 
metade do tempo, para dou-
rarem dos dois lados.

Inês Barbosa/MS

LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

R E S T A U R A N T   |   P A T I O   |   T A K E - O U T
leaodouro.com | 905.566.5326 920-A Dundas St, E. Mississauga

Wishing everyone a

Merry
Christmas
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MILÉNIO |  PASSATEMPOS

Aberto todos os dias do ano. Domingo a quinta 7am - 10pm. Sexta e sábado 7am - 12am.

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

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

Votos de Boas Festas e um Próspero Ano Novo

SudokuPalavras cruzadas

Caça palavras

Jogo das 10 diferenças

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

CAMOMILA

CEBOLA

AÇÚCAR

ALHO

COENTROS

LOURO

GENGIBRE

VINAGRE

ALECRIM

MENTA

MOSTARDA

CANELA

BAUNILHA

CARIL

COLORAU

Verticais

2. Aquele que tende a ver as coisas pelo 
lado mais desfavorável; espera sempre 
pelo pior;

3. Aquilo que possui baixa temperatura;
4. Que se empenha, que se entrega; apli-

cado;
9. Que tem gordura acima da usual; obe-

so, cheio, corpulento;
11. Que preza a liberdade de opinião e de 

ação; que mantém o espírito aberto, 
tolerante;

12. Que sente nojo de tudo, que facilmente 
se enoja;

14. Que vive segundo as regras de uma re-
ligião.

Horizontais

1. Arrojado, inovador; que ousa;
5. Que apresenta formas elegantes, gra-

ciosas, esguias;
6. Que contém ou revela maldade; cruel, 

desumano, mau;
7. Que ou quem não tem finura de manei-

ras; cafona;
8. Aquele que tem má educação; grossei-

ro, mal-educado;
10. Firme; que não é tenro, macio;
13. Cuja temperatura varia entre o quente e 

o frio; pouco aquecido;
15. De pouca idade; moço;
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 S Q C F O G H O E T Z O X B B
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 C L P A O Z C N G L E N B U O
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 A A L L M I T E D L T E Y A A
 Ç D H I O V E N T A A O B I C
 U O A N N I V I N A G R E R N
 C K N U I S S F T O C U A T A
 A D R A T S O M O S C O C O A
 R U E B W O M I R C E L A Q P
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Ingredientes:

• 3,5kg peru
• 200g de toucinho
• 1 limão 
• 1 colher (sopa) de banha 
• 150g chouriço
• 1 colher (sopa) colorau
• Sal e pimenta q.b.

Para o recheio

• 250g carne de porco
• 250g carne de vaca 
• Miúdos do peru picados
• 1 cebola 
• 100g toucinho 
• 120g chouriço 
• 50g azeitonas 
• 1 pão miolo
• 2 colheres (sopa) de manteiga 
• Sal e pimenta

Modo de preparação:
De véspera, colocar o peru de molho com 
água, sal e rodelas de limão.
Picar a carne de vaca, de porco, o toucinho, 
o chouriço e os miúdos do peru. Juntar o 
pão amolecido em água, as azeitonas pica-
das e a cebola picada. Levar tudo a refogar 
em azeite e temperar com sal e pimenta.
Depois de pronto o recheio, rechear o peru 
e coser ambas as aberturas com linha gros-
sa de culinária.
Barrar o peru com uma mistura de mantei-
ga, toucinho, colorau, sal e pimenta. 
Levar a assar em forno médio. Regar por 
diversas vezes com vinho branco e quan-
do o assado já tiver molho suficiente, regar 
com o próprio molho. 
Assim que o peru estiver dourado, retire-
-o do forno  e deixe-o descansar durante 
20 minutos. Voltar a colocar no forno para 
acabar de cozinhar.
Servir com puré ou batatas assadas.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Peru 
Recheado
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ROTISSERIE
CHICKEN

EST. 1 954

CANADA'S 
FAVOURITE Christmas is ...

