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6  Community Spirit Award 2023

Manuel DaCosta
O Centro Cultural Português de Mississauga realizou 
mais uma edição do Community Spirit Award, este 
ano atribuído a Manuel DaCosta, tendo os fundos re-
vertido a favor da Magellan Community Foundation.

16  FADOalado
Este grupo português realizou dois espetáculos em 
Toronto e Mississauga. A Revista Amar esteve presente 
e conta-lhe tudo.

36  Prémios de liderança da

Davenport 
Em 2022, os canadianos de costa a costa comemoraram 
o Jubileu de Platina da rainha. Em Davenport, uma das 
formas de comemorar este aniversário especial foi reco-
nhecendo os líderes que incansavelmente contribuíram 
para a construção deste bairro ao longo dos anos.

40   Fernando Daniel
Vencedor do concurso The Voice Portugal em 2016, Fernan-
do Daniel, 26 anos, tornou-se um dos artistas mais bem su-
cedidos da música pop portuguesa, lançando dois álbuns 
mais vendidos desde que apareceu nesse espectáculo.

56 IPMA 2023
International Portuguese Music Awards

O Centro de Convenções de Rhode Island em Provi-
dence (EUA) foi palco para a International Portuguese 
Music Awards Launch Party 2023. 

88   Bacalhau, 
o fiel amigo e o Natal
Carlos Cruchinho fala-nos sobre a história do baca-
lhau e de como se transformou numa fonte de proteí-
na para as populações mais pobres, sendo um natural 
substituto da carne e complementar da dieta paupér-
rima dos pescadores, proletários e agricultores. 

 108  Paulo Futre
Não há susto cardíaco que altere a dimensão humana 
de Paulo Futre. A empatia, a lisura, a boa educação. A 
autoironia e a vontade de ser feliz. Eterno miúdo do 
Montijo, deseja ser avô e receber os netos na casa em 
que nasceu. Um dos melhores jogadores portugueses 
de todos os tempos, um dos melhores futebolistas 
mundiais da sua geração, em braço de ferro com o 
tabaco, acorda cedo. A dançar.

Revista Amar é uma marca registada

e empresa subsidiária dos grupos

Cyber Planet Inc. e MDC Media Group.

Contacto
www.revistamar.com

info@revistamar.com

www.facebook.com/revistamar
416.806.7616

Custo estimado por exemplar

$8.99
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Castelo do Neiva viu nascer Manuel DaCosta. Terra 
mãe e tantas vezes madrasta, mas nunca esquecida. 
Das dunas onde vivia, Manuel via o mar que separa, 

mas também liga continentes. De Castelo do Neiva até To-
ronto a viagem fez-se de inquietação e medo do desconhe-
cido, mas também de certeza de que lá, na outra banda, se 
encontrava o futuro.

Da criança pobre, ao jovem lutador, cheio de sonhos, que 
reconheceu a importância da formação académica sóli-
da e por isso estudou e concluiu o curso de arquitetura, ao 
empresário de sucesso. Assim se fez o percurso de vida de 
Manuel DaCosta, um homem que nunca esqueceu ou re-
negou as suas origens e se tornou, para muitos, um abrigo, 
uma proteção, tão forte e resistente como os telhados que 
se tornaram o centro da sua vida profissional. A partilha, a 
dádiva, a capacidade de ajudar quem mais precisa, são mar-
cas de personalidade, mas também uma prova evidente de 
que nunca se apagou da sua memória a infância e parte da 
juventude cheia de quase nada.

A entrega por parte do Centro Cultural Português de Missis-
sauga do Community Spirit Award a Manuel DaCosta acon-
teceu neste ano de 2022, cumprindo-se assim uma promes-
sa que já vinha do antigo presidente do Clube, Tony Sousa, 
entretanto falecido. A pandemia adiou o que já estava para 
ter acontecido em 2019. Jorge Mouselo, atual presidente do 
Clube não limitou apenas a cumprir a promessa antiga, já 
que considerou que a vida do empresário Manuel DaCosta 
está repleta de exemplos de bem-fazer sempre em prol da 
comunidade, sendo por isso mais do que justo este reconhe-
cimento. 

Manuel DaCosta é por natureza um homem humilde e no 
seu discurso de aceitação do prémio, deixou bem vincado 
este traço de personalidade ao agradecer a presença das 
mais de 650 pessoas, sublinhando que estavam todas a con-
tribuir com a sua presença para angariar fundos para o pro-
jeto de construção da casa para os idosos da comunidade 
portuguesa – Magellan. E no final do evento, o presidente do 
PCCM entregou ao board do Magellan, um cheque no valor 
de 52,500 dólares.

