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6  Magellan Community Charities
Inês Carpinteiro fala-nos sobre este projeto que com-
prova que somos todos por um.

12  Canadá
Um dos países mais belos do mundo
Conheça algumas das paisagens mais deslumbrantes, 

no mês em que se celebra o Dia do Canadá.

30  Gala da FPCBP
Uma noite para celebrar a excelência
O Pearson Convention Centre, em Brampton, acolheu 

mais uma Gala da Federação de Empresários e Pro-

fissionais Luso-Canadianos e a Revista Amar esteve 

presente.

44   Portugal, Oh, Pátria!
Nação valente e imortal
A parada do Dia de Portugal, de Camões e das Comu-

nidades Portuguesas regressou este ano, depois de 

uma paragem forçada nestes dois anos de pandemia. 

52  PCWOF
Oito novas estrelas
Portuguese Canadian Walk of Fame voltou a distin-

guir personalidades luso-canadianas, marcando as-

sim a décima edição do evento. Oito novas estrelas 

estão agora na parede que exibe o orgulho portu-

guês na cidade de Toronto.

74   Évora, cidade-museu
Este mês acompanhamos Manuela Marujo numa 

viagem por esta cidade do Alentejo. 

94  A mente e as emoções
Helena Rodrigues fala-nos sobre a abordagem da 

medicina tradicional chinesa às emoções e aos pro-

blemas emocionais.

102  Crianças na piscina em 
segurança: conselhos
O verão está aí e com ele o prazer de uma tarde bem 

passada na piscina. Deixamos-lhe cuidados essen-

cias a ter com as crianças.
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Um projeto 
que comprova 
que somos todos
por um

Não é só por nós, é pela nossa família (e tantas outras). O ato de mudar de país exige coragem e 
esperança, e apesar de abraçarmos o novo país como se sempre tivesse sido nosso, uma coi-
sa é certa – não há nada como a nossa primeira casa, a nossa língua, as nossas tradições e o 

convívio com pessoas que nos compreendem e partilham de memórias semelhantes às nossas. Pas-
sem os anos que passarem, essas memórias e esses hábitos permanecem enraizados em nós. Para 
muitas pessoas, principalmente para aquelas que vieram há várias décadas, a língua portuguesa 
continua a ser a forma de comunicação que mais utilizam e com a qual se sentem mais confortá-
veis. E a velhice que tem tanto de bom - já que representa o acumular de vivências – também tem 
tanto de desafiante – a decadência natural do estado de saúde –  e merece ser vivida em família. 
E família não tem necessariamente de ser de sangue, pode ser simplesmente um local que nos é 
familiar, onde reina o conforto e o cuidado. 
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Acho que raramente pensamos seriamente como 
serão os últimos anos da nossa vida, principal-
mente no que diz respeito à possibilidade de pre-
cisarmos de cuidados a tempo inteiro. Talvez seja 
quase um mecanismo de defesa do ser humano, 
talvez seja o medo do que essa realidade possa re-
presentar para cada um de nós ou por acharmos 
que temos sempre muito tempo até chegar essa 
fase, mas não podemos ignorar esse facto. A impor-
tância do Magellan Centre vai muito além de ser 
mais um lar para idosos. Apesar de contribuir para 
um dos grandes problemas da cidade de Toronto 
que é a escassez de camas de cuidados prolonga-
dos e unidades habitacionais a preços acessíveis... 
Não é só isso que está em construção. É uma casa 
onde as nossas tradições e a nossa língua estarão 
salvaguardadas. Além de garantir o conforto dos 
utentes, vai garantir o descanso da família. Saber-
mos que os nossos pais ou avós vivem num local 
que respeita a sua cultura, que compreende o seu 
passado e, principalmente, onde se podem comu-
nicar. Nós, portugueses, tentamos cuidar da nossa 
família até ao fim. É comum que uma casa abrigue 
várias gerações. Queremos garantir que recebem o 
melhor cuidado, mas nos dias de hoje, com a cor-
reria da vida, empregos exigentes e a esperança 
média de vida a aumentar, é difícil garantir a nos-
sa disponibilidade total para cuidar dos que mais 
amamos. 

Pessoalmente ainda não enfrentei a realidade de 
ter de colocar um familiar num lar, mas conheço 
a aflição de deixar alguém que amo (neste caso, a 
minha filha) ao cuidado de terceiros e foi aí que me 
apercebi da importância do Magellan Centre. Cres-
ci a ver os meus avós a tomarem conta dos meus 
bisavós, entre os seus irmãos dividem os cuidados 
e tarefas como se se tratasse de uma comunida-
de e os idosos o bem mais precioso. Os meus pais 
emigraram para o Canadá já com 40 anos, portanto 
não dominam totalmente a língua inglesa. Se por 
algum motivo, mais tarde, eles precisassem de cui-
dados eu sei que eles se sentiriam muito mais con-
fortáveis se a comunicação fosse feita na sua lín-
gua materna e assim não viveriam isolados. Acho 
que essa é uma realidade com que a maioria da 
comunidade de primeiros imigrantes se pode rela-
cionar, existe sempre uma preferência pelo que é 
português. 

Juntei-me à equipa do Comité de Marketing do Ma-
gellan Community Charities por vários motivos. 
Primeiro, porque sempre tive interesse em con-
tribuir para uma organização não-governamen-
tal. Licenciei-me em Ciência Política e Relações 
Internacionais, mas sempre tive mais interesse 
em trabalhar com ONG’s do que no setor político. 
Apesar de até agora ainda não ter trabalhado nes-
sa área, sou uma pessoa que tem necessidade de 
se sentir útil e o meu objetivo de vida é trabalhar 
com um propósito. Se o que eu fizer, melhorar a 
vida de uma pessoa, então missão cumprida. Vim 
para o Canadá há quase cinco anos, com 21 anos, 
e desde que vim que me queria dedicar mais ao 
voluntariado, mas fui adiando, quando cheguei 
o meu foco era trabalhar e achava que não tinha 
tempo. Depois de ser mãe, além de descobrir que 
afinal tinha muito tempo livre antes e que até foi 
muito mal aproveitado, percebi que o tempo é uma 

questão relativa e que para aquilo que queremos, 
existe sempre tempo. E claro, quem dá o que pode 
a mais não é obrigado. Os voluntários são recebi-
dos de braços abertos e há a plena consciência de 
que existe uma vida profissional e pessoal que não 
pode ser descuidada. Em segundo lugar, acredito 
honestamente que o Magellan Centre é um proje-
to feito a pensar no bem-estar da comunidade. É 
importante sermos capazes de sair da nossa bolha, 
analisar e perceber as necessidades de outras pes-
soas e tentar agir de forma a melhorar a socieda-
de e a qualidade de vida dos outros. A dedicação 
e entrega dos voluntários que em equipa rumam 
ao mesmo objetivo é prova disso. Gostaria de con-
vidar todas as pessoas a descobrir mais sobre este 
projeto e a demonstrar o seu apoio. Existem mui-
tas formas de contribuir, seja através de doações 
monetárias, seja a doação do seu tempo – e exis-
tem várias posições remotas – ou seja através da 
propagação da mensagem. Se for falando aos seus 
familiares e amigos sobre o projeto então já está a 
contribuir. 

Quando cheguei a Toronto não esperava encontrar 
uma comunidade portuguesa tão forte. No entan-
to, percebi que dentro de uma comunidade tão ge-
nerosa como a nossa também existe uma grande 
competição. Espero que o Magellan Community 
Charities além de uma casa para toda a comunida-
de lusodescendente seja um ponto de viragem, que 
seja o indício que realmente não existem diferen-
ças que nos ceguem do bem coletivo - um projeto 
que comprova que somos todos por um. 

Inês Carpinteiro
MDC Media Group







Créditos: Direitos Reservados
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Existem muitas e especiais datas comemorativas no 
Canadá, mas o 1º de julho é com certeza uma das 
mais importantes. Querem saber um pouco mais 

sobre este dia e sobre o seu significado? Então continuem 
a ler!

Antes de mais convém esclarecer que o Dia do Canadá 
não é o “aniversário” do país, mas sim a data em que se 
formalizou a união de quatro províncias coloniais (pro-
víncia do Canadá, agora Ontário e Quebec, Nova Escócia 
e New Brunswick) num único território, cortando assim 
os laços constitucionais e legislativos que existiam entre 
o Reino Unido e o Canadá - algo que aconteceu no dia 1 de 
julho de 1867. O dia tornou-se então num marco nacional 
no que à independência do país diz respeito. A partir des-
se momento, o Canadá adquiriu um maior controlo polí-
tico dos assuntos internos, ainda que não tenha deixado 
de ser, na época, uma colónia britânica.

CURIOSIDADES
O Dia do Canadá nem sempre teve esta denominação
Na verdade, só mais de 100 anos depois da primeira cele-
bração é que este dia, anteriormente denominado Dia do 
Domínio, foi rebatizado como Dia do Canadá. O anterior 
nome relacionava-se com o facto das quatro colónias que 
constituíam a Confederação do Canadá se terem unido 
num único domínio no seio do império britânico.

Um “aniversário” que nem sempre é celebrado na mes-
ma data
Apesar da celebração oficial do Dia do Canadá ser no dia 1 
de julho, este feriado estatutário calha, de vez em quando, 
num domingo. Quando tal acontece, a data é legalmente 
celebrada na segunda-feira imediatamente a seguir - ou 
seja, no dia 2 de julho - na maioria dos territórios. 

Nova Escócia, Terra Nova e Labrador são exceções a esta 
regra: ainda que não haja nada que impeça as pessoas de 
aproveitarem e celebrarem durante um fim de semana 
inteiro. Afinal, quem é que não gosta de um bom diverti-
mento de vez em quando?

Inicialmente, a maioria dos canadianos não celebrava 
este dia
Numa fase inicial existiu uma certa resistência à cele-
bração do, à data, Dia do Domínio, já que grande parte 
da população canadiana ainda se “sentia” e considerava 
britânica.

A Família Real também comemora
A rainha Isabel II já visitou o Canadá por diversas vezes 
para celebrar este feriado. Para além dela, também o prín-
cipe William e Kate Middleton viajaram até ao país em 
2011.

“O Canada” tornou-se o hino nacional oficial a 1 de ju-
lho de 1980
“O Canada” tornou-se o hino oficial do país exatamente 
na mesma data do Dia do Canadá. A canção foi original-
mente encomendada pelo tenente-governador do Que-
beque, Théodore Robitaille, para a cerimónia do Dia de 
São João Batista, em 1880; Calixa Lavallée compôs a mú-
sica, enquanto que a letra - originalmente em francês - foi 
escrita por Adolphe-Basile Routhier. 
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Inês Barbosa
MDC Media Group

PROGRAMAÇÃO DE 2022
As celebrações são muitas e espalhadas por todo o território, 
por isso decidimos fazer uma seleção de alguns eventos que 
podem ser do vosso interesse. E a melhor parte: a maioria é 
grátis! 

Mississauga
Canada Day Celebration – Mississauga Celebration Square
Celebration Square, 300 City Centre Dr, Mississauga
Preço: grátis

Em Mississauga o Dia do Canadá vai ser celebrado com en-
tretenimento ao vivo, foodtrucks e, para acabar em beleza, 
terão ainda a oportunidade de assistir a um espetacular 
fogo de artifício! Um evento para toda a família que contará 
com a atuação dos artistas canadianos JESSIA, elijah woods, 
Junia-T, Zach Zoya e TÖME. 

Oakville
2022 Oakville’s Canada Day Celebrations and Fireworks
Bronte Heritage Waterfront Park, 2340 Ontario St, Oakville
Preço: grátis

Em Oakville poderão encontrar diversos eventos noturnos 
e a diversão familiar (gratuita) está garantida no Bronte He-
ritage Waterfront Park. Não se esqueçam que às 22h há fogo 
de artifício, por isso guardem o melhor lugar para assistir ao 
mesmo!

Toronto
East York Toronto Canada Day
Stan Wadlow Park, 373 Cedarvale Ave, Toronto
Preço: grátis

Há 64 anos que a comunidade de East York se reúne para 
comemorar o Dia do Canadá, o que faz com que este seja o 
evento do género mais antigo da cidade. Na celebração do 
seu 65º aniversário poderão assistir ao desfile que começa 
no Dieppe Park e depois desfrutar de um dia inteiro de pro-
gramação no Stan Wadlow Park - vão haver diversas atua-
ções no palco principal, atividades para crianças, um mer-
cado de artesanato, vendedores de comida e muito mais!

E caso se estejam a perguntar: sim, também há fogo de ar-
tifício!

Q107 Canada Day Picnic
Woodbine Park, 1695 Queen St E, Toronto
Preço: grátis

O bom tempo convida a aproveitar a vida “lá fora”, portanto 
todas as ocasiões são boas para um piquenique! Vistam-se a 
rigor, tragam as bandeiras e participem no Picnic do Dia do 
Canadá, no Woodbine Park! Muita comida, diversão (existe 
uma “kids zone”) e boas músicas - sobretudo rock and roll - 
não faltarão! 

Caledon
Canada Day Strawberry Festival
Downey’s Farm Market, 13682 Heart Lake Road, Caledon
Preço:entrada $5; entrada e pequeno almoço $13

Quem não adora morangos? Bem, há sempre alguém que 
não gosta assim tanto… Mas para quem gosta o programa 
perfeito vai acontecer no Downey’s Farm Market, em Cale-
don.

Este festival está recheado de morangos suculentos e de 
guloseimas relacionadas com este fruto tão saboroso! Para 
além dos morangos, poderão ainda experimentar outras 
iguarias bem doces tais como donuts de morango, tortas, 
bolos e muito mais! 

A partir das 9 da manhã a Downey’s Farm começa a servir 
panquecas deliciosas cobertas com morangos e natas! E se 
mesmo assim ainda não estiverem convencidos fiquem sa-
bendo que o Festival Play Area estará aberto com animais 
da quinta, insufláveis e muitas outras atividades! 