590 Keele Street
 (Keele & St. Clair)

Toronto, ON M6N 3E2
Phone: 416.760.7893

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

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Poderá, finalmente, compreen-
der o porquê de algumas situações 

aparentemente misteriosas do passado. 
Terá, da vida em geral, uma visão mais glo-
bal e algumas soluções poderão começar a 
desenhar-se no horizonte. Terá uma maior 
energia e capacidade de lidar com os pro-
blemas, mas será de boa política usar de 
toda a diplomacia a fim de evitar eventuais 
conflitos.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Pode haver discussões com mem-
bros da família, devido a conside-

rar que a razão está sempre do seu lado e 
esquecendo que poderá haver outros pon-
tos de vista igualmente válidos. Procure 
fazer-se entender e entender os outros. 
Tente ter um maior controlo naquilo que 
diz e que faz e se possível afaste-se por 
uns tempos para não dar hipóteses a dis-
cussões que não levam a nada.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

O envolvimento num projeto so-
cial ou de caridade poderá ajudá-

-lo a conhecer-se melhor a si e a dissipar 
eventuais dúvidas. É um período menos 
ativo, em que sentirá necessidade de se 
isolar, desejando voltar-se talvez mais 
para o lado sonhador da vida, propício ao 
estudo, à meditação ou à leitura de temas 
ligados à espiritualidade.

TOURO 21/04 A 20/05

Nesta semana encontrará dentro 
de si forças das quais não tinha 

consciência. Os poderes sobrenaturais 
e o lado oculto da vida são áreas que lhe 
despertarão a curiosidade e interesse. Pe-
ríodo de algum pessimismo e fatalismo. 
Aceite a vida como ela é, obtendo o má-
ximo de proveito. Viva o presente sem re-
ceio e com positivismo. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

A casa e o ambiente domésti-
co serão agora olhados como um 

refúgio apetecível ao longo deste período 
de introversão, durante o qual procura-
rá recuperar das solicitações do mundo 
exterior. Poderá aproveitar este momen-
to mais retirado para analisar aspetos da 
vida doméstica e dar mais atenção a as-
suntos relativos à família. 

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Poderá sentir uma grande vontade 
convencer os outros, defendendo 

os seus pontos de vista, as suas ideias. No 
entanto, a honestidade e frontalidade para 
com os outros e consigo só lhe trarão mais 
força e apoio. Esta é uma boa altura para se 
autoexaminar e caso o considere necessá-
rio mudar a sua imagem ou a maneira de 
estar no mundo. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Depois de algum divertimento 
nestes últimos tempos, sentirá 

agora a sua energia mais voltada para o tra-
balho e para as suas obrigações profissio-
nais. Dedique-se às mesmas com alguma 
determinação e tudo sairá como esperava. 
Sentirá uma grande satisfação do dever 
cumprido. Mas não exagere, pois poderá 
ter problemas de saúde se tiver nesta altura 
um ritmo de vida demasiado agitado.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Este é talvez o melhor momento 
dos últimos tempos para, de uma 

forma prática e racional, fazer investimen-
tos de ordem financeira ou, pelo menos, 
definir um caminho melhor e mais seguro 
nessa matéria. Como este é um período em 
que desejará mais o sucesso material e os 
lucros, não deverá ser imprudente na for-
ma de lidar com os assuntos dessa área.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Marte vai valorizar a sua capaci-
dade de trabalho e realçar a sua 

ambição, principalmente no plano pro-
fissional. Não é muito aconselhável que 
se deixe levar por um desejo de dominar 
os outros ou de os usar para seu benefício, 
muito pelo contrário, deverá integrar-se 
na equipa e desenvolver em conjunto com 
os seus colegas um trabalho que, porque é 
compartilhado, será mais valioso.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Poderá aproveitar estes dias para fa-
zer uma especialização ou uma re-

ciclagem. É uma boa época para organizar e 
planear as suas atividades profissionais. Faça 
exercício físico e dedique-se a atividades que 
ocupem de forma agradável o seu espírito e 
o seu tempo. Poderá ter de fazer pequenas 
viagens no âmbito da sua profissão que lhe 
irão trazer benefícios a curto ou longo prazo.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Nesta fase, deverá ter um forte sen-
tido dos valores quer sejam mate-

riais, intelectuais ou espirituais. Conseguirá 
com mais facilidade exercer um diálogo com 
os outros quer a nível das ideias quer no cam-
po dos negócios e dinheiro. Aproveite para 
concretizar um plano financeiro. Depois de 
tudo analisado e bem ponderado será a boa 
altura para pôr o seu projeto em prática.