Foram muitos os que trabalharam voluntariamente para de-
corar a sala, confecionar o jantar e servir às mesas e assim, 
de forma anónima, também contribuíram para o sucesso de 
uma noite memorável. Bem ao jeito de Manuel DaCosta que 
prefere sempre o anonimato quando ajuda alguém ou algu-
ma instituição.

A noite no PCCM trouxe a todos os presentes uma verda-
deira lição de humildade, mas também a certeza de que é 
possível com muita determinação e muito trabalho, trocar 
as voltas a um destino que parecia certo.

Madalena Balça
MDC Media Group



10 I Amar 

F O T O G R A F I A  ©  R E V I S T A  A M A R



Amar I 11

F O T O G R A F I A  ©  R E V I S T A  A M A R



12 I Amar 



Amar I 13

74 Advance Road Toronto  |   416.763.2664  |  vianaroofing.com
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FADOalado
no CCP de Mississauga 

Gargalhadas, 
lágrimas 
e muito Fado!
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Os FADOalado vieram em digressão ao Canadá e esgotaram o 
Centro Cultural Português de Mississauga (CCPM) no passa-
do sábado (19). A banda terceirense que foi criada em 2016 já 

tinha vindo à Casa dos Açores de Toronto em 2020 e foram os vence-
dores do Portugal Got Talent 2021.

À frente da organização está Sara e Marco Costa, jovem casal tercei-
rense, naturais da Praia da Vitória, Açores, que emigraram para o Ca-
nadá há 10 anos. “O meu marido e eu criámos a Creative Promotions 
e organizamos eventos, mas não vivemos disto e não queremos 
viver disto, mas é uma paixão que nós temos… nós vivíamos disto 
noutra vida… nos Açores. O Marco há mais de 30 anos que trabalha 
nisto – ele teve discotecas, restaurantes, organizava eventos e esteve 
sempre envolvido nessa área – e, eu, já entrei numa fase posterior. 
Nós combinamos muito bem, pois se um diz “mata” o outro diz “es-
fola” (risos). Quando um de nós tem uma ideia, o outro desenvolve a 
ideia mais ainda. Esta é a razão que aceitámos o desafio de trazer os 
FADOalado”, disse Sara Costa à Revista Amar. 

Quanto ao repetir a presença do grupo, Sara Costa explicou-nos que 
“quando os trouxemos em 2020, foi a convite dos FADOalado porque 
conheciam o nosso trabalho lá e acharam que nós éramos as pes-
soas ideais para os trazer cá e como correu tão bem, no pós Covid, 
voltaram a ligar-me… mas nós não sabíamos como é que as coisas 
se iam desenvolver com as restrições, porém não demorou muito 
para começarmos a marcar as datas, falar com os clubes e desenvol-
ver o trabalho.” Depois de um ano de preparação – desde o primeiro 
contacto até ao dia do espetáculo – o público foi recebido pelos orga-
nizadores que não deixaram nada ao acaso, apesar de sempre acon-
tecerem imprevistos, mas com a experiência e maturidade tudo é 
ultrapassado e “as expetativas foram superadas, tanto que, as pes-
soas começaram a chegar meia hora mais cedo, por consequência 
o jantar também foi servido mais cedo. Depois houve um pequeno 
atraso, mas como tínhamos aquela meia hora o espetáculo começou 
a horas!”, como nos disse Sara Costa.

O grupo FADOalado é constituído por 10 elementos - cinco músicos: 
Bernardo Oliveira (percussão); Diogo Brasil (guitarra clássica); Gon-
çalo Fonte (acordeão); Ricardo Martins (bandolim) e Tânia Gaspar 
(piano) e cinco vozes femininas: Filipa Lima; Ivânia Pires, Leandra 
Mota; Lizélia Toste e Sara Mota, fundadora do grupo. Os FADOala-
do brindaram os cerca de 650 convivas, com bom-humor, alegria e 
nostalgia, bem “à moda” terceirense… e, entre gargalhas e lágrimas 
houve muito Fado, justificando serem os justos vencedores de Por-
tugal Got Talent 2021.

Quanto a futuros eventos, Sara Costa confidenciou ao Milénio Sta-
dium que “para já não temos nada em concreto, pois como disse, nós 
não vivemos disto. Estamos em conversações para fazer uma Tour 
com os FADOalado e que pode envolver os Estados Unidos e outras 
cidades do Canadá. Estamos abertos para projetos com que nós nos 
identificamos, mas nós não vamos atrás de ninguém para trazer, in-
clusive tínhamos um nome muito grande do continente para trazer, 
que até é um sonho nosso… mas como não vivemos disto, para já é 
só um projeto”.