Otava
Canada Day Road Races
Earl Of March Secondary School, 4 The Pkwy, Kanata, ON
Preço: de $15 a $55 (grátis nos 100 metros tot trot para crian-
ças com 5 anos ou menos)

A tradição continua! A Canada Road Race já vai na 34ª edi-
ção. Nesta iniciativa, que tem como objetivo final apoiar a 
Perley Health Foundation, existe uma corrida para todos: 
10K, 5K, 1k kids run e 100m tot trot!

Horário:
10K: 8h

5K: 8h10

100 metros tot trot: 9h30

1k: 9h45



Canadá
Um dos países
mais belos do mundo



Fontes: Wikipedia, Geocities, TripAdvisor, 
Oyester, Idealo e Sapo

Fotografia: Pixabay

Paulo Mendes

Nestes tempos conturbados em que a deslo-
cação é ainda limitado e desanconselhado, 
a Revista Amar mostra-lhe imagens de cor-

tar a respiração do Canadá, para que possa planear 
uma das viagens do seus sonhos no futuro.

Com um inverno rigoroso, que pinta as paisagens 
de branco, lagos glaciares com águas de cores sur-
reais, uma costa selvagem, natureza em estado 
puro e cidades dinâmicas, o Canadá apresenta 
muitas razões para entrar na sua e na nossa lista 
de sonho de próximas viagens. 

Venha connosco nesta viagem pelas paisagens de 
um dos maiores países do mundo. 

Feliz Dia do Canadá!
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Banff, Alberta

Monte Robson, Colúmbia Britânica

Créditos: Pixabay

Créditos: Pixabay
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Lago Canim, Colúmbia Britânica

Créditos: Pixabay

PRATOS VARIADOS 
COZINHA TRADICIONAL 

PORTUGUESA
Produtos Frescos 

Aberto 7 dias/semana 
• Catering • Take-Out 

• Bar & Salão de Jantar 
• Pátio exterior fechado & aquecido

416.792.7313
2255 Keele St. 

North York
905.553.2600

9781 Jane St.
Vaughan

O PÁTIOO PÁTIO
ChurrasqueiraChurrasqueira

Feliz
Dia do Canadá

Agora em duas localizações diferentes 
para o servir melhor

VISITE O NOSSO PÁTIO
JÁ ESTÁ ABERTO
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Paisagens
bucólicas 
na província 
do Quebeque

Cataratas
do Niágara, 
Ontário

Península
Gaspé, 
Quebeque 

Créditos: Pixabay

Créditos: Pixabay

Créditos: Pixabay
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Costa da Nova Escócia

Créditos: Pixabay

Créditos: Pixabay

Lago Louise, Alberta
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Icefields Parkway, Alberta

Créditos: Pixabay

Lago Maligne, Alberta

Créditos: Pixabay
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Proudly

Maria João Rafael
Consultora de Imagem

Canadian

No mês em que celebramos o 155º aniversário do 
Canadá, julgo pertinente abordar o tema do “dress 
code” da cerimónia de cidadania canadiana. Des-

de o início da pandemia que a cerimónia de juramento se 
tornou virtual. Contudo, este contratempo não deve ser-
vir de desculpa para descurar a sua imagem; porque irá 
estar vísivel para toda uma audiência, assim como terá 
uma parte ativa na cerimónia; para além disso, deverá 
ter em conta que este tipo de evento impõe regras restri-
tas de apresentação; neste caso “bussiness attire”. O estilo 
que deverá procurar trata-se de roupa semi-formal, como 
se vestisse para uma reunião de trabalho.
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A peça que não deve descurar, é 
o “blazer”. Sendo que a cerimó-
nia acontece no seio da sua ha-
bitação, pode optar por opções 
mais descontraídas; como uma 
t-shirt de bom corte, e calçado 
confortável. No caso que se se-
gue, optei por uma versão saia 
com uma t-shirt de algodão alu-
siva ao momento; bem como uns 
ténis de padrão “lumberjack”, ti-
picamente canadiano.

Para as senhoras que têm um certo senso de elegância no seu dia-a-dia, o conjunto em três tons dife-
rentes de rosa, ganham alguma nobreza, com uma jóia vistosa, como esta pregadeira dourada, a cé-
lebre “maple leaf”, simbolo da nossa bandeira e de um sem número de alegoria deste belíssimo país 
que nos acolhe e onde fazemos a nossa casa. De sorriso nos lábios,  o celebre “baton” é da Sephora, e 
custa cerca de $12.
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No meu caso pessoal, na minha cerimónia de cidadania, optei por usar o azul escuro e o vermelho. São cores institucionais, 
para além de serem clássicas. Nesse dia, coloquei uns brincos deveras especiais para mim; que pertenceram à minha saudosa 
bisavó materna. E ao pescoço, a réplica do eléctrico 28, da cidade de Lisboa, onde estudei e vivi. Deixo aqui algumas ideias que 
podem servir de inspiração para quem estiver a aguardar a sua cerimónia de cidadania: uns brincos de faiança portuguesa; 
um alfinete de peito da guitarra portuguesa com um quadro de Malhoa em relevo; a inspiração dos lenços dos namorados; um 
anel com a exaltação da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e dos Imigrantes; e um par de brincos em filigrana, da autoria 
da fadista Ana Moura.

Primeiro a tão desejada residência, e finalmente o ato formal da cidadania; grande parte de nós almeja por este 
final feliz toda uma vida. Por essa razão, a cerimónia de juramento deve ser vivida com emoção e alegria; como 
um ponto de chegada após um longo caminho de incerteza e receio; e um ponto de partida para novos horizon-
tes. Por essa razão, para além de se vestir para a ocasião, do ponto de vista emocional, faz sentido usar algum 
objeto que mantenha vivas as suas raízes, da sua terra e das suas gentes. Algo que o ligue aos antepassados; às 
suas crenças; ao que lhe sustentou o caminho para ver chegar este dia.

Já Santo António, padroeiro de Lisboa e casamenteiro, pas-
sa em muitas famílias, de geração em geração. A moeda 
portuguesa de 5$00, já sem servir de cunho de troca, 
traz na caravela recortada, a nossa herança de aven-
tureiros e marinheiros destemidos. O lenço de Viana 
do Castelo reconforta-nos e traz-nos as memórias da 
hospitalidade do Norte. O Cristo Redentor que nos 
recebe de braços abertos, quer no Rio, quer no 
meio do Tejo. E até uma singela t-shirt branca 
com a palavra “Saudade” não nos deixa esque-
cer a palavra mais ouvida entre os nossos; os 
abraços que ficaram do lado do mar, na hora 
da despedida. Tudo faz parte deste dia único; 
as memórias felizes e infelizes; as dificuldades; 
as provas superadas; os novos amigos; os inú-
meros trabalhos na sombra que nos fizeram 
chegar a este dia, em que nos tornamos iguais 
em direitos e deveres, aos que cá nasceram.



26 I Amar 

O “blazer” aufere um “bom ar” 
à escolha mais subtil. Se com-
pletou os estudos numa insti-
tuição reconhecida; se faz tra-
balho de voluntariado numa 
organização que admira e gos-
ta do que faz, porque não ves-
tir a “camisola”? Afinal, é parte 
das suas conquistas!

Termino com um conjunto em tons da bandeira canadiana. O branco e vermelho complementam-se ainda melhor do 
que o preto e o vermelho. Uns brincos da coleção de Ana Moura combinam-se na perfeição com um vestido clássico até 
ao joelho. O lenço é um vintage de 1945, com o brasão real canadiano. Já o “baton” da MAC, é uma belissima homenagem 
a este imenso país: “Proud To Be Canadian”; uma homenagem da MAC na ocasião dos 150 anos do Canadá. Ainda bem 
que há coisas que não saem de moda. Happy Canada Day!



O meu amigo Alfredo Keil está sempre a ouvir música, suponho que seja por isso que se 
tornou num compositor. Felizmente para mim, ele não é muito bom com palavras, por 
isso, em 1891 perguntou-me, a mim Henrique Lopes de Mendonça, se escreveria um 
poema para uma melodia em que estava a trabalhar. Fizemos um trabalho muito bom, 
já que qualquer pessoa de ascendência portuguesa ainda canta as nossas músicas com 
orgulho – normalmente antes dos jogos de futebol. Parece que toda a gente gosta do 
refrão, “Às armas, às armas! Sobre a terra, sobre o mar. Às armas, às armas! Pela Pátria 
lutar, lutar! Contra os canhões, marchar, marchar!” Dá-me arrepios cada vez que oiço. 

Tenho a certeza que se tivéssemos um smartphone, o Alfredo estaria a ouvir boa música 
na aplicação da CamõesRadio.com em vez de estar a ouvir-me. 

Faça download da aplicação através da App Store ou Google Play – é grátis!
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O Pearson Convention Centre, em Brampton, acolheu mais 
uma Gala da Federação de Empresários e Profissionais 
Luso-Canadianos, a 39ª, que se tornou histórica por ser a 

primeira a acontecer de forma não virtual, depois de dois anos 
de pandemia. A felicidade do regresso ao convívio, ligava-se 
assim à alegria da celebração da excelência. Ana Maria Faria, 
presidente da Federação, não escondia a sua satisfação, apesar 
de todo o trabalho para organizar um evento desta dimensão 
- “Foi uma aventura muito importante para nós. Estamos sin-
ceramente muito contentes. Há já dois anos que não tínhamos 
oportunidade de estar aqui, com a nossa comunidade para ce-
lebrar, como se sabe, devido à pandemia, mas este ano estamos 
mesmo muito contentes. Foi um ano de muito trabalho e esfor-
ço para arranjar fundos, ou seja, apoio da comunidade que nos 
permitisse apresentar hoje a entrega de 40 bolsas a estudantes 
e celebrar e honrar cinco vencedores dos Excellence Awards. 
Estamos muito entusiasmados”. 

A noite contou com a já habitual apresentação de Matthew 
Correia que foi introduzindo todos os momentos altos da Gala. 
Para além do discurso de abertura da presidente da Federação, 
Ana Maria Faria, que fez questão de se apresentar em palco 
com os restantes elementos da direção, sublinhamos o discur-
so do presidente do Governo Regional do Açores, Dr. José Ma-
nuel Bolieiro, convidado de honra nesta noite, que assumiu ser 
para ele uma honra não só estar presente num momento em 
que a comunidade luso-canadiana festeja um certo regresso à 
normalidade, mas também ser o primeiro presidente de Gover-
no presente numa Gala desta importância. Depois do discurso 
do Keynote Speaker, Louis de Melo - Chief Executive Officer, Si-
nai Health Foundation & Executive Vice President, Academic 
Advancement, Sinai Health, foi tempo de, como já é tradição, 
destacar homens e mulheres luso-canadianos que honram a 
comunidade a vários níveis e em vários setores de atividade. 

Este ano foram contemplados com as distinções os seguintes 
empresários ou profissionais:

BUSINESS EXCELLENCE AWARD:   

Fernando Branco, Vice-President

Pearson Convention Center  

PROFESSIONAL EXCELLENCE AWARD:   

Kim Ferreira - Lawyer – Speigel Nichols Fox LLP

 

NEW GENERATION AWARD:   

Shawn Desman – Juno Award Winning Artist, Songwriter & 
Producer

 

HUMANITARIAN AWARD:   

Ema Dantas, Philanthropist – Peaks for Change Foundation & 
CEO – Language Marketplace Inc.

 

CIVIC COMMITMENT AWARD:   

Celina de Melo, Community Leader & Educator

Premiar a excelência académica é também uma marca do tra-
balho desenvolvido pela Federação de Empresários e Profis-
sionais Luso-Canadianos. É graças a ações desta natureza que 
a comunidade portuguesa residente no Ontário tem ajudado 
os mais novos a evoluírem nos seus níveis de educação, não 
apenas pelas verbas concedidas, mas também, e se calhar es-
sencialmente, pelo reconhecimento público de que todos os 
contemplados são alvo. 

Uma noite para celebrar a excelência
Gala da FPCBP
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O programa de atribuição de Bolsas de Estudo, iniciadas pela 
FPCBP há mais de quatro décadas, é o mais antigo da comuni-
dade portuguesa no Canadá, e já atribuiu mais de um milhão e 
meio de dólares canadianos a jovens luso-canadianos, incenti-
vando os mesmos a prosseguirem os estudos e motivando-os 
para serem futuros líderes, a nível global e comunitário. Este 
ano foram 40 os jovens que receberam uma bolsa de estudo 
e Matthew Correia, Special Projects Manager da FPCBP, expli-
cou-nos como decorreu o processo de seleção – “recebemos um 
pouco acima de 100 candidaturas às bolsas de estudo  de jovens 
luso-canadianos e conseguimos 40 patrocinadores. A seleção é 
feita por uma comissão independente da direção da Federação. 
Entre as 40 bolsas de estudo  que entregamos hoje temos diver-
sas categorias: High School Graduate, College, University Un-
dergraduate e University Graduate e temos dois prémios espe-
ciais, digamos assim, que destacam mais o trabalho voluntário 
de duas jovens estudantes”.