PEIXES 20/02 A 20/03

Durante este período vai prestar mais 
atenção à sua vida profissional e à sua 

carreira. Como o seu interesse se focará mais 
na sua imagem social, terá muito mais cui-
dado com a forma como se apresenta e como 
se dirige aos seus superiores ou aos seus em-
pregados. Esta fase é propícia ao autoconhe-
cimento, pelo que terá boas possibilidades de 
perceber quem realmente é e o que quer.

6120 a 26 de dezembro de 2019www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  EVENTOS

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

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

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

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

20 a 26 de dezembro de 201962 www.mileniostadium.com

PROCURA:
Representantes de vendas 
fluentes em português e inglês.

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

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

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

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

Telefone já.

416-727-8863
www.opcaodecompra.com

Agenda comunitária Classificados

V M
Cleaning Services Company

Limpeza de casas,
condomínios
e escritórios

437-214-9217
v_m1235@hotmail.com

First Portuguese Canadian 
Cultural Centre
Seniors Christmas Party
60 Caledonia Rd
Sexta-feira, 20 de dezembro, das 9h às 17h
Almoço servido às 12h
Informações: 416 531 9971

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

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

Graciosa Community 
Centre of Toronto
Passagem de Ano
279 Dovercourt Rd
Terça-feira, 31 de dezembro
Atuação de Banda Moda Nova
Informações: 416 986 3790

Northern Portugal Cultural 
Centre
Festa de Passagem de Ano
40 Albany St
Terça-feira, 31 de dezembro
Informações: 905 576 2474



FINANCE FROM GET UP TO

TOTAL VALUE
ON SELECT IN-STOCK
2019/2020 MODELS

MONTHS

FOR
UP TO PLUS0% $7,00072

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

Tony Carvalho  |  cell: 416.723.2431  |  tcarvalho@applewoodauto.com

*All Selling Prices are plus HST & LIC. Also, all finance and lease payments are OAC (on approved credit).
Vehicles may not be exactly as shown. See Dealer for further details.



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Open house Oct 19 & 20 2-4pm. Nested in a 
quiet tree lined oasis approximately 1.79 acres, 
4 bedroom, 3 bath completely renovated with 
open concept layout with vaunted ceilings, over 
sized kitchen, granite counters, 2018 appliances, 
updated bathrooms, 2018, hardwood, thru out, 
wood burning stoves and gas stove.

Beautifully maintained and ready to move into with 
2,034 square foot. This home has large 3 bedrooms 
with plenty of room to raise young family. Located in 
one of the best neighborhoods in Meadowvale. Steps 
to public transit, great schools, shopping and easy 
access to hwy 401/407. This neighborhood is one of 
the most convenient for any family’s wants and needs

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Be the fi rst to live in a fully renovated 3 bedroom 
house. Open concept living and dining with a 
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry 
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

Asking $649,800
7 Juniper Isle Rd - Kawartha Lakes

Just Sold
2825 Gananoque Dr 24 Mississauga 

FOR SALE 
Keele/Rogers

Para toda a informação sobre os condos “Gal-
leria On The Park“ - preços, planos, andares, 
facilidades de uso, pagamentos e muito mais 
informações - contacte-me

  DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço 
com vista para sul

CONDO FOR SALE

 FOR RENT 
$2,500

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

4 quartos, 3 casas de banho, lote de .75 acre, 
piscina e garagem grande. Pedem $1,200,000

Bungalow
North of Hwy 9

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

SOLD

SOLD





CONSTRUINDO COMUNIDADES

Jack Oliveira
Business Manager

Luis Camara
Secretary Treasurer

Nelson Melo
President

Bernardino Ferreira
Vice President

Marcello Di Giovanni
Recording Secretary

Jaime Cortez
E-Board Member

Patrick Sheridan
E-Board Member

@liuna183

www.liuna183.ca

A Direção Executiva da Local 
183, todos representantes e 
funcionários saúdam a grande 
família sindical, agradecendo 
a comunhão de sentimentos e 
fraternidade desejando aos 
sócios, suas famílias, e à 
comunidade em geral um 

feliz natal e próspero 
ano novo! 