Carmo Monteiro
MDC Media Group
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CONSULTAS DE OPTOMETRÍA
ÓCULOS DAS MELHORES MARCAS AOS MELHORES PREÇOS

TRABALHAMOS COM SINDICATOS E COMPANHIAS DE SEGURO
FALAMOS PORTUGUÊS

533 Rogers Rd., 
York, ON M6M 1B4

416.656.3937
opticalvisions@gmail.com
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CONCRETE AND DRAIN WORK

905-636-8860    windmill@bellnet.ca
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Great food and great company 
is the perfect recipe for a happy 
holiday gathering. 

we’re happyto host 
this holiday! 

Amorim Hospitality Group

289-917-0198   |   STATEANDMAIN.CA
3584 MAJOR MACKENZIE DRIVE WEST, VAUGHAN
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1015 Bloor Street West (Bloor & Dovercourt)  |  416.535.8846H e l p i n g B u s i n e s s e s . c o m

2022 marks the 70th anniversary of her 
Majesty’s accession to the Throne. She is 
Canada’s longest reigning Sovereign and 
the first to celebrate a platinum jubilee.

The emblem of the Platinum Jubilee, 
created for this occasion by the Canadian 
Heraldic Authority, features the Royal 
Crown and the Royal Cypher (EIIR) as 
personal symbols representing the
Queen. With its seven-sided shape, seven 
maple leaves and seven pearls, it marks 
seven decades of service to Canada and 
embodies the idea celebration.

Received by Teixeira Accounting Firm, 
November 2022

If you go across the riding you will see an unbelievable diversity of small businesses anchored in 
coffee shops and restaurants and pop-ups that come and go, are the professional services that serve 
the local community, they are a part of the life lines of our community and almost all of them are 

started by hard working immigrants to our Country.

This Davenport business award winner is the son of two Portuguese immigrants from São Miguel, the largest 
of nine islands of Azores. The father of our winner opened his accounting practice in the Davenport Riding in 
the 1970s serving the large and growing Portuguese immigrant community. Our winner pursued his Bachelor 
of Business Degree in the York University and took over his father’s business growing the operations to twelve 
full time and two part time employees, and he also grew into the largest accounting office in any Portuguese 
community in Canada. 

Next year the firm will celebrate 50 years of operations serving the Davenport community and the broader 
Toronto Community. 

This hardworking small business is not just about providing much needed services to the community and 
creating jobs, it also has made mentoring youth and providing internships a priority, and it serves as model for 
other small businesses as they provide scholarships to students through the F.P.C.B.P. They have raised 
hundreds of thousands of dollars for the friends of the Covenant House. They support local futebol teams and 
local Portuguese Casas. They are also significant donors to an affordable housing project and long-term care 
facility that it has been proposed for the Davenport Riding. They also provide reduced cost income tax returns 
and advice to low-income seniors.

These are just some of the many things that this amazing business has done through the years.

They are a model and I believe many of the small business across of this riding will see that as an inspiration.

I would like to invite Carlos Teixeira from Teixeira Accounting Firm to accept the Davenport Business Award.”

Julie Dzerowicz, awarding Teixeira Accounting Firm, November 2022
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Depois de dois anos de interregno forçado pela Covid-19, 
a 24ª Gala Anual LiUNA Local 183 - Scholarship Trust 
Fund Awards Ceremony, realizou-se no dia 11 de no-

vembro. A LiUNA Local 183 atribuiu 70 bolsas de estudo, das 
quais 19 beneficiaram famílias luso-descendentes. Esta inicia-
tiva já se alargou a outras “Locals” e tem como objetivo apoiar 
financeiramente os estudantes no seu percurso universitário. 
Este ano, Joseph Mancinelli não esteve presente, mas deixou 
uma mensagem que foi lida aos presentes por Marcello Di Gio-
vanni, Recording Secretary e mestre de cerimónias do evento.

A atribuição destas bolsas de estudo tem ainda mais valor 
tendo em conta o constante aumento dos encargos com a edu-
cação, mas para Jack Oliveira, Business Manager, a existência 
destes fundos, que suportam estas bolsas, deve-se aos pen-
sionistas, por isso eles que devem ser sempre reconhecidos e 
nunca esquecidos: “Se não fossem os nossos pensionistas, não 
estávamos cá hoje. Acho que é muito importante nunca nos es-
quecermos deles, nunca esquecer de onde viemos, onde a gen-