Manuel DaCosta foi um dos patrocinadores presentes na Gala 
de este ano. A sua empresa, Viana Roofing and Sheetmetal, foi 
a patrocinadora de uma das bolsas que visava premiar não 
apenas o mérito escolar, mas também o envolvimento comu-
nitário através de ações de voluntariado. A jovem que recebeu 
o FPCBP Leadership Excellence  Award, Catarina Gomes, teve 
uma atitude que sensibilizou o empresário e filantropo - “Ela 
fez-me uma surpresa.  Teve o cuidado e a amabilidade de vir à 
minha mesa, com um cartão, escrito por ela, a agradecer. Isto 
nem sempre se vê e eu gostei muito daquele gesto. Mas eu já 
a conheço há muitos anos e por isso não me admirou que ela 
tenha tido esta atitude, porque ela é uma mulher muito inte-
ligente”. Manuel DaCosta teve ainda ocasião de nos explicar 
porque razão apoia a atribuição de bolsas de estudo e desta em 
particular “para mim esta bolsa tem um grande significado e 
foi uma das razões por que eu a apoiei. Como voluntário que 
sou, em muitas coisas, uma vida inteira, eu compreendo que 
sem voluntários não se faz nada. Nós sabemos que tanto em 
hospitais, como em casas de idosos, como noutro tipo de asso-
ciações, sem voluntários, sem pessoas que deem o seu tempo, 
não necessariamente o seu dinheiro, mas o seu tempo e a sua 

mente o mundo seria muito diferente. Então entendo que te-
mos que incentivar sempre o voluntariado porque é uma fun-
ção da sociedade que faz com que as coisas funcionem, porque 
já sabemos que nem tudo pode ser pago. Nós em Portugal, na-
queles tempos antigos, já nos ajudávamos uns aos outros nos 
trabalhos do campo, sem troca de dinheiro. Foi aí que eu percebi 
que sem este ajudar sem esperar nada em troca o mundo não é 
igual e não funciona da mesma maneira”. O empresário realçou 
ainda a importância deste tipo de apoio para o futuro não só 
dos jovens apoiados, mas também da comunidade portuguesa 
–“a juventude que nós estamos a ajudar hoje, esperamos que 
sejam aqueles que vão andar com a comunidade para a fren-
te. Eu sei que muitos se vão desviar, isso acontece sempre, mas 
espero que, nem que seja um ou dois, compreendam que a co-
munidade precisa deles. São eles os tais influencers do futuro. 
Nós temos que incentivá-los, mostrando que nos interessamos 
por eles. Porque o problema maior da comunidade é que, mui-
tas vezes, não mostra interesse na gente nova. Nós temos que 
os motivar, temos que lhes abrir as portas. É assim que vejo o 
mundo hoje e se não for assim nós vamos ficar mais pobres. A 
comunidade tem uma oportunidade única de reconstruir o fu-
turo, ou seja, descobrir uma forma diferente de andarmos para 
a frente. Não podemos olhar só para o nosso umbigo, temos que 
olhar para tudo e todos à nossa volta e tentar sempre ajudar a 
corrigir o que está errado”.

A noite foi de festa. Honrou-se o passado e o presente das cin-
co personalidades cujo trabalho tem marcado a comunidade 
portuguesa e a sociedade canadiana em geral e celebrou-se o 
futuro que se adivinha risonho para estes 40 jovens que, com o 
apoio da comunidade, continuarão a honrar Portugal em terras 
canadianas.

Madalena Balça
MDC Media Group

Créditos © Albano Martins
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MOTORCYCLEMOTORCYCLE
PORTUGUESE CULTURAL CENTRE OF MISSISSAUGA
53 QUEEN ST. NORTH, MISSISSAUGA, ON L5N 1A2 JULYJULY1010
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INCLUDES FUN AND EXCITING RALLY ROUTE, ENTERTAINMENT, 
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MOTORCYCLE RALLY DEPARTURE POINTS
7:30 AM (OPTIONAL)  |  Depart from Churrasqueira Martins Grill House 
(605 Rogers Rd, Toronto, ON M6M 1B9) towards the Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga
9:00 AM  |  Depart from Portuguese Cultural Centre of Mississauga 
(PCCM) towards Van Wagner’s Beach Park (180 Van Wagners Beach 
Road Hamilton, L8E 3L8) and return to PCCM

Registration is $75 per rider and includes a t-shirt and patch
All motorcycle riders welcome and invited to attend
For information or to register, contact Filipe at 416-984-4361 or Luso at 905-858-8197
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O Lionhead Golf and Conference Centre, em Brampton re-
cebeu, como tem vindo a ser tradição, o 14º Torneio de 
Golfe da Luso Canadian Charitable Society (LCCS), no 

dia 3 de junho, com a participação de 100 grupos, repetindo-se 
assim o número participantes do ano passado. Devido à ade-
são, a primeira parte do torneio teve início logo pelas sete da 
manhã e a segunda parte ao meio-dia e os participantes joga-
ram nos dois campos de golfe disponíveis - Legends e Masters. 
Como tem sido habitual, as condições climatéricas - muito sol 
- têm favorecido o torneio e Jack Prazeres, presidente da LCCS, 
visivelmente satisfeito e feliz, confidenciou ao Milénio Stadium 
que “nós temos um Deus que nos protege! Temos tido sempre 
um dia bom para os nossos torneios e acho que os nossos parti-
cipantes se vão divertir, aliás tenho a certeza de que vão ter um 
dia muito divertido!”. Sobre o número de participantes, Jack 
Prazeres confirmou que estavam superlotados e aproveitou 
para “pedir desculpa aos participantes habituais que, este ano, 
não puderam participar, porque esgotamos as inscrições e não 
os pudemos acomodar. Para evitar que isto volte a acontecer, já 
estamos a pensar numa solução, pois temos muita gente que 
quer participar no nosso torneio, porque sabem que é por uma 
boa causa!”.

O ano de 2023, marcará o 15º torneio e questionado sobre o 
que se pode esperar o presidente da LCCS deixou em suspen-
so quaisquer planos, dizendo: “vamos ver o que vamos poder 
fazer! Nós não gostamos muito de fazer “muito grande”… prefe-
rimos fazer muito bom!”

Como é do conhecimento público, este torneio anual tem como 
objetivo angariar fundos que se destinam às três casas que fa-
zem parte da instituição. Sobre as mesmas, Jack Prazeres emo-
cionado confirmou que, mesmo com todas as adversidades 
causadas pela pandemia, “as casas estão a andar bem, porém 
ainda temos alguns utentes que não querem ainda regressar 
porque têm receio devido às suas próprias condições de saúde, 
mas mesmo assim temos listas de espera em duas das casas. As 
nossas maiores dificuldades são encontrar funcionários, como 
está difícil em todas as áreas, e voluntários, contudo estamos a 
lutar e a trabalhar para fazer face aos obstáculos.”

Ao contrário do ano passado, devido à pandemia e às restrições 
de segurança e de saúde impostas pelo governo, este ano o tor-
neio regressou como era habitual: convívio, jantar, leilão, leilão 
silencioso, sorteio de rifas, entrega de troféus e leilões no Cen-
tro Cultural Português de Mississauga (CCPM) satisfazendo as 
expectativas.

O Torneio de Golfe da LCCS
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A direção da Luso Canadian Charitable Society, na pessoa do 
seu presidente Jack Prazeres, confidenciou ao Milénio que es-
tão a planear, para um futuro próximo, eventos diferentes de 
angariação de fundos para fortalecer as suas três casas: Toron-
to, Hamilton e Mississauga respetivamente, pois há famílias 
que “se encontram em condições difíceis como, por exemplo, 
pais que têm muita idade e que já não têm energia e não con-
seguem tomar conta dos filhos e não têm onde deixar os filhos 
como é o caso das gémeas… ou da família de Hamilton em que 
a mãe faleceu, recentemente, depois de uma batalha contra o 
cancro e deixou o marido sozinho a tomar conta de três filhos 
em cadeiras de rodas. Nós temos que ajudar estas famílias e 
estamos a trabalhar arduamente para ajudar estas e outras fa-
mílias com histórias como estas.”

Para além do contributo dos participantes, este torneio tem a 
imprescindível ajuda de patrocinadores como a LiUNA Local 
183, LiUNA OPDC, Viana Roofing & Sheet Metal, BPA, Coors 
Light, entre outros. Um dos patrocinadores, Patrick Vieira, di-
retor executivo da Vieira & Associates Insurance Brokers Ltd., 
falou-nos que “hoje, estamos aqui porque esta organização é 
excelente e o trabalho que fazem para ajudar as pessoas com 
deficiências físicas e intelectuais, é fenomenal. É um infortúnio 

que não haja mais apoios financeiros públicos para este tipo de 
organizações e é nestas horas que o setor privado, as organiza-
ções privadas e a comunidade se têm que unir não só na anga-
riação de fundos, como também na divulgação e consciencia-
lização da LCCS. O nosso patrocínio é por uma boa causa, nós 
acreditamos nesta causa! É bom ver caras que não via há muito 
tempo e vamos de certeza divertir-nos.” 

Entre outros participantes destacaram-se as presenças de Ha-
zel McCallion (antiga presidente de Câmara Municipal de Mis-
sissauga), Sid Seixeiro (apresentador do Breakfast Television 
da CityTV), Peter Fonseca (deputado provincial) e uma equipa 
da TSN. 

Carmo Monteiro

regressou com força!
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Dia de Portugal 
de novo celebrado
em Toronto

Créditos © Carmo Monteiro
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Madalena Balça

Há 69 anos o navio Saturnia chegava ao Canadá carregado 
de esperança. Os portugueses, na sua maioria homens, 
vinham à procura de uma vida melhor, a vida que o seu 

país natal não tinha condições para lhes dar. A coragem desses 
pioneiros, desbravou o caminho para aquilo que é hoje a comu-
nidade portuguesa residente no Canadá. Chegavam a um país 
que não conheciam, com uma língua que não falavam, mas, de-
terminados, conseguiram vencer.

No arranque das comemorações do Dia de Portugal, a organiza-
ção cumpriu a tradição e promoveu uma singela, mas sentida 
homenagem aos pioneiros, junto ao monumento que em pleno 
High Park os recorda para todo o sempre. Na ocasião, o Cônsul-
-Geral de Portugal que, para além de sublinhar a sua satisfação 
por finalmente poder participar neste tipo de eventos, enalteceu 
a importância destes homens e mulheres que chegaram pri-
meiro, abrindo o caminho aos que hoje continuam a escolher o 
Canadá como país de acolhimento. “Eu cheguei aqui há quase 2 
anos (…) oferecer aos outros”.

Katia Caramujo, em plena Camões Square onde se prestou tri-
buto ao que é considerado o maior poeta português, Luís de Ca-
mões, começou por lamentar o facto de não ser ainda possível 
recuperar totalmente todos os eventos que tradicionalmente 
animavam a semana de Portugal em Toronto. “Com muita pena 
minha (…) voltarmos com esta tradição”

Presente no tributo a Camões, José Pedro Ferreira, coordenador 
do ensino da língua portuguesa no Canadá, falou do contribu-
to do Instituto Camões para a preservação da língua e cultura 
portuguesa neste país. “O apoio que o Instituto Camões dá (…) 
missão cumprida”

Ao fim da manhã do Dia de Portugal, junto à Câmara Municipal 
de Toronto a bandeira nacional foi içada bem alto e com ela su-
biu a emoção de todos os portugueses que puderam estar pre-
sentes. Ana Bailão, vice-presidente da Câmara, estava feliz por 
finalmente se poder realizar esta cerimónia com a presença de 
público. “Finalmente em pessoa, com muita gente (…) é sempre 
bom, não é?”

John Tory, presidente da Camara Municipal de Toronto, subli-
nhou que este momento simboliza o reconhecimento da cidade 
pelo grande contributo da comunidade portuguesa no seu de-
senvolvimento. “First of all I want to (…) big Parade tomorrow”.

O Dia de Portugal terminou com um cocktail oferecido pelo Con-
sulado de Portugal em Toronto à comunidade portuguesa. Uma 
oportunidade para se promover o convívio e celebrar Portugal. 
Na ocasião o Cônsul-Geral de Portugal leu uma mensagem de 
Sua Excelência o Presidente da República, dirigida aos portu-
gueses residentes no Canadá, com uma menção especial a Ema 
Dantas, a luso-canadiana que completou recentemente a subida 
dos sete picos mais altos do mundo, içando em cada um deles a 
bandeira portuguesa e do Canadá. Marcelo Rebelo de Sousa sub-
linhou que “como ela, muitos outros portugueses e luso-canadia-
nos levaram bem alto e longe o nome de Portugal”.
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A parada do Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas regressou no passado final de semana, 
depois de uma paragem forçada nestes dois anos de 

pandemia. As cores da bandeira portuguesa encheram o “Little 
Portugal” com um público vibrante e participantes de várias or-
ganizações locais, clubes e associações portuguesas do Ontário 
para celebrar a maior manifestação da portugalidade e orgulho 
português no Canadá. Aqui foi possível ver um pouco da rica 
cultura dos quatro cantos de Portugal.

A festa começou com a entoação dos hinos do Canadá e Portu-
gal. A organização da parada, a Aliança dos Clubes e Associa-
ções Portuguesas de Ontário, mostrou-se satisfeita com o resul-
tado do evento. Katia Caramujo a presidente do Conselho de 
Presidentes da ACAPO disse ao Milénio Stadium “nós estamos 
muito contentes por finalmente voltarmos a Dundas St. West 
para a nossa parada, sei que muita gente tinha saudades de ver 
a nossa cultura a desfilar na Little Portugal”. Esperamos que no 
próximo ano tenhamos uma parada muito maior, já que cele-
braremos os 70 anos da imigração portuguesa”.

Este ano, a celebração do 35.º aniversário da parada, contou 
mais uma vez com a presença de figuras da política canadiana 
e portuguesa. À conversa com eles, ouvimos histórias, senti-
mos esperança e o legado da importância da comunidade por-
tuguesa radicada em Toronto. 

O presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory falou 
que estava feliz em estar na parada do Dia de Portugal e ver pes-
soas com um sorriso estampado no rosto. Perguntamos sobre o 
que achava da comunidade portuguesa - “É uma comunidade 
de boas pessoas de quem eu me orgulho e tenho muito respeito. 

São meus amigos e agradeço o carinho vindo da comunidade 
portuguesa que ajudou a construir a cidade de Toronto e com 
uma geração que está em todas as áreas da sociedade e querem 
fazer mudanças, como por exemplo a vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Toronto Ana Bailão. Estamos agradecidos pela 
comunidade portuguesa escolherem Toronto como seu lugar”.

Ana Bailão, a vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, 
mostrou-se super satisfeita e disse que “este ano tem um sa-
bor especial depois de dois anos parados e ver que queremos 
lembrar a portugalidade e celebrar as nossas tradições com os 
clubes que muito lutaram para se manterem firmes e estarem 
presentes hoje”.