te está e para onde vamos.”. Uma novidade que foi apresentada 
pela Local 183 é que a partir desta edição os estudantes filhos 
de membros que faleceram em acidentes de trabalho não têm 
que concorrer à bolsa para a receber. Para o Business Manager 
é “mais uma maneira de ajudar as famílias dos nossos sócios 
que morrem nos trabalhos. A partir de hoje eles vão ter uma 
bolsa de estudo no valor de $10,000.00, mas não vão ter que 
aplicar para a bolsa. É mais uma obrigação que a Local 183 tem 
para com os filhos dos nossos sócios. Hoje é a primeira vez… 
esta noite. E, vocês vão ter a oportunidade de conhecer três bol-
seiros… infelizmente, porque quando nós pomos estas medidas 
de ação a trabalhar, esperamos que nunca termos que as usar, 
mas se for preciso vai lá estar tudo para ajudar os sócios” disse, 
emocionado. Jack Oliveira ainda nos falou da evolução do per-
curso deste sindicato, quando questionado sobre o balanço dos 
últimos 24 anos, e sem levantar a ponta do véu revelou que no 
próximo ano coisas grandes irão acontecer para celebrar o 25º 
ano de atribuição de bolsas de estudo.

LiUNA Local 183 atribui 70 bolsas de 
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Para se qualificar para a bolsa, o estudante tem que ter uma combinação de boas notas académicas, 
serviço comunitário ou voluntariado e uma redação sobre o tema dado pelo comité de professores 
que depois faz a avaliação. Para sabermos um pouco mais, questionámos três estudantes e Jenna 
Witor falou-nos sobre a redação que escreveu: “Eu escrevi sobre o declínio no ensino profissional 
nas escolas e o impacto que isso tem na vida das pessoas que procuram um trabalho.” Já Joseph 
Pasquini, que frequenta o 2º ano na Toronto Metropolitan University, contou-nos que a bolsa vai 
ajudar a continuar os estudos na área da comunicação social. Nicole da Silva, que frequenta o curso 
Business Management na Toronto Metropolitan University, falou-nos como tem participado ativa-
mente na comunidade e da importância da bolsa de estudo da Local 183.

E é exatamente isso que a LiUNA faz com esta iniciativa - ajudar as pessoas que querem e lutam 
por um futuro melhor.

Parabéns à organização e aos 70 bolseiros!

estudo no valor de 578 mil dólares

Carmo Monteiro
MDC Media Group
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Residencial • Comercial • Industrial

SERVIÇO GARANTIDO DE 3 HORAS

Feliz Natal & Próspero Ano NovoFeliz Natal & Próspero Ano NovoFeliz Natal & Próspero Ano NovoFeliz Natal & Próspero Ano NovoFeliz Natal & Próspero Ano NovoFeliz Natal & Próspero Ano Novo

416.239.6399 | 905.670.8855

Contentores &
Caixas de Lixo

www.globalwasteservice.ca
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Centro Cultural Português de Mississauga (CCPM) 

comemora
48º aniversário
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O Centro Cultural Português de Mississauga (CCPM) está a 
comemorar o seu 48.º aniversário, cujos festejos abran-
gem dois fins-de-semana e que começaram no dia 20 de 

novembro com a cerimónia do hastear das bandeiras e vão cul-
minar com um Porto de Honra e jantar de gala.

Foram dois anos de privação desta cerimónia tão importan-
te para os sócios deste clube e na manhã gélida de domingo e 
debaixo de neve, pouco passava das 11h30 da manhã quando 
frente à sede da coletividade, cerca de três dezenas de pessoas 
juntaram-se para assistir ao hastear das bandeiras. Ao som d“A 
Portuguesa”, hino de Portugal, Jorge Mouselo, presidente do 
CCPM fez subir a bandeira de Portugal no mastro dedicado a 
Tony de Sousa e de seguida sob o hino do Canadá elementos da 
direção do clube faziam subir as restantes bandeiras: a do Cana-
dá, da província do Ontário, os padrões do CCPM e da cidade de 
Mississauga. Apesar das condições climatéricas, os sócios foram 
chegando paulatinamente, para, como é de tradição, assistir à 
missa celebrada pelo Senhor Padre Fernando Pinto. Depois do 
almoço e já com a sala “composta”, a matinée foi animada pelo 
Rancho da casa e por Henrik Cipriano que, como já é habitual, 
partilhou com os presentes o seu bom-humor e alegria. Para Jor-
ge Mouselo, ver a adesão dos sócios é sinónimo de “que estamos 
a fazer as coisas certas para eles…. E é isso que estamos sempre 
a fazer e a melhor “nota” que os sócios nos podem dar é aparece-
rem em dias como hoje, porque isto é feito para eles. Estes anos 
em que não podemos celebrar dias como este, deixavam-me tris-
te e depois das lágrimas sofridas, agora temos as lágrimas de ale-
gria. A missão está a ser cumprida, desde que assumi oficialmen-
te a direção desta casa temos vindo a realizar os eventos que o 
Tony e eu tínhamos planeado, mas que com a pandemia e o seu 
falecimento ficaram adiados."