O Presidente da Assembleia da República portuguesa Augus-
to Santos Silva, na sua primeira visita oficial ao Canadá que 
coincide com 70.º aniversário de relações diplomáticas entre 
ambos os países, assistiu à Parada de Portugal acompanhado 
pelo Embaixador português no Canadá António Leão Rocha e 
do Cônsul-geral de Portugal em Toronto, José Manuel de Jesus 
Carneiro Mendes. 

Efetivamente, o Presidente da Assembleia da República asso-
ciou-se às Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas no Canadá. Na cidade de Toronto, 
Augusto Santos Silva enalteceu o grande orgulho, e a alegria 
em ver como a comunidade portuguesa lembra as suas origens 
e ama a sociedade que os acolheu. Também realçou a celebra-
ção da amizade entre Portugal e Canadá. No final, o presiden-
te da Assembleia da República lembrou que “vale a pena ser 
português”, e levará consigo a imagem das pessoas, da sua vi-
vacidade e contribuição para a sociedade canadiana em todas 

Portugal, Oh, Pátria!
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as áreas. Salientou ainda a preservação da cultura e amor por 
Portugal, parafraseando as palavras de Padre António Vieira 
proferidas no século XVII em Roma: “Portugal para nascer, o 
mundo para viver”.

O Embaixador de Portugal no Canadá, António Leão Rocha, 
disse-nos que se sentia muito feliz e emocionado com todas as 
celebrações. “Vale a pena ser português, isto mostra que não 
somos um país pequeno.” No final falou da importância da pre-
sença do presidente da Assembleia da República portuguesa 
em visita ao Canadá. 

Ao longo de todo o percurso da Parada de Portugal, encontrá-
mos um público muito feliz. Famílias completas, de várias ge-
rações, que não escondiam como o orgulho, patriotismo e tradi-
ção falam mais alto.

Andrew James, jamaicano de origem e casado com uma luso-
descendente, esteve presente com a família e disse que tem o 
dever de mostrar e ajudar a preservar as tradições portuguesas 
dentro do seu lar, e que faz o mesmo quando celebra a herança 
cultural jamaicana. Conversamos também com Karyn, uma lu-
sodescendente que com orgulho nos confessou que “tornou-se 
uma tradição desde a minha tenra idade com a minha avó e 
agora mais crescida, quero continuar. É reconfortante e muito 
bom”.

Também falamos com alguns dos participantes da parada. Por 
exemplo, Samuel Gyeke-Amoako da Academia de Futebol do 
Sporting de Toronto disse que é fantástico trabalhar junto da 
comunidade portuguesa e fazer parte das celebrações. O Coor-
denador de ensino português no Canadá, José Pedro Ferreira, 

sublinhou que “é um grande prazer e uma enorme satisfação 
estarmos de volta com a comunidade e celebrar o Dia de Portu-
gal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com um grupo 
bastante grande de alunos e professores a dizerem à comuni-
dade que estão aqui e falam português e publicitar a oferta do 
ensino de português no Canadá”. 

A Parada decorreu na Dundas Street West, entre a Lansdow-
ne e a Ossington, seguindo-se para o Trinity Bellwoods Park, e 
contou com a participação de 48 carros alegóricos, centenas de 
participantes e espectadores. Como é tradição a Parada termi-
nou com a habitual homenagem aos voluntários. O programa 
oficial das celebrações da Semana de Portugal em Toronto ain-
da contou com a 28ª edição do tradicional Festival de Folclore, 
onde participaram ranchos de diversas associações culturais 
da comunidade portuguesa residente em Ontário.

Esta celebração mostrou-nos a importância do passado e o fu-
turo, para que a cultura portuguesa continue presente no Ca-
nadá.

Francisco Pegado

Nação valente e imortal
Créditos © Carmo Monteiro
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A chuva prometia, mas não assustou os sócios, amigos e 
membros da direção do Centro Cultural Português de 
Mississauga (CCPM) e nem o cônsul-geral de Portugal em 

Toronto, Dr. José Manuel Carneiro Mendes, entre outros, que fi-
zeram questão de marcar presença naquele que é considerado 
por muitos, o momento alto das celebrações do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades de Língua Portuguesa – o hastear 
da bandeira. 

A cerimónia que decorreu no dia 12 de junho com a apresenta-
ção de: Jorge Mouselo, presidente do CCPM; Ricardo Santos, vi-
ce-presidente do CCPM e Gilberto Moniz, presidente da Mesa da 
Assembleia do CCPM, teve um sabor especial e muito emotivo, 
pois coincidiu com a inauguração do novo mastro – projeto da 
antiga direção - em homenagem ao saudoso Tony de Sousa, pre-
sidente do CCPM, que nos deixou no ano passado na presença da 
sua esposa, filha, genro e neta.  

Após a cerimónia, Ricardo Santos convidou todos os presentes, 
para uma receção oferecida pelo CCPM, agradecendo a presença 
de todos, neste dia tão especial e memorável.

Içar da Bandeira com 
homenagem a Tony de Sousa

Carmo Monteiro
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Depois de uma paragem forçada nestes dois anos de pan-
demia, o Portuguese Canadian Walk of Fame voltou a 
distinguir personalidades luso-canadianas, marcando 

assim a décima edição do evento. Oito novas estrelas estão 
agora na parede que exibe o orgulho português na cidade de 
Toronto.

Ana Bailão, George Pimentel, Nellie Pedro, Paula Palma, Horá-
cio Arruda, Francisco Seixas Grelo, Virgilio Pires e David Tava-
res, são as figuras que a partir de agora estão eternizadas na 
Camões Square.

A visita à mostra fotográfica  “500 anos de Romeiros de São Mi-
guel”  do fotógrafo  José Amaral, exposta na Peach Gallery, deu 
início à cerimónia do Portuguese Canadian Walk of Fame.

Manuel DaCosta era um homem satisfeito por, ao longo dos 10 
anos de existência do Portuguese Canadian Walk of Fame, dar 
a conhecer figuras que tanto têm prestigiado a comunidade 
luso-canadiana – “Eu sinto-me muito feliz porque tenho  tido 
a oportunidade de encontrar pessoas incríveis que realmente 
fazem a diferença na nossa sociedade e não é todos os dias que 
temos  a oportunidade de conhecer  pessoas ou cidadãos que 
conhecemos hoje, e que as nossas vidas ficam melhor em co-
nhecer que existem para  que preenchem os nossos corações”. 

Portuguese Canadian Walk of Fame  

Oito novas estrelas
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Francisco Pegado

O evento, apresentado por Cristina Da Costa, encheu a Camões 
Square com todos os que fizeram questão de testemunhar este 
momento de particular felicidade para os homenageados e 
seus familiares. Depois de desfraldadas as novas estrelas que 
estavam cobertas com a bandeira portuguesa e após as foto-
grafias da praxe, para mais tarde recordar, o evento continuou 
com um jantar concerto no Revival Event Venue.

O dinheiro angariado pelo Portuguese Canadian Walk of Fame 
2022 vai ser entregue a quatro instituições de apoio social: 
Abrigo Centre, Famous People Players, Magellan Community 
Foundation e a Luso Canadian Charitable Society.

No ano que marca os 69 anos de presença da comunidade por-
tuguesa no Canadá, a história do passado, as glórias do pre-
sente e as ambições do futuro, continuam a pautar o percurso 
daqueles que vêm do outro lado do Atlântico, decididos a ter 
uma vida melhor, transformando e inspirando aqueles que os 
rodeiam.

Créditos © Carmo Monteiro
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Ana Bailão serves as City Councillor for Ward 9 (Davenport).  

She has been a member of Toronto City Council since 2010 
and was re-elected in 2018.

As well as serving as Deputy Mayor, she is the Chair of the 
City’s Planning and Housing Committee, one of the City’s 
four critical decision making committees and also serves 
on a number of the most important Committees at Toronto 
City Council including Executive Committee.  She chairs the 
Corporations Nominating Panel and is also a member of the 
board of the Toronto Community Housing Corporation and 
“CreateTO”.  Ana also represents the City of Toronto at the 
Federation of Canadian Municipalities where she chairs the 
Social Economic Development Committee. 

Ana has worked hard in service to the Portuguese-Canadian 
community in the Greater Toronto Area.  

She has served with and in support of many Portuguese-Can-
adian organizations including the Federation of the Por-
tuguese Canadian Business and Professionals of which 
she was president.  She was also president of the Working 
Women Community Centre, an organization serving immi-
grant and refugee women and their families.

É uma honra especial. É especial porque eu sinto que sou filha desta comunidade. 
Todas as pessoas, organizações e projetos comunitários fazem parte deste meu percurso e estão 
ao meu lado.  Eu sou quem eu sou hoje e tenho tido a oportunidade de fazer o trabalho que eu 
faço hoje, tem sido muito devido a esta comunidade. Foi nesta comunidade que eu aprendi a 
desenvolver projetos comunitários e muito mais. Tem sempre um gosto especial quando são os 
nossos a reconhecer-nos. É uma honra muito grande.

ANA BAILÃO
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Francisco de Seixas Grelo is a proud Portu-
guese-Canadian who has created a remarkable 
legacy as a master in the art of equitation. 

The Lusitano horses have thrived in Canada 
because of his passion for his Portuguese herit-
age, which he generously passes on to others. 
Frank is a kind and patient family man, a 
teacher and mentor.  He is known worldwide 
for his unique skills where he uses his horses 
as a metaphor for his passion to understand 
life, family, and purpose. Frank’s generous with 
his time and philanthropic activities, for the 
betterment of others.

Francisco Grelo represents the best that a Por-
tuguese-Canadian has to offer by being a proud 
Canadian with Portuguese culture deep in his 
spirit, thus providing a model that the rest of us 
should strive for.

É uma honra fazer parte desta comunidade, já lá vão 51 anos e tenho feito tudo 
que eu sinto que deveria fazer para o Canadá e todas as comunidades que nos rodeiam. Sinto 
que não fiz o suficiente para esta tamanha honra, mas estou muito orgulhoso por tudo. Somos 
portugueses com muito orgulho e espero ver a comunidade sempre a prosperar.

FRANCISCO 
DE SEIXAS GRELO
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George Pimentel. For nearly 30 years, iconic Canadian celebrity 
photographer George Pimentel has been shooting the who’s 
who of Hollywood. He and his camera have clocked every ma-
jor red carpet from the Oscars, TIFF, Cannes to the Met Gala. 

Pimentel has captured iconic images of A-listers from Brad Pitt 
to George Clooney, to Harry and Meghan. His magically timed 
shot of William and Kate’s balcony kiss – he photographed 
their 2011 royal wedding on assignment for Maclean’s – ran 
around the world. 

The grandson of a portrait photographer who made his liveli-
hood in a small village of Rabo de Peixe, Sao Miguel, Azores, 
he started at the tender age of 12, helping at his father's studio, 
serving the Portuguese community of Toronto. From his hum-
ble beginnings in Little Portugal his work now appears regu-
larly in publications such as, People, Vanity Fair, Vogue,  and 
Hello Canada. 

He graduated Ryerson University with a BA in Photo Arts. and 
established himself as a photojournalist. He got his first break 
when he stepped onto the red carpet to shoot Robert De Niro 
at TIFF in 1993. 

“I took my first celebrity photo of De Niro, and it’s been my pas-
sion ever since.  I don’t interfere in their business.  I just want 
to earn their trust to establish a good relationship and take a 
honest photo.”

I am humbled, honoured and completely over the moon with all of this. I mean, usually 
I’m on the other side of it but now I’m on this side so it’s quite strange but I’m quite honoured and 
privileged to be part of this. I’m so blessed. It seems like yesterday; I was a little boy helping my fath-
er out in his little studio. Assisting with photographs of communions and then babies and now I get a 
star on the Portuguese Canadian Walk of Fame!  I’m completely honoured.

GEORGE PIMENTEL
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Dr Horacio Arruda, MD is a medical specialist in public health 
and preventive medicine.  For many years, he focused on field 
epidemiology as well as prevention and control of infectious 
diseases.

From 2000 to 2022, he served as the National Director of 
Public Health at the Quebec Department of Health and So-
cial Services.  He was a leader in the fields of infectious and 
communicable diseases, nosocomial infections, occupation-
al and environmental health, emergency measures, as well as 
health promotion and prevention.

It was also under his leadership that the first Governmental 
Health Prevention Policy – 2015-2025 was launched:  a policy 
that gathers a large range of partners to further enhance popu-
lation’s health by targeting social determinants of health. It 
resulted in the first ever Interdepartmental Action Plan 2017-
2021.  This policy and its resulting action plan were a first of 
a kind in North America in the field of preventive medicine.

I have mixed feelings. I’m proud but then again, I think, why me? A lot of people 
do a great job. I only had the impression to do my job with honesty and with all my heart. I 
think it’s always interesting to see people who recognize the work you do. I also want to share 
that with all Canadians, Portuguese people, and to parents of immigrants who came here to 
give a better life to their kids.

HORACIO ARRUDA
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Nellie Pedro (Nelia Leal São-Pedro) was born in Ter-
ceira, Azores and came to Canada in 1970.  She at-
tended Central High School of Commerce and graduat-
ed from West Toronto Collegiate.  She studied radio and 
television arts at Ryerson Polytechnical Institute, now 
Ryerson University.  Nellie has all her adult life worked 
in the television/communications field.  

Host of Gente da Nossa TV for and Producer since 1989.  
Nellie has produced Gente Jovem, Rogers Mosaic Pro-
duction and Executive Producer & Host of “Bom Dia” 
TV and Discover the Azores my Secret Paradise.  

President of Gente da Nossa Inc. and Gentetv Inc. Pro-
ducer of dozens of Travel destination stories.

Nellie has been involved since the age of 14 with differ-
ent community organizations, often in leadership pos-
itions dedicating thousands of volunteer hours over the 
years.  Nellie was the first woman to serve as president 
of the Federation of Portuguese Canadian Business and 
Professionals Inc. (President 1990-1991) (Vice-President 
(1988-1989).  Nellie is the only Portuguese Canadian to 
receive the Salesperson Merit Award from the (TREB), 
1992. This award is given to those that volunteer and 
contribute to their community, while they manage a 
successful career in the real estate profession.

É uma grande honra e surpresa também porque o que eu faço no meu dia a 
dia não espero reconhecimentos. Estou muito satisfeita pelo reconhecimento do que eu 
tenho feito nos últimos 35 anos. Eu sempre tento fazer o máximo possível para divulgar a 
nossa cultura em várias áreas da sociedade, dentro e fora dos ecrãs da televisão. Agrade-
ço a todos pela caminhada e às pessoas que me nomearam.

NELLIE PEDRO
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Paula Palma is a Portuguese-Canadian (born in Faro-Al-
garve) trailblazer in her field of Technology, Oil and Gas, 
Nuclear, Construction and Infrastructure Industries.  
Paula is one of the very few women in her field who has 
reached the height of her positions in global companies 
within such incredibly male dominant fields.

Paula holds a BA from University of Toronto, a MBA from 
McGill University and a GEMBA degree from INSEAD 
(Paris). Paula was a member of Her Majesty’s Government 
(HMG) Cyber Security Committee – Advisor to UK PMs 
(Tony Blair & Gordon Brown), Chief Infrastructure Execu-
tive for the first and largest global Smart City development 
in

London, UK, Executive Planner responsible for the Lon-
don Olympics cyber and ticketing infrastructure. She is the 
founding member of Women in Construction Foundation, 

which encourages and supports women entering the con-
struction and engineering industries. She was the first 
and only female executive at Aecon with company wide 
responsibility for all operations reporting directly to the 
Board of Directors. As founder of Acima Group, Paula con-
tinues to cotribute to the industry through advisory con-
sulting to several global Construction, Infrastructure and 
Nuclear firms.

I am extremely happy and honoured because I had no idea that the 
community had such a wide range of awards. This is thrilling and amazing! I am 
very grateful, proud and humbled by it.

PAULA PALMA
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From the bottom of my heart, I am proud of the culture, and being Portuguese. My 
father was always proud of being Portuguese, he always looked for something unique in somebody 
and tied it back to being Portuguese. Something to do with the culture, he made sure to introduce it 
into something Portuguese. 
I would say to the community to do the same thing, we’re ambassadors of our wonderful culture. 
We love all of our family, hold on to it, treasure it and share it. Thank you.

Tracy Tavares (filha)

David Nicodemio Tavares was born on the island of São Miguel (Azores), in 
the town of Feteiras to parents Jacinto Duarte and Maria da Luz Tavares.  His 
love of family and the Azores would pave the pathway for this success and 
achievements.

David excelled in his academic endeavours and obtained a diploma special-
izing in electrical and mechanical engineering from the Escola Industrial e 
Comercial de Ponta Delgada.  He obtained employment with Portugal Tele-
com and became the youngest Team Leader to work on large scale projects 
in the Azores. He founded several enterprises with the most notable being 
GlobeStar System’s Tel-e.Connect Systems and Tel-e Connect Investments.  His 
greatest achievement was the creation and development of Connexall making 
a difference in the technological evolution in healthcare.

David was a dedicated and caring contributor to the community and soci-
ety.  He actively engaged in fundraising efforts for hospitals, sponsorships, 
churches and community events.  David was recognized for the years of his 
visionary leadership and pioneering spirit. He won many awards which he 
humbly accepted and appreciated.  The most notable awards include, in 2002, 
the Queens Golden Jubilee Medal awarded to David for his significant con-
tributions to Canada, the community and fellow Canadians, followed by the 
Business Achievement Award from Federation of the Portuguese Canadian 
Business & Professionals in 2003.

It’s just humbling for me because it really speaks to the contributions he’s made to the 
community; to the Azorean people and to Canada. It also shows how much he believed in Canada. 
It’s a very humbling experience for me to come and accept this award on his behalf.

Michael Tavares (filho)

DAVID TAVARES
Builder Category
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Virgilio Peres Virgilio Antonio Pires always wanted to help the Portuguese 
Community and remain anonymous with his contributions.  Born Febru-
ary 15, 1934, Alverca de Ribatejo, Portugal.  

He immigrated to Toronto, Canada in 1957.  Due to scarcity of work in To-
ronto, Virgilio and a number of his friends travelled to BC looking for work. 
His first job was picking apples.  He returned to Toronto in 1961 and found 
a job in construction.  In December 1972 he founded Merit Custom Metal 
Fabricators Limited which eventually became Merit Metal Industries Inc.

One summer night in 1961, Virgilio went to a dance at Palais Royale and 
met his wife, Clara Branca Das Neves from Salvaterra de Magos, Portugal.  
How ironic that they grew up very close to each other but met very far away 
from their home towns.  They married 3 months later and had two sons, 
Virgilio (Gilli) and Edward.

He was a trusted member of the Portuguese Community and was very in-
volved in many projects over this lifetime.  He made huge contributions to 
various charities.  He was an art collector and supported young new artists 
within the Portuguese and Canadian native communities.  He was a hard 
worker and had a successful business until his retirement in 2018.

He was a huge Toronto Maple Leafs fan and never missed a game. He at-
tended Expo in Vancouver in 1988 and a Portuguese Trading Vessel (Feliz 
Viagem) caught his eye so he purchased it and had it transported to Toron-
to.  It was on display at Toronto Harbour for many years.  He enjoyed sailing 
with family, friends and dignitaries alike.

He was a founding member of the Academy do Bacalhau Toronto and the 
Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals.

Today is an amazing day. My father was well known in the Portuguese communi-
ty. He helped out a lot of people, but he never looked back or asked for recognition. I know my 
father, he would be proud. I am very happy, grateful and honoured for being here today.

Gil Pires (filho)

Foi uma indicação bastante merecida. Foi uma honra para a nossa família e para 
a comunidade. Gostaria de agradecer a todos.

Armando Pires (filho)

VIRGILIO PIRES
Builder Category
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Évora, 
cidade-museu
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Fiz o liceu em Beja e, no meu terceiro ou quarto ano, houve 
uma visita de estudo a Évora. Fiquei para sempre grata 
aos meus pais por me terem autorizado a ir nessa excur-

são de apenas um dia, que me iria marcar para sempre. 

Em Beja, aceitávamos mal ser Évora considerada a “cidade-
-museu”. Depois dessa visita, passei a perceber a superiorida-
de manifestada pelos eborenses quando se comparava a cida-
de-capital do Alto Alentejo a Beja, no Baixo. Fiquei contente 
quando em 1986, já eu me encontrava no Canadá, li a notícia 
que o centro histórico da cidade tinha sido considerado patri-
mónio da humanidade pela UNESCO. 

Tenho voltado a Évora muitas vezes e, sempre que lá vou, con-
tinuo a descobrir testemunhos da história dos povos que por 
lá passaram. O nome da cidade tem origem céltica, anterior, 
por isso, a romanos e árabes. 

Da última vez que fui a Évora, fi-lo para participar num con-
gresso que reuniu mais de uma centena de participantes de 
vários países, todos estudiosos da lusofonia. Reunimo-nos na 
Universidade de Évora, antigo Colégio do Espírito Santo da Or-
dem Jesuíta. Esta universidade fundada nos finais do século 
XVI é a segunda mais antiga de Portugal, a seguir a Coimbra. 
Que lugar apropriado para se refletir, para se dialogar e para 
conviver! 

Tive oportunidade de voltar ao Templo Romano, à Sé, ao 
Convento/Igreja de São Francisco e rever a Capela dos Ossos. 
Impressionante a beleza macabra que as capelas cobertas de 
caveiras e ossadas nos proporcionam. Se na primeira vez em 
que lá fui nem de olhar para os ossos eu gostei, agora o que 
senti foi respeito e admiração pelo trabalho artístico que ali se 
apresenta.

Ao entardecer, vagueei pelas ruas estreitas, travessas e becos 
dos bairros da Mouraria e da Judiaria, onde os mouros, e de-
pois os judeus, foram alvo de discriminação.

Tinha-nos sido oferecido pela organização do congresso, um 
bilhete de acesso a várias exposições temporárias nas salas 
dum palacete onde funcionou o Tribunal da Inquisição, trans-
formado hoje em galeria de arte moderna. Senti-me acabru-
nhada ao recordar a forma desumana como, durante três sé-
culos, foram tratados pela Igreja Católica todos os que tinham 
ideias livres e maneiras diferentes de professar a sua fé. 

No jardim desse palacete, encontra-se a exposição permanen-
te “Casas Pintadas”. O nome não nos prepara para a surpreen-
dente beleza dos frescos pintados nas paredes e pequena cape-
la. Fiquei deslumbrada.

A feira de São João animou a cidade durante todos os dias em 
que lá estive. Presentes na feira havia exposições diversas nas 
barraquinhas, desde artesanato a objetos decorativos, organi-
zadas pelas dezenas de clubes, associações, juntas de fregue-
sia, igrejas, grupos de juventude, filarmónicas, etc. Encontra-
vam-se mostras de doces conventuais e produtos regionais de 
várias qualidades: o bom azeite, os queijos, chouriços e vinhos 
alentejanos. 

Universidade
Créditos © Manuela Marujo

Feira de Sãp João
Créditos © Manuela Marujo
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Mouraria
Créditos © Manuela Marujo

Capela dos Ossos
Créditos © Manuela Marujo
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Manuela Marujo
Professora Emérita da Universidade de Toronto

Espetáculos de música animavam o público nos três palcos 
preparados para os eventos. Não faltou, todas as noites, o 
cante alentejano, também ele património imaterial da hu-
manidade desde 2014. 

Geraldo Sem Pavor, o herói dos tempos de nosso primeiro rei 
de Portugal Dom Afonso Henriques, deu nome à praça prin-
cipal da cidade. Os arcos que a ladeiam e a embelezam, de 
épocas diferentes, também protegem do clima extremo que 
caracteriza o interior alentejano. Para a praça são atraídos 
turistas e nacionais. Bebe-se café, come-se comida regional 
regada de um bom vinho, faz-se compras. Não se pode ir a 
Évora sem passar algum tempo na Praça do Giraldo, aonde 
vão dar sete ruas da cidade histórica.

Apesar de conhecer um pouco a cidade, desta vez escolhi fa-
zer uma caminhada com guia, durante 2 horas, a “Évora Des-
conhecida”. Ouvi factos, observei portões, janelas, palácios, 
arcos, fontanários, partes de muralha de que dificilmente me 
aperceberia se apenas olhasse ou lesse num livro. Não tenho 
dúvidas que vou voltar a Évora pois tenho a certeza que ain-
da muito ficou para ver.

Capela dos Ossos
Créditos © Manuela Marujo

Retire o stress dos impostos de rendimento 
Oferecemos um reembolso instantâneo e uma segunda opinião gratuita caso não esteja satisfeito com a atual!

(416) 603-0842  |  Toll Free: 1 888 232 6326  |  viveirosgroup.com  |  1325 St. Clair Ave W, Toronto
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A Real Fábrica 
do Gelo
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- Queres um gelado de fruta também?

Perguntou D. Ana Catarina de Lorena, a aia e mestra 
(tutora) e 1ª duquesa de Abrantes à menina Maria Fran-
cisca - futura rainha D. Maria I -, com 9 anos, naquela 
tarde quente de verão, o tórrido e típico calor de julho. 
Era 1743, e o palácio de Mafra fora inaugurado razoavel-
mente há pouco tempo. Após árduos anos de trabalho 
que reuniu um sem número de profissionais, aquela 
obra se completara seis anos antes.

As janelas estavam todas abertas, mas o pouco vento 
em nada ajudava, só os gelados e as bebidas bem fres-
cas traziam o alívio tão desejado àquele salão no qual 
estavam as outras duas crianças, Maria Ana Francisca, 
com sete anos, e a caçula Maria Doroteia, aos quatro e 
deliciosos anos, com os dedinhos já coloridos pelo efei-
to do avermelhado a tingir-lhe as mãos. Por mais que D. 
Ana a limpasse, nada a demovia daquela missão mais 
do que importante, o gelado que a entretinha feito um 
brinquedo brilhante. Seu pequenino mundo tinha uma 
única cor: vermelha, e um único sabor: magia!

Era um dia tranquilo e poucas outras personagens as-
sentavam-se à mesa. Havia um silêncio pelos corredo-
res que davam acesso às demais salas, à exceção, vez 
por outra, dos passos do mordomo a controlar a refei-
ção do rei D. João V (pai de D. José I e avô das meninas), 
ainda acamado naqueles dias, vítima de doença que o 
impossibilitava de ir e vir como sempre o fizera em tan-
tos anos anteriores.

- Sim! Sim! Claro que sim! Quero o meu gelado! Respon-
dia Maria. Até as minhas irmãs já o tomam! Os olhos 
arregalados daquelas três crianças denunciavam que, 
ou houve batota na refeição, e muitos refrescos e gela-
dos tomaram em vez de outros itens do cardápio esta-
belecido, ou o menu fora respeitado, porém não faltou 
espaço para os deleites que se seguiram. As três Marias 
sonhavam acordadas, esquecendo-se temporariamen-
te do bafo quente que se instalara, sem qualquer ceri-
mónia, naqueles meses.

Não muito longe dali, no piso inferior, bem junto ao 
portão dos fundos que dava acesso à cozinha, chegava 
uma carga de gelo. Dois auxiliares imediatamente acor-
reram à carroça para ajudar a descarregar os pesados 
blocos. Logo eram depositados, embalados, em armá-
rios de grossas portinholas, dentro de um quartinho 
friamente escuro e bem ventilado cuja serventia era 
a de conservar ao máximo aquele tesouro, um verda-
deiro ouro transparente, água, simplesmente água, mas 
congelada.