Jorge Mouselo ainda nos confidenciou que num momento de re-
flexão recordou os eventos já realizados pela atual direção em 
tão pouco tempo: o mastro em homenagem ao Tony de Sousa, 
o içar da bandeira de Portugal no dia de Portugal é oficial no 
CCPM, o Guinness World Record, a Gala de Homenagem a Amá-
lia Rodrigues, Community Spirit Award, etc.. O presidente do 
CCPM aproveito ainda para “agradecer a esta direção, família 
que tenho e que me acompanha aqui… e que acreditam em mim, 
que me apoiam e que fazem de tudo para que juntos consigamos 
realizar projetos como aqueles que já realizamos. Tem sido 1 ano 
fantástico e que não dá para esquecer. Também tenho que agra-
decer aos sócios e amigos desta casa, pois sem eles todos este 
trabalho duro não valia a pena. Igualmente importante é a me-
dia, a quem também agradeço o apoio e a divulgação, pois sem 
vocês – Camões, Revista Amar, Milénio Stadium e todos em geral 
– o trabalho que fazemos ficava dentro destas portas, entre nós 
e podem acreditar que a maneira que vocês divulgam o nosso 
trabalho e eventos puxa por nós a fazer melhor também. E para 
finalizar quero agradecer à minha família, a minha esposa e os 
meus filhos, que tenho a sorte de ter comigo e que estão também 
envolvidos no clube o que facilita a minha vida, pois eu passo 
mais tempo nesta casa do que na minha.”

Da nossa parte resta deixar os parabéns ao Centro Cultural Por-
tuguês de Mississauga pelo 48º aniversário, celebrado no dia 26 
de novembro com casa cheia e desejamos que venham muitos 
mais regados de sucesso.

Carmo Monteiro
MDC Media Group

VILA VERDE
Catering & Events Coordination

206 Weston Road, Toronto, ON  -  M6N 3P3  -  416-763-2515

Life is an event. Make it memorable. Happy Holidays

Christmas is just around the corner. Accepting orders and reservations
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Depois de 12 anos e três mandatos, Ana 
Bailão despediu-se da comunidade 
num evento que contou com a presen-

ça de familiares, amigos, colegas, entidades 
públicas e privadas, assim como a comunida-
de em geral.

A sala do Paradise Theatre na Bloor Street 
West em Toronto foi pequena para receber 
todos os presentes que foram agradecer e dar 
um abraço àquela que também é conhecida 
como a campeã da habitação, fonte de inspi-
ração para muitos emigrantes e uma voz na 
luta da emancipação das mulheres. Foi uma 
noite emocionante, cheia de histórias, home-
nagens, lágrimas e sorrisos. Os convidados 
partilharam as suas experiências no evento 
durante o tempo de serviço público de Ana e 
deixaram mensagens de agradecimento.

Nesta ocasião especial, conversamos com 
Carla Neto, que agradeceu pela “dedicação na 
área da habitação e o empenho para assistir 
os grupos comunitários como o Abrigo Cen-
tre, Comunidade dos Angolanos em Ontário 
(ACO)” e o Women’s Habitat of Etobicoke”, real-
çando o “carinho que demonstrou durante es-
tes anos”. Jack Prazeres, que também marcou 
presença, disse “Ana, eu quero desejar-te boa 
sorte para o futuro e que continues com este 
profissionalismo”. Arnon Melo também agra-
deceu: “gratidão pelo seu trabalho em especial 
para a comunidade brasileira em Toronto”. 
Quem também deixou uma mensagem nesta 
data foi Mário Silva: “Eu sinto muito orgulho 
na Ana pelo trabalho desenvolvido dentro e 
fora da nossa comunidade e caso regresses 
para a política estaremos aqui para te apoiar”. 
Falamos ainda com Cristina Martins, que real-
çou: “Eu tive a oportunidade de servir a área 
da Davenport ao lado da Ana, reconheço a de-
dicação da Ana e desejo-lhe muita sorte”. Na 
celebração, Charles Sousa sublinhou também 
que “A Ana é uma inspiração para todos nós. 
Ela fará falta na arena política”.

O presidente da Câmara Municipal de Toronto, 
John Tory, discursou publicamente no evento, 
salientando que “Ana Bailão é um bom exem-
plo da integração da comunidade portuguesa 
na sociedade canadiana. Ela é uma campeã 
da habitação. Vou sentir falta dela aqui na 
Câmara, mas estou confiante de que ela fará 
grandes coisas no que quer que decida fazer a 
seguir. Precisamos de mais pessoas como Ana 
Bailão na vida pública.”