Longa fora a viagem pelas dificuldades de acesso em 
parte do caminho desde a Serra de Montejunto até ao 
palácio. Sessenta e três quilómetros se intrometiam en-
tre o primeiro carregamento extraído dos dois silos da 
Real Fábrica do Gelo e um de seus destinos: Mafra, ou 
melhor, pequenas bocas ávidas por refrigerados rega-
los - também o recebiam membros da corte, pessoas de 
posse e alguns estabelecimentos.
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Interior do edifício, com vista para a grade de acesso a um dos silos
Créditos: Armando Neto

D. Ana Catarina de Lorena representada com Atena na pintura
Créditos: Direitos Reservados

D. Maria I
Créditos: Direitos Reservados

Tanques rasos de água para o congelamento noturno.
Créditos: Armando Neto
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Gravaram-se no tempo as histórias desta jornada que revolu-
cionou a gastronomia à época. Numa tradição oral, os ecos do 
passado alcançam os dias atuais, descrevendo a construção da 
fábrica com uma zona de extração de água, com dois poços e 
um tanque considerável, a zona de fabrico de gelo, com qua-
renta e quatro tanques ou piscinas rasas (em finais de setembro 
enchiam-lhes de água, e com o frio intenso das madrugadas, 
formava-se o gelo), e a zona do armazenamento e expedição, 
um charmoso edifício com dois silos, misturado, artisticamen-
te, com o bosque local. Era uma verdadeira cena extraída das 
telas modernas dos cinemas.

Antes do nascer do sol, o guarda da fábrica descia à Vila de 
Pragança, nas proximidades, e chamava os trabalhadores, que 
cortavam as imensas placas de gelo, carregavam-nas até aos 
silos, mantendo-as conservadas até o verão. Durante inúmeras 
noites o processo se repetia. Era necessário ser ágil e tirar pro-
veito do clima favorável naquelas horas escuras. Era um traba-
lho temporário bem-vindo na região. Pronto! Ali se formava o 
estoque, adormecido como um sonho ameno à espera de um 
escaldante amanhecer, meses depois.

À época do calor, então, iniciava-se o processo de distribuição 
conforme a compra. Era um negócio, um comércio, natural-
mente. Os pedaços eram embalados com palha e serapilheira 
(tecido grosso para fazer sacos), e colocados no lombo de ani-
mais, uma maneira de iniciar a viagem, pois havia uma descida 
íngreme na serra, até ao ponto onde carros de boi aguardavam 
à continuidade da logística. Uma refinada estratégia de loco-
moção rápida atestava a eficiência do sistema. Quase se lê es-
crito nas sacarias: “Servimos bem para servir sempre no calor.” 
Um pouco mais, e logo se fazia nova troca, colocando o gelo em 
barcos que navegavam pelo rio Tejo (o curso de água das mil e 
uma histórias...), alcançando, por fim, os pontos de desembar-

que e as carroças de entrega ao consumidor. Qualidade é tudo!

- Vamos! Vamos, pedia D. Ana Catarina de Lorena à Maria.

- Só mais um pouco, mais um pouco de gelado... respondia-lhe 
com o olhar suplicante e ao mesmo tempo comilão.

Ah! gostosos verões tão bem esperados, tão mais divertidos! 
São páginas folheadas pelos dedos do tempo. Oh! o tempo...

A Real Fábrica do Gelo funcionou até 1885, em cujo poder es-
tava o rei D. Luís I. Dali por diante, as novidades passaram a 
chegar cada vez mais rapidamente, superando o que um dia foi 
uma verdadeira revolução, um salto trazido desde a Espanha, e 
implantado em Portugal, uma sensação tanto de frescor quan-
to de impressão.

Quem diria que os soalheiros dias de verão do século dezoito já 
presenciavam as muitas bebidas frescas e os indizíveis gelados 
graças à fábrica que funcionou em harmoniosa parceria com a 
natureza, em seus dias de frio rigoroso?

- Queres um gelado de fruta também?

Armando Correa de Siqueira Neto 
Psicólogo e Mestre em Liderança

3635 Cawthra Rd
Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3206

www.novabakery.ca

Ambiente renovado,
o sabor de sempre.

Happy Canada Day
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Portugal 
que empobrece
Paulo Rosado, CEO da OutSystems, em entrevista ao Jornal 

Económico (17/06/2022), fez uma declaração curiosa: “Por-
tugal tem os ricos mais pobres da Europa (…) e é o único 

país onde o sucesso é altamente penalizado.” Quem leu Os Lu-
síadas, lembrar-se-á da palavra que encerra a epopeia: «inveja». 
A história da inveja é muito antiga. Por estes dias, em conversa 
informal com um amigo, foi-me descrito mais um multimilioná-
rio que, como ele me dizia, “Quem o vê, parece um pobre de pe-
dir. Até usa camisolas com borboto…”. Noutra altura, falou-me de 
uma outra figura «anónima» que anda a pé ou à boleia de amigos, 
mas… “Se tiveres o privilégio de visitar a garagem, cai-te o queixo 
com a coleção de clássicos!”. Terão estes senhores receio da inve-
ja alheia? Temem ser roubados? Será apenas alguma mesquinhez 
intrínseca, em resultado de alguns resquícios do cinzentismo de 
outros tempos?  Serão apenas pessoas discretas que não gostam 
de ostentar?  
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Terá herdado? O dinheiro virá da droga? A trabalhar ninguém 
ganha dinheiro! Sim, é verdade que o sucesso causa muita 
urticária e raramente é aplaudido pela família, vizinhos e co-
munidade. Caras amigas e amigos a inveja é um sentimento 
que não engrandece e, notem bem, até os “nossos” ricos são do 
mais pobres da Europa…  

Se os ricos, um grupo reduzido, são cada vez mais ricos e ocu-
pam os últimos lugares da liga europeia das grandes fortunas, 
como viverão os pobres em Portugal? O Expresso recolheu da-
dos e relatos de instituições de todo o país, ao longo de um ano, 
que demonstram um “agravamento da pobreza que as estatís-
ticas oficiais já não apanham. Mesmo as famílias que já vol-
taram ao trabalho continuam a ter de pedir ajuda para comer 
ou pagar contas.” Na antecâmera das ressacas da pandemia e 
da guerra na Ucrânia, os pobres estão cada vez mais pobres. 
O aumento dos preços do cabaz básico, dos combustíveis e a 
previsível espiral das taxas de juro ameaçam os ténues equilí-
brios orçamentais das famílias. Não será necessário consultar 
o Oráculo para antever tempos duros que poderão concorrer 
para a colocação de novas barreiras ao aumento da produti-
vidade e da riqueza. É difícil compreender como é que, neste 
contexto, a pandemia e a guerra continuam, se pode propor 
o aumento dos salários em 20% e idealizar a semana de tra-
balho de quatro dias. Em linha com os dados recolhidos pelo 
Expresso, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, o 
Presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza (REAP), padre Jar-
dim Moreira, diz que a realidade da pobreza em Portugal “é 
bastante mais sombria. 43% seria o risco de pobreza em Por-
tugal, se não houvesse apoios sociais.” 

Vivemos momentos tensos na área da saúde. A Ministra está 
debaixo de fogo, também de algum fogo “amigo”. A complexi-

dade do SNS é inquestionável. As soluções requerem inves-
tigação, planificação, gestão, coragem e arrojo político, pres-
supostos nem sempre conciliáveis com os ciclos políticos. A 
degradação do SNS prejudica especialmente os mais pobres 
que não beneficiam da ADSE e são incapazes de contratuali-
zar um seguro de saúde. 

Já temos uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 
(ENCP). Quando será tornado público o plano de ação e a es-
trutura para operacionalizar a ENCP? Exige-se ação para a er-
radicação da pobreza estrutural e intergeracional que afeta a 
vida de milhões de portuguesas e portugueses.      

   

José Carreira
Obras Sociais  Viseu

CONCRETE AND DRAIN WORK

FELIZ
CANADÁ

dia
 do

T: 905-636-8860    C: 416-791-6651   windmill@bellnet.ca
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Manuel Jorge Marmelo nasceu em 1971, na cidade do Porto.

Estreou-se na literatura em 1996 e publicou, de então para cá, em Portugal e não só, roman-
ces, crónicas, contos e livros infantis, destacando-se os romances Uma Mentira Mil Vezes 
Repetida, editado em 2011, que conquistou o prestigiado Prémio Literário Casino da Póvoa/
Correntes d’Escritas 2014; Macaco Infinito, de 2016; Somos Todos Um Bocado Ciganos, de 
2012; e o livro O Silêncio de um Homem Só, distinguido em 2005 com o Grande Prémio do 
Conto Camilo Castelo Branco. O romance O Tempo Morto É Um Bom Lugar, de 2014, foi um 
dos três finalistas do Livro do Ano da Time Out Lisboa.

Língua Portuguesa

Fontes: Wikipedia, FNAC, Wook
Fotografia: DR

Manuel Jorge 
Marmelo



Amar I 87

Sinopse
Retirado do fragor apressado da ca-
pital e das obrigações mundanas, um 
velho professor jubilado prepara-se 
para morrer. Olhando a ruína da casa 
dos avós a partir da última curva do 
caminho que ali conduz, recorda o 
garoto que foi e tudo o que lhe su-
cedeu depois: o triciclo que teve em 
África, a primeira bicicleta, o charco 
dos girinos, os livros que escreveu e 
as mulheres que amou.

Partindo de uma pícara lenda fami-
liar e do lento mergulho nas coisas 
do passado, o catedrático Nicolau 

Coelho constrói uma narrativa ínti-
ma e nostálgica, durante a qual não 
deixa de ponderar, com certa ironia, 
sobre a intolerável velocidade das 
coisas do presente, como a da cha-
mada inteligência artificial.

Mais do que um romance, A Última 
Curva do Caminho constitui um ato 
de resistência e um manifesto em 
defesa da lentidão, da liberdade indi-
vidual e do direito à eutanásia, com 
um enredo marcado pelo processo de 
envelhecimento, pela doença, pela 
solidão e pela perplexidade diante 
da inevitabilidade da morte.

Obra Literária
“A ÚLTIMA CURVA DO CAMINHO”

1158 St. Clair Ave West - Toronto, ON M6E 1B3
Segunda a Sexta das 9:30AM às 5:30PM

647-417-6682

Falamos português

Krystle
Ferreira

Cada situação é única. Estou disponível para discuti r 
o seu assunto consigo. Ligue gráti s e sem compromisso.

A SUA FIRMA NA COMUNIDADE

PROFISSIONALISMO A PREÇOS COMPETITIVOS

Real Estate
Relação de bens & Testamentos

Certi fi cações
Notário

FELIZ DIA DO CANADÁ

Lawyer | Advogada
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Parceria
biológica
e emocional 
A palavra “vírus”, que, desde há uns meses, infetou as nossas notícias, as nossas mentes, os nossos 

hospitais, as nossas cidades e a economia, vem do latim, e significa “veneno” ou “toxina”.  Passan-
do por várias “mutações” ao longo da história, acabando por adquirir o significado de “pequenos 

agentes infeciosos”.

De acordo com o desenvolvimento da ciência, sabemos hoje, que estes pequenos agentes infeciosos são 
capazes de infetar seres vivos de todos os domínios. Assim, está comprovado que os vírus representam 
a maior diversidade biológica do planeta, sendo mais diversos que bactérias, plantas, fungos e animais 
juntos.

Provavelmente, antes desta situação de atual mundial, não tinha consciência de que, enquanto nós es-
tamos na nossa rotina, em simultâneo, existem profissionais notáveis que se dedicam á investigação 
virológica, no combate de novos vírus e ao constante desenvolvimento da prevenção de pandemias.

São especialistas que viajam pelo mundo, procurando estar um passo à frente de, quando e onde poderá 
aparecer uma nova variação, uma nova mutação, um novo vírus, salvaguardando o mundo destes agen-
tes infeciosos. 

Por outro lado, a preparação psicológica, é também uma área que se deve manter em auto desenvolvi-
mento para combater o contágio dos vírus emocionais na adversidade.
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As emoções negativas
Bruce H. Lipton, uma autoridade internacional, reconhecido por fazer a ponte entre a ciência e espiri-
tualidade e um representante proeminente da nova biologia, alerta-nos para o facto de o maior agente 
infecioso ser a propagação do medo.  

Sabemos que a emoção é um mecanismo desenvolvido pelo sistema nervoso no sentido de se capacitar 
a gerar resposta imediata a estímulos do ambiente. Quase que poderíamos dizer que as emoções têm 
“vida própria”. Como assim? Em boa verdade, não controlamos as emoções, mas ao trabalhar os nossos re-
cursos internos, conseguimos desenvolver um sistema imunitário emocional mais forte e alcançar uma 
melhor autorregulação.

Por exemplo, o medo, quando em excesso, torna-se numa emoção negativa, sem benefícios, gera stress 
e ansiedade. Ao vivermos em constante estado de alerta, ativamos uma parte do nosso sistema nervoso 
autónomo, o sistema nervoso simpático que inunda o corpo de “hormonas do stress”. O resultado consis-
te nas manifestações clássicas do medo. Aumento da vigilância, batimentos cardíacos acelarados, pres-
são arterial elevada, as palmas das mãos suadas e o aumento de energia. Em suma, preparam-nos para 
lidar com o problema.

O estado de alerta quando se torna permanente, pode constituir sérias consequências para sua saúde. A 
sobrecarga de stress mantém-nos presos a estados prejudiciais da mente e do corpo, debilitando o bom 
funcionamento do sistema imunológico.

As emoções positivas  

Por outro lado, a autoconfiança, gera bem-estar, fortalece a autoestima e ativa uma outra parte do sis-
tema nervoso autónomo, o parassimpático, que é um aliado do nosso sistema imunológico, pois gera 
resposta de relaxamento e desacelera o corpo.

Os nossos comportamentos revelam emoções. Somos seres emocionais e isso é bom, desde que as emo-
ções negativas não se sobreponham às emoções positivas de forma confusa e desorganizada.

Kit antivírus emocional
Esta é uma ferramenta que o desafia a viver estas atitudes, encontrando  comportamentos adequados ao 
seu contexto. Tem como utilidade primária uma melhor gestão das emoções, o fortalecimento da autoes-
tima e a preservação do sistema imunológico.

• Escolha pessoas positivas para a sua vida, que o contagiem positivamente. 
• Compare-se consigo. Comparar-se com o outro gera auto negação. Viva a cada dia a sua melhor versão.
• Aprenda estratégias para identificar as suas emoções antes de agir.
• Cuide de si, da sua imagem, postura física e energia.
• Seja o seu maior concorrente. Desafie-se. 
• Foque-se no aqui e agora. Viva no presente.
• Aprenda coisas novas. Expanda a sua mente e desenvolva neuro plasticidade.
• Coloque-se em prioridade; faça por si e para si. Não dependa da validação dos outros para começar a agir.
• Seja responsável pelos seus comportamentos e pela sua mudança.
• Aceite as suas limitações.
• Crie o hábito de praticar o auto elogio diário, e valorize-se.
• Tome decisões.
• Faça uma lista dos seus pontos fortes. 
• Faça uma lista das suas realizações.
• Reconheça quando precisa de ajuda.
• Use os seus recursos internos.
• Aprenda estratégias para dizer não a nível interpessoal e intrapessoal.
• Tenha uma rede de apoio (amigos/ família).
• Defina objetivos.
• Tome consciência do que gosta de fazer.
• Faça mais do que gosta.

Ter em mente uma série de medidas que combatam o contágio emocional negativo, torna-se imperativo.  
Ao conseguirmos uma maior auto regulação, sentimo-nos melhor connosco e mais aptos para acolher e 
estar para os outros. A criação de um kit antivírus surge como uma ferramenta de prevenção, que nos su-
porta no nosso dia a dia para que, perante a dificuldade ou o desconhecido, estejamos mais fortalecidos 
e mais hábeis na resposta. 

Isabel Rebelo
Psicóloga e Hipnoterapeuta
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O nosso corpo manifesta-se em uníssono na expressão física, emocional 
e social, sendo uma exteriorização natural do nosso equilíbrio e saúde. 
Assim, a prevenção, diagnóstico e tratamento do aspeto patológico des-

tas vertentes é de extrema importância. Explorando as emoções em particular, 
quando levadas a extremos, tornam-se patológicas (Maciocia, 2009). É nessa 
fase que se manifesta a necessidade de compreender da forma mais exata o 
mecanismo que ocorre na mente. No diagnóstico da patologia mental e emo-
cional em MTC devem ser considerados vários pontos centrais: a teoria mental 
e emocional, os fatores etiológicos e a sua aplicação no diagnóstico.

A Mente
e as Emoções

Medicina Tradicional Chinesa

A saúde é caracterizada como um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, 
não apenas como ausência de doença

Who, 2014
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Teoria Mental e Emocional
A teoria mental e emocional está centrada no Espírito Shen. O conjunto dos aspetos 
mentais são: Mente (shen), Alma Etérea (Hun), Alma Corpórea (Po), Intelecto (Yi), 
Força de Vontade (Zhi). A mente tem um papel central na vida emocional e mental, 
sendo o Intelecto e a Força de Vontade muitas vezes considerados aspetos secundá-
rios. A Alma Etérea e a Alma Corpórea são considerados como aspetos independen-
tes. A primeira confere movimento à mente e a segunda representa a parte física 
do ser humano. A mente (Shen) reside no Coração e tem um papel coordenador e 
integrante na vida mental. As suas funções revelam esta designação sendo respon-
sável pelo pensamento, memória, consciência, insight (auto-reconhecimento de es-
tímulos), perceção de vida emocional, cognição, sono, inteligência, sabedoria, ideias 
e por governar os cinco sentidos.

A ponta da língua vermelha, em qualquer alteração emocional, manifesta a afeção 
do Coração. A Mente tem um papel fundamental nas funções descritas, no entanto 
algumas são realizadas conjuntamente com outros aspetos mentais. A relação entre a 
Mente e Alma Etérea é considerada como central na patologia mental. Para descrever 
a sua relação, é necessário conhecer a natureza e características desta última. A Alma 
Etérea tem natureza Yang e é responsável pelo movimento. As características de exte-
riorização são manifestadas, tanto no aspeto mental individual como social. No aspe-
to individual prevalece a intuição, a criatividade, o sonho, o sono, o planeamento e a 
coragem e no aspeto social, o relacionamento com os outros. Estas caraterísticas per-
mitem que a Alma Etérea confira movimento à mente e que, por outro lado, a mente 
proporcione quietude à Alma Etérea. Um excesso destes aspetos manifesta-se com 
comportamento maníaco ou com comportamento depressivo. Quando considerando 
a relação da Alma Etérea com a Alma Corpórea, esta representa a sua parte física. Isto 
porque ao contrário da etérea, esta está ligada ao corpo e é responsável pela vida indi-
vidual. Associada ao Pulmão, a nível físico é responsável pela respiração e inúmeras 
funções fisiológicas. A nível mental, a Alma Corpórea está presente em todas estas 
funções, nomeadamente com os sentidos. O Intelecto e a Força de Vontade são pre-
viamente descritos como partes da Mente. Esta correspondência pode ser vista nas 
suas funções e nas da Mente. O Intelecto representa a memória e as ideias num con-
texto diário e de estudo, permitindo a concentração e a focalização num determinado 
assunto. A mente é responsável pela memória a nível dos acontecimentos passados, 
conjuntamente com a Força de Vontade.

A interligação entre o Shen, Zhi e Hun é notória no contexto do planeamento e rea-
lização de ideias, a coordenação do Shen, a força de vontade do Zhi, o planeamento 
do Hun. A concretização eficaz de objetivos depende do equilíbrio entre estes três 
aspetos mentais. As caraterísticas relativas aos aspetos mentais e físicos dos órgãos 
cruzam-se, tanto a nível fisiológico como a nível patológico. Um desequilíbrio men-
tal pode induzir a um desequilíbrio físico, assim como o aspeto contrário pode ma-
nifestar-se - há uma ligação nos dois sentidos entre corpo e mente.

Fatores Etiológicos
Os fatores etiológicos podem ser divididos em fatores internos: emoções; externos: 
clima; e outros como a dieta, atividade sexual excessiva, excesso de trabalho, drogas.

Diagnóstico pelas Emoções
No diagnóstico é marcante o facto dos fatores etiológicos mais relevantes na patolo-
gia emocional serem precisamente os internos: as emoções. Estas representam uma 
parte importante da vida psíquica e emocional; são uma parte saudável e funda-
mental da energia dos órgãos. O seu papel patológico é relativo quando as emoções 
são extremamente fortes e/ou prolongadas, especialmente se não forem expressa-
das, mas sim reprimidas. Cada emoção possui uma determinada energia associada 
a um ou mais órgãos Yin correspondentes. A nível patológico, cada emoção afetará 
de forma mais acentuada os órgãos respetivos, sendo muitas das vezes notória a 
presença de sintomas físicos e emocionais associados ao mesmo órgão num pacien-
te. O Coração, sendo responsável pela consciência e cognição, reconhece todas as 
emoções, sendo afetado por todas as alterações emocionais. Tem também relação 
com os outros fatores etiológicos associados, como a constituição, alimentação, mo-
mento em que são sentidas e da forma como são sentidas pelo indivíduo em si.

A título social, cada emoção terá mais impacto conforme a sociedade em que somos 
criados, visto vários aspetos serem salientados. Serve de exemplo a culpa, mais asso-
ciada à sociedade ocidental, enquanto a vergonha é mais associada à cultura oriental. 
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As emoções têm sempre um sentido patológico. Cada emoção 
é identificada por uma serie de caraterísticas particulares. São 
elas:

• Raiva – pode ser manifestada por depressão prolongada, 
pelo que os sintomas de comportamento depressivo serão 
associados a uma língua vermelha com bordos mais ver-
melhos. A raiva pode não ser verdadeira e utilizada para 
encobrir outra emoção. Raiva sentida na hora das refeições 
afeta o estômago; sentida uma a duas horas depois das re-
feições afeta os intestinos.

• Alegria – se for repentina é semelhante ao choque.

• Tristeza e pesar – quando perduram durante muitos anos 
podem lesar os rins pela via das águas.

• Medo - dependendo do estado do Coração, o medo provoca 
subida do Qi, Qi do Coração forte ou descida, Qi de Coração 
fraco; a ansiedade crónica encontra-se incluída aqui, mas o 
seu efeito difere daquele manifestado pelo medo, gerando 
subida de Qi.

• Desejo – pode gerar calor-vazio ou fogo, consoante a cons-
tituição do indivíduo.

• Culpa – pode gerar afundamento do Qi e afetar os Rins.

A mente importante no contexto clínico, não sendo sempre 
exata. 

Efeito nas Substâncias Vitais
As substâncias vitais estão sujeitas a estímulos emocionais e 
físicos que levam a que sofram alterações. O aspeto mais sub-
til é o Qi, havendo inicialmente alterações no seu movimento 
e transformação. Existem várias alterações, como deficiência 
ou rebeldia que, após algum tempo, originam estagnação do Qi. 
Pode resultar da reação a quaisquer umas das emoções, atin-
gindo primeiro o Coração, Fígado e Pulmões. O nível seguinte 
será o sangue – a parte Yin e base material da mente e do espí-
rito. O Coração abriga a mente e governa o sangue, e o Fígado 
abriga a Alma Etérea, são os principais órgãos que manifestam 
alterações a este nível. A um nível mais profundo, o sangue por 
ter natureza Yin, pode afetá-lo diretamente. Ambos, o sangue 
e o Yin, representam a base material da mente. Os órgãos di-
retamente afetados podem ser qualquer um dos classificados 
como Yin. Os efeitos nessas substâncias, Qi, sangue e Yin, são 
a origem do desequilíbrio mental e emocional que depois gera 
síndromes secundárias. Estas substâncias vão influir sobre a 
mente, tal como esta se manifesta no estado destes.

Aprende assim, a controlar as tuas emoções e a convertê-las 
em algo positivo, para que possas… Sorrir com saúde!

Especialista de Oncologia em Medicina Chinesa

Helena Rodrigues
Especialista de Oncologia em Medicina Chinesa

BEYOND EDEN
VENESSA BARROS

CONSULTORA DE SAÚDE NATURAL

VELAS AROMÁTICAS DE TODOS OS TIPOS • ERVAS & PRODUTOS NATURAIS
GUIA DA VIDA • SESSÕES DE REIKI • LEITURAS DE CAFÉ E DE CHÁ

CONSULTORA DE PRODUTOS NATURAIS / CARTOMANTE

28 Sousa Mendes St 2nd floor Toronto (Dundas & Bloor)  •  647-303-2232  •         BeyondEdenShop
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Crianças 
na piscina
em segurança
10 recomendações
a seguir
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Garantir a segurança das crianças na piscina é fun-
damental, sobretudo agora que chegou o verão. 
Siga estas 10 recomendações.

As férias de verão estão à porta e em pleno há poucas 
coisas mais apelativas para uma criança do que a água. 
Em especial se for um piscina.. No entanto, existem pe-
rigos associados à sua utilização que não devem ser es-
quecidos. Fique a saber as principais recomendações a 
seguir sobre crianças na piscina e lembre-se: a melhor 
prevenção será sempre educar para a segurança.

1
Nunca deixar a criança sozinha, seja por que motivo for

Embora possa parecer uma recomendação óbvia, nunca 
é demais lembrar. Por vezes, podem existir distrações, 
seja porque a criança pede alguma coisa, ou a campa-
inha toca. Nunca, por motivo algum, se deve deixar a 
criança sozinha na piscina, pois o perigo de afogamento 
cresce consideravelmente.

2
Ter cuidado com as brincadeiras dentro e fora de água

O piso da zona envolvente às piscinas é, por norma, 
muito susceptível a escorregar por estar molhado. As-
sim, deve evitar-se correr ou saltar, pois o risco de cair 
e bater com a cabeça é mais elevado. Estas brincadei-
ras podem ainda levar à queda acidental para dentro de 
água.

Já no interior da piscina, algumas brincadeiras também 
são desaconselhadas, como forçar a cabeça a ficar sub-
mersa ou simular afogamentos. No caso dos bebés mais 
pequeninos, brincar com baldes de praia sem supervi-
são também não é aconselhado. Devido ao peso da ca-
beça, são necessários poucos centímetros de água para 
que aconteça um afogamento, pois o bebé não tem ca-
pacidade de sair sozinho.

Ainda de acordo com a Direção-Geral da Saúde e a Aca-
demia Americana de Pediatria, todas as pessoas devem 
ter aulas de natação. É possível reduzir até 88% a proba-
bilidade de morte por afogamento na infância (1, 2).

3
Os acessórios (bóias, colchões) não oferecem segurança

As bóias e colchões são acessórios que proporcionam 
momentos de brincadeiras, mas não oferecem seguran-
ça. É recomendado utilizar braçadeiras e coletes salva-
-vidas adequados à faixa etária e peso da criança. No 
entanto, principalmente nos bebés, deve ter-se em aten-
ção se as braçadeiras estão bem cheias, e verificar o seu 
estado de conservação com regularidade. Um pequeno 
rasgão será suficiente para comprometer a sua eficácia.

4
Ter atenção à profundidade da piscina

Em locais de lazer, como hotéis, é habitual existirem pis-
cinas destinadas a bebés e a crianças com profundidade 
adequada à sua idade. Caso não exista, deve garantir que 
apenas nadam na zona em que têm pé, nunca permi-
tindo que fiquem sozinhas. Caso pense em colocar uma 
piscina em casa, prefira uma que garanta a profundidade 
adequada para que as crianças tenham sempre pé.

Créditos: Direitos Reservados
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5
Entrar para a piscina em segurança
A forma mais segura de entrar na piscina é através das es-
cadas ou degraus. Além de diminuir o risco de queda, tam-
bém evita a possibilidade de acidentes com consequências 
graves, sobretudo por mergulhar de cabeça numa zona sem 
profundidade suficiente.