Ana Bailão nasceu em Portugal, veio para o Ca-
nadá aos 15 anos de idade e transformou a sua 
vida dedicando o seu trabalho às comunidades 
lusófonas e à política canadiana. Esteve en-
volvida em diversas associações, fez parte da 
fundação da Luso-Can Tuna e foi diretora da 
Aliança de Clubes e Associações Portuguesas 
do Ontário (ACAPO), presidente da Federação 
de Empresários e Profissionais Luso-Canadia-
nos (FPCBP), após ter passado também pelo se-
tor privado. Na sua carreira destaca-se ainda o 
cargo de vereadora pelo círculo de Davenport 
e vice-presidente da Câmara Municipal de To-
ronto, que termina oficialmente este mês.

No seu discurso, Ana Bailão terminou dizen-
do: “Hoje eu tenho um coração cheio, foram 
12 anos de muito trabalho com altos e baixos. 
Tem sido a honra de uma vida servir como 
vereadora e vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Toronto. Embora ainda não tenha de-
cidido o que vem a seguir para mim, continuo 
empenhada em continuar a contribuir para a 
nossa cidade. A todas as comunidades falan-
tes da língua portuguesa eu quero agradecer, a 
todos que estiveram comigo nesta caminhada, 
estarei sempre agradecida”.

Quanto ao futuro, Ana Bailão revela que fará 
por agora uma pausa e que está entusiasmada 
com o que possa vir a seguir.

Quanto a nós, fica o nosso muito obrigado e o 
desejo de boa sorte, Ana!

Ana Bailão despede-se 
da Câmara  Municipal da 
cidade de Toronto

Francisco Pegado
MDC Media Group
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475 Oakwood Ave, York - Toronto, ON - M6E 2W4
Open 6 days a week - Tuesday to Sunday

3 Halls with capacity for 70, 180 and 220 people.
Corporate Events, Weddings, Baptisms, Anniversaries, Stag Parties, and other social events.

New Casa Abril Restaurant & Catering

Now with new management
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Em 2022, os canadianos de costa a costa comemoraram o Jubileu de Platina 
da rainha. Em Davenport, uma das formas de comemorar este aniversário 
especial foi reconhecendo os líderes que incansavelmente contribuíram 

para a construção deste bairro ao longo dos anos.

Na segunda-feira, 7 de novembro, por ocasião do Jubileu de Platina da rainha, co-
memorando os 70 anos de serviço de sua Majestade Elizabeth II, a deputada fe-
deral do círculo eleitoral de Davenport, Julie Dzerowicz, apresentou o Davenport 
Platinum Jubilee Leadership Awards. Foram mais de 20 líderes, empresas e or-
ganizações sem fins lucrativos, premiados pela sua liderança na comunidade de 
Davenport.

A anfitriã do evento, Julie Dzerowicz, falando para os presentes, realçou a impor-
tância da diversidade e inclusão, espírito comunitário, e fez um agradecimento 
especial à comunidade portuguesa: “O grande vencedor desta noite é ver pes-
soas que serviram a nossa comunidade. Tenho orgulho de fazer parte de uma 
comunidade que celebra a diversidade e a inclusão. Pessoas que inspiram e fa-
zem acontecer. Acredito que se continuarmos a trabalhar juntos, nós construi-
remos uma comunidade e um país melhor e mais justo. Obrigado às pessoas da 
nossa comunidade que ajudam a criar uma comunidade melhor para todos nós. 
Aproveito para agradecer à comunidade portuguesa desta área, pelo incansável 
contributo no dia a dia, já que é o círculo eleitoral com o maior número de por-
tugueses no Canadá”.

O evento aconteceu no Museu de Arte Contemporânea localizado em 158 Ster-
ling Rd, Toronto e teve no grupo de vencedores vários indivíduos e organizações 
luso-canadianas.

Davenport Platinum Jubilee Leadership Awards
Davenport Arts and Culture Award for an Individual – Tracy Jenkins

Davenport Arts and Culture Award for a non-profit – Clay and Paper Theatre

Davenport Arts and Culture Award for a non-profit – Roseneath Theatre

Davenport Arts and Culture Award for a business – MOCA 

Davenport Business Award – Teixeira Accounting 

Davenport Business Award – Henderson Brewing 

Best Children’s Program – Theatre Direct 

Best Youth Program Award – Pia Bouman School for Ballet and Creative Movement

Best Seniors Program Award – LA Centre for Active Living 

Davenport BIA Award – West Queen West 

Davenport Non-Profit Award – Oasis Dufferin Community Centre

Davenport Non-Profit Award – Abrigo Centre 

Best Street Festival – BIG on Bloor 

Best Street Festival – DO West Fest 

Davenport Sustainability Award – Compost Council of Canada 

Davenport Volunteer Award – John Keating  

Davenport Volunteer Award – Erella Ganon 

Davenport Volunteer Award – Carlos De Sousa 

Davenport Mental Health (Advocate) Award – Our Place Community of Hope

Davenport Indigenous Leadership Award – Inuit Art Foundation

Davenport Leaders Awards – Community Food Centres Canada

Davenport Leaders Awards – Dovercourt Boys and Girls Club 

Davenport Leaders Awards – Mario Calla

Francisco Pegado
MDC Media Group
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Determinação e resiliência – eis duas marcas 
de personalidade que se colam e definem 
muito Fernando Daniel. A vida não lhe sor-