6
Usar uma cobertura firme quando não utilizar a piscina
O contato visual com a piscina pode ser uma tentação para 
as crianças. É, por isso, recomendado colocar uma cobertura 
firme quando não a estiver a usar.

7
Colocar uma vedação em volta da piscina
Principalmente nas piscinas domésticas, é recomendado 
colocar uma vedação para segurança das crianças. Esta 
deve permitir a visibilidade da zona envolvente à piscina. 
Também é aconselhada a instalação de um portão automá-
tico com fecho mais elevado (garantindo que as crianças 
não acedem a este) e um alarme caso o tentem abrir.

8
Ter atenção aos equipamentos de sucção
Infelizmente, estes equipamentos são a causa de muitos 
acidentes com crianças. É essencial ensinar aos mais novos 
que se mantenham afastados e sobretudo que as zonas de 
sucção sejam devidamente protegidas e assinaladas.

9
Fazer manutenção regular da piscina
Com o passar do tempo, é natural que a zona envolvente à 
piscina sofra alterações e algum desgaste. Assim, deve ser 
feita uma manutenção periódica para evitar que a danifica-
ção do pavimento ou cais da piscina causem desequilíbrios, 
quedas ou lesões. A higiene diária da água, assim como des-
tes espaços também deve ser reforçada, para prevenir alte-
rações na pele.

10.
Não esquecer brinquedos na piscina
Por fim, é importante não esquecer brinquedos na piscina. 
Caso a criança aviste algum dos seus brinquedos dentro de 
água, é mais provável que tente recuperá-lo sem a supervi-
são de adultos. Assegure que os traz consigo, para evitar que 
a criança tenha a tentação de entrar na água.

Diverta-se com as suas crianças este verão!

Basta nadar!
Aproveite ao máximo os seus dias de verão, mergulhe 
numa piscina limpa. Faça como Reno Silva, produtor 
musical da MDC Music, confie no excelente serviço da 
Poolzenia e diga adeus a piscinas verdes e pesadelos de 
sábados de manhã. Também não precisa de gastar o seu 
tempo à procura dos melhores produtos de piscina.

Poolzenia - Estamos aqui para lhe dar paz de espírito 
e garantir que tem uma época de piscina segura e fácil.

Raquel Couto
Blogger



Julho
Horóscopo

O horóscopo para julho 2022 trará energia posi-
tiva para as pessoas. Os dias neste mês são os 
mais longos do ano, aos quais podemos fazer 

um bom uso. Alguns podem gostar de poder passar 
mais tempo a trabalhar, outros pelo contrário, pen-
sam em longas noites românticas.

A influência de Urano no signo de Touro fará aflorar a 
sua alma criativa e estará cheio de novas ideias. Neste 
mês, os signos de elemento Terra terão muito suces-
so profissional e podem esperar uma bem merecida 
avaliação. Os relacionamentos também estarão em 
primeiro plano em julho. A empatia e vontade de 
ajudar o próximo serão manifestadas especialmente 
para os nativos de Peixes, Escorpião e Caranguejo, de 
modo que suas barreiras emocionais positivas serão 
aprofundadas, construindo relacionamentos de alta 
qualidade. Entretanto, é sempre bom lembrar que, 
ainda assim, existem pessoas que tentarão abusar da 
sua bondade.

De qualquer forma, de acordo com as estrelas, é evi-
dente que em julho as pessoas geralmente não fazem 
cara feia. Também pode desfrutar de uma excelente 
condição física, normalmente está na melhor forma 
este mês e definitivamente não vai perder a motiva-
ção.

Planetas em julho de 2022
O Sol em Caranguejo
Pode acontecer que esteja mais emotivo do que o ha-
bitual e vai parecer muito gentil, altruísta e empático 
aos olhos dos outros. No entanto, o seu comporta-
mento pode parecer hipersensível ou exagerado. Se 
se sentir inseguro, vai ficar muito nervoso. Sentir-se -á 
seguro cercado por amor, pessoas das suas relações 
ou família e vai, igualmente, sentir-se mais auto-reali-
zado. A fantasia é também significativa neste período.

Vénus em Gémeos
Nestes dias será bom não ficar em apenas um lugar. 
Viajar, novas aventuras, vida social e flirtar atraem-o. 
Em casos extremos, outros podem achar o seu com-
portamento limitado. Em questões de amor, ter um 
só parceiro não irá satisfazê-lo. Num relacionamento 
de longo prazo, o seu parceiro deve partilhar consigo 
muitas ideias interessantes para fazê-lo feliz.

Mercúrio em Caranguejo
Nestes dias, o seu discernimento pode ser influen-
ciado pelas suas emoções. Tanto automaticamente 
como subconscientemente. Ser demasiado sensível 
pode ser uma desvantagem. Tente concentrar-se em 
factos. A vantagem é que será muito empático como 
companheiro, parceiro ou ouvinte. As pessoas sentir-
-se-ão bem na sua companhia.

Marte em Touro
Durante este período, os valores materiais serão os 
mais importantes para si, não importa se quer ou 
não e vai focar-se num rendimento adicional. Ao 
trabalhar, será muito dedicado e concentrado. É um 
posicionamento muito sensual e sexual, é por isso 
que pode esperar por paixão e, se esperar, por um 
relacionamento romântico.

AQUÁRIO
As tecnologias ainda estão a avançar e entre todas as aplicações e outras conveniências esqueceu-se 
do romance. Fique confortável à luz das velas, por exemplo na banheira. Só você ou a dois, é indi-
ferente, apenas relaxe. As relações interpessoais podem abrandar um pouco. Não seja teimoso, e 
quando não vir outra forma de escapar a um argumento, é melhor voltar atrás do que fazer com que 
as coisas sejam ainda piores.

CAPRICÓRNIO
Será bem-sucedido quando se tratar de trabalho ou da vida pessoal. Pode ansiar por uma agradável noi-
te de amor. Não tenha medo de ter a iniciativa e dizer o que quer. Não tem mais catorze anos. Não espere 
que a sua paixão lhe ligue, trate da situação com as suas próprias mãos. Finalmente conhecerá alguém 
que o inspirou muito. Aproveite a sua oportunidade e seja criativo!

LEÃO
Pode pensar que manter um diário é divertido ou infantil. Mas, não é. Se recordar eventos diários e 
também ideias, a sua personalidade pode desenvolver-se muito mais do que aquilo que pensa. Por 
acréscimo terá uma visão geral sobre o que aconteceu. As estrelas estão estáveis, por isso agora 
compensa investir em projetos a longo prazo.

CARANGUEJO
Não irá ficar em casa durante muito tempo e a visão de estar sozinho entre quatro paredes não 
lhe atrai nem um pouco. Chame o seu parceiro ou amigos e dirija-se para a natureza ou encontro 
na cidade para uma bebida. Na sociedade irá ter outros pensamentos. Nos seus pensamentos 
não existe mais ninguém para além da sua cara metade. Mas não fique cego ou atue de forma 
demasiado intro-metediça.

SAGITÁRIO
Finalmente irá compreender a verdadeira natureza da coexistência humana. Anteriormente foi capaz de 
fazer tudo por si, não precisava que ninguém o apoiasse. Mas com o tempo envelhece e os seus valores 
estão a mudar. Não há nada de errado com isso. A sua cara metade talvez não seja tão sonhadora. Mas isto 
definitivamente não tem de ser um problema se estiver disposta a fazer compromissos.

GÉMEOS
Provavelmente não estará na disposição de lidar com pessoas desagradáveis. Recorde-se que não 
é uma boa ideia ser provocado. Fique antes com os seus pensamentos e supere a situação em si-
lêncio. Esta é a única forma de evitar inconveniências. Entre si e os seus colegas de trabalho pode 
haver atrito. Tente descobrir onde está o problema e fale sobre ele.

ESCORPIÃO
Porque a sorte favorece os preparados, dedique algum do seu tempo livre a preparar-se para o 
trabalho da escola. Todos irão certamente apreciar a sua iniciativa e conhecimento. Os elogios 
irão certamente melhorar a sua disposição e sentir-se-á melhor. Eduque-se, vá a uma apresenta-
ção ou veja um filme educativo. Obtenha conselhos de um esteticista experiente, se tem medo 
de experiências.

BALANÇA
Por vezes uma mentira branca é realmente uma medida inevitável. Se o fizer pelo motivo correto 
pode apropriadamente justificar as suas ações, então está tudo bem. Mas tenha cuidado, está sobre 
gelo fino. As estrelas estão inclinadas para os solteiros, é por isso que deve sair para a sociedade ou 
conhecer alguém online. Tem tantas obrigações que pode facilmente esquecer-se de algo importan-
te. Escreva tudo num papel. Está cheio de piadas e espalha uma energia positive à sua volta.

TOURO
Não estrague relações interpessoais, somente porque está demasiado sensível ultimamente. Ama-
nhã verá tudo a partir de uma nova perspetiva. Não faça nenhuma cena, irá arrepender-se mais 
tarde. Por agora tem de morder a bala e superar a situação em silêncio. Trate melhor o seu amor.
Trate das suas tarefas domésticas por si. 

CARNEIRO
O mês de julho é uma época perfeita para aproximar-se de seus conhecidos, principalmente graças 
a Vénus que está em Leão, o que lhes dará uma enorme confiança. Não tenha medo de entrar em 
contato com alguém que tenha acabado de conhecer. Afinal, poderá ser o seu futuro parceiro. Mesmo 
que ele ou ela não se transforme no amor da sua vida, terá pelo menos uma experiência emocional.

VIRGEM
Será bem sucedido em convencer as pessoas para praticamente tudo. Os seus argumentos serão 
fortes e irrefutáveis, o que pode ser útil, quer no trabalho para ganhar um interessante contrato 
para uma empresa ou até na vida pessoal. Não consegue falar com os seus amigos sobre nada 
mais para além do amor. Pense por um instante... isso não é um pouco irritante?

PEIXES
As estrelas estão na constelação errada. Evite situações complexas quer no trabalho ou em casa, assim 
como na sua vida amorosa. Confrontações desnecessárias irão colocá-lo em sarilhos. Na sua família 
podem aparecer problemas. Não seja indiferente e ajude aqueles que necessitam. Quando se sentir em 
baixo, eles irão definitivamente pagar-lhe.



PREPARAÇÃO
Passo 1 

Limpe as lulas ou chocos e corte os camarões ao meio. Tempere 
com sal e coloque a cozinhar numa grelha de carvão. Cozinhe até 
estar a seu gosto. Os camarões cerca de 10 minutos e as lulas ou 
chocos 20 minutos.

Passo 2

Quando estiverem cozinhados coloque as amêijoas por cima da 
grelha quente até abrirem.

Passo 3

Sirva polvilhado com coentros picados, com o limão cortado em 
gomos e acompanhe com o molho de ervas e o pesto de pimentos.

SERVE 4 PESSOAS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 60 MINUTOS
DIFICULDADE: FÁCIL
 
INGREDIENTES
• 240 g de lulas ou chocos
• 200 g de camarão tigre
• 1 c. de sopa de sal grosso
• 200 g de amêijoa branca
• 1 q.b. de coentros picados
• 220 g de limão

Este é um prato que cheira e sabe a mar. Marisco grelhado, acompanhado por dois tipos de molho irresistíveis: 
molho de ervas e o pesto de pimentos. Bom apetite!

Pratodo mar
Culinária



"Well Trained. Highly Skilled Labour. Simply the Best, since 1903".

    

When a community is built from the ground up, there is no labour force on the planet, better skilled to get the job done right the 
first time. LiUNA members and retirees made a commitment to their careers, which means a commitment to our communities.
A commitment to build the BEST schools, airports, hospitals, office buildings, tunnels, power plants, roads, bridges, low rise and
high rise housing in the country. When the work is done, LiUNA members and retirees continue to live, play and grow in their 

communities, with the guarantee of a pension that is also....simply the BEST!

CELEBRATING 
PORTUGUESE 

HERITAGE
MONTH

Luigi Carrozzi
Secretary-Treasurer

Robert Petroni 
Recording Secretary

Brandon MacKinnon
Executive Board Member

Terry Varga
Executive Board Member

Carmen Principato
Vice President

Joseph S. Mancinelli 
President

Jack Oliveira
Business Manager
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"Mão de obra altamente qualificada, bem treinada.
 Simplesmente o melhor, desde 1903"

Quando uma comunidade se constrói do chão para cima, não existe mão de obra no planeta que seja mais quali�cada para 
completar o trabalho e�cazmente à primeira. Os membros da LiUNA e aposentados �zeram um compromisso com as suas 
carreiras, o que signi�ca um compromisso com a comunidade. Um compromisso para construir as MELHORES escolas, 
aeroportos, hospitais, escritórios, túneis, usinas de energia, estradas, pontes, edifícios baixos e edifícios altos do país. Quando 
o trabalho está completo, os membros da LiUNA e aposentados continuam a viver, a jogar e a crescer nas suas comunida-

des, com a garantia de que a pensão é também... simplesmente a MELHOR!
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@liuna183
www.liuna183.ca

FELIZ DIA DE CANADA
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1263 Wilson Avenue, Toronto ON M3M 3G3
416 241 1183 ph  •  416 241 9845 fx  •  1 877 834 1183 toll free

fx 
64 Saunders Road, Barrie ON L4N 9A8

705 735 9890 ph  •   705 735 3479  •  1 888 378 1183 toll free
560 Dodge Street, Cobourg ON K9A 4K5

905 372 1183 ph  •  905 372 7488 fx  •  1 866 261 1183 toll free

 

www.liuna183.ca

510 MacMillan Dr., Cambridge ON N1R 6R5
226 806 5496 ph  •  226 766 8319 fx toll free  •  1 866 411 2999 

Guelph Cambridge
145 Dalton Ave., Unit 1, Kingston ON K7K 6C2

613 542 5950 ph  •  613 542 2781 fx toll free  •  1 844 542 2781  
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