riu sempre, mas ele sempre olhou para o que cor-
ria menos bem com o sorriso de quem confia que 
amanhã será outro dia. Não desistiu nunca do so-
nho de ser cantor, conhecido e considerado não só 
pela voz poderosa que tem, mas também pelo facto 
de conseguir transpor para música tudo o que sen-
te e vive. Os “nãos” apareceram, desafiando-o, mas 
Fernando Daniel respondia-lhes com mais força de 
vontade e sempre acreditando que um dia tudo se-
ria diferente. E um dia, depois de ter dado nas vis-
tas num dos programas de talentos musicais – Fac-
tor X – embora sem conseguir vencer o concurso, 
Fernando Daniel deixou o mundo, literalmente, de 
boca aberta com a interpretação que fez na “prova 
cega” do The Voice Portugal. Nesse momento, a vida 
começou a mudar para melhor e o trabalho empe-
nhado, semana a semana, levou-o à vitória e entre-
gou-lhe a oportunidade de conquistar espaço no 
tão competitivo mundo da música.

A “Espera” pelo sucesso valeu a pena e, rapidamen-
te, Fernando Daniel deu o “Salto” que há muito 
ambicionava e tornou-se um dos nomes mais so-
nantes da música portuguesa da atualidade. Cons-
ciente de que as “Voltas da vida” de cantor o podem 
levar ainda mais longe, não baixa os braços porque 
a vida já lhe mostrou que sem trabalho nada se 
consegue. E as marcas que lhe moldam o percurso 
de vida não o abandonam – Fernando Daniel conti-
nua, determinado, a construir o seu sonho.

FERNANDO
DANIEL
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Revista Amar: Com que idade é que o Fernando Daniel desco-
briu a música? 

Fernando Daniel: Mais ao menos com 11 anos…

RA: Que influência teve na sua vida o facto das suas irmãs te-
rem cantado num grupo coral?

FD: Bastante, trouxeram praticamente a vontade de cantar até 
mim.

RA: Cantar era um sonho de criança?

FD: Sim, entre ser artista de música e jogador de futebol. 

RA: E quando é que sente que cantar não era suficiente, ou 
seja, que tinha a vontade de escrever as suas próprias letras?

FD: Uma coisa sempre esteve aliada à outra. A vontade das duas 
coisas sempre existiu. Ou seja, sempre existiu a vontade de ser 
cantor-compositor. 

RA: Chegou a ter uma banda, Saints of May, com Fernando 
Mendoza. Como foi essa experiência?

FD: Um grande ensinamento, deu-me muita experiência a enca-
rar o público, muita bagagem. 

RA: Em 2013 participa pela primeira vez no Factor X Portugal. 
O que o levou a participar? E o que o marcou mais durante a 
participação?

FD: O que me levou a participar foi a vontade de ter o meu lugar 
na música em Portugal. O momento que mais me marcou foi ter 
ouvido um "não" pelos jurados. 

RA: Mesmo tendo ficado pelo “boot camp”, isso não o desmo-
ralizou e volta a participar em 2014. Quando participa, o que 
esperava que viesse a ser diferente da primeira?

FD: Esperava que o público e jurados reconhecesse a minha per-
sistência e melhorias notórias.

RA: Quando parecia que as coisas não estavam a correr como 
esperava, os júris, que gostavam da sua voz, dão-lhe a opor-
tunidade de fazer parceria com Luana Ribeiro e com o grupo 
Babel chegam ao honroso 4º lugar. Olhando para trás… ainda 
se lembra do sentimento ou sentimentos que sentiu quando 
foi eliminado e depois “repescado” para formar o grupo?

FD: Lembro perfeitamente, apesar de ter sido um momento im-
portante e que me ajudou imenso, hoje não o faria. Não me sujei-
tava hoje em dia a algo que não me deixasse confortável. 

RA: Em 2016 participa no The Voice Portugal e vence o concur-
so. Depois das experiências anteriores, com que “espírito” en-
trou neste concurso? O que fez de diferente nesta participação? 

FD: Com espírito de “tem de ser desta”. Concentrei-me mais. Trei-
nei mais. Aproveitei mais tudo. 
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RA: A prova cega do Fernando Daniel, com “When We Were 
Young” foi na época a prova mais vista do The Voice Portu-
gal e até à data, a segunda mais vista a nível mundial. Porquê 
esta canção da Adele? E o facto da prova se ter tornado viral 
influenciou de alguma forma a sua prestação e evolução du-
rante o concurso?

FD: Era simplesmente uma música que gostava, e gosto. Acho 
que o facto de se ter tornado Viral só acrescentou mais pressão 
em mim, para corresponder às expectativas.

RA: Pode dizer-se que o The Voice Portugal mudou a sua vida e 
a progressão da sua carreira? Em que sentido?

FD: Sim, colocou-me à disposição um lugar na música, que não 
era garantido. Ainda hoje não é. Continuo a trabalhar todos os 
dias para me manter aqui.

RA:  “Espera” foi lançado em julho de 2017 e está incluído no 
primeiro álbum de Fernando. “Salto” foi lançado a em março 
de 2018 e estreou no 1º lugar da tabela portuguesa de álbuns. 
Como recebeu a notícia?

FD: Com muito orgulho é uma felicidade tremenda, era um obje-
tivo. Não achei que fosse logo possível. 

RA: “Presente” é o seu segundo álbum cujo lançamento foi, de-
vido à pandemia, adiado duas vezes. Mas como diz o ditado 
“mais vale tarde do que nunca”, pois o sucesso foi instantâneo. 
Porque acha que as suas canções tocam no coração… na alma 
das pessoas e das/dos suas/seus fãs?   

FD: Essa é uma pergunta para lhes fazer… eu limito-me a fazer 
o meu melhor. A falar sobre assuntos que vivo e que na verdade 
sei que outras pessoas se revêem neles.

RA: A nível de sonoridade, quais são as diferenças e semelhan-
ças que destaca entre “Salto” e “Presente”?

FD: O primeiro disco é um disco mais vago. Com um grau de risco 
menor, arrisquei menos. Joguei pelo seguro. No segundo tentei 
mostrar outras vertentes, uma vez que me sentia mais maduro. 

RA: Sabemos que, infelizmente, os artistas portugueses nem 
sempre recebem o reconhecimento que merecem, porém, o 
Fernando Daniel venceu, entre outros prémios, o MTV EMA de 
Best Portuguese Act consecutivamente: 2019 e 2020 respetiva-
mente. Ainda se lembra dos pensamentos e emoções que teve 
quando ouviu o seu nome?

FD: Lembro sim, foi uma sensação incrível. Estou neste momen-
to a trabalhar para receber o terceiro e consequentemente ser o 
primeiro artista português a ter três. 
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RA: Em julho de 2021, lança o single “Raro” com videoclip e 
que tem a participação de Sara Vidal, a sua namorada e na 
qual anunciam que vão ser pais. Com a chegada da Matilde o 
que mudou na sua vida como artista? 

FD: Tenho agora mais uma fonte de inspiração. A nível artístico 
só acrescentou isso. Agora em termos de homem e pessoa, trou-
xe um milhão de coisas. 

RA: “+Presente” nasce em 2022. Como surgiu a ideia da reedi-
ção de “Presente”.

FD: O disco teve pouco tempo de estrada, decidi fazer uma ree-
dição para prolongar mais um ano este disco. 

RA: Brevemente, mais precisamente em dezembro vai lançar 
um novo single e o seu terceiro álbum deverá ser apresenta-
do na primavera. O que pode nos revelar sobre o single? Que 
surpresas estão ligadas a este lançamento?

FD: Acredito que será mais uma música com que as pessoas se 
vão identificar. É uma amostra do que aí vem.

RA: E pode levantar o véu sobre o álbum?... ou seja, o que é o 
que o seu público/fãs podem esperar?

FD: O mesmo de sempre. Muita dedicação. O melhor de mim. 
Em termos sonoros, muitas novidades. 

RA: Foi o convidado especial dos International Portugueses 
Music Awards (IPMAs) Launch Party 2023 que ocorreu em 
novembro em Providence (Rhode Island), nos Estados Uni-
dos. Já conhecia os IPMAs?

FD: Sim, já. Vou acompanho sempre que consigo as novidades 
acerca dos IPMAs. 

RA: Cerca de 300 pessoas tiveram o prazer de o ouvir cantar 
alguns dos seus megaêxitos. Para o concerto intimista esco-
lheu, entre outras, “Tal Como Sou”, “Espera”, “Voltas”, a sua 
versão de “When We Were Young” da prova cega do The Voice 
Portugal e claro… “Melodia da Saudade”. Quais foram os cri-
térios na hora de escolher o reportório?

FD: Decidi levar as músicas mais conhecidas, as músicas que o 
público mais consome e anseia por ouvir ao vivo. 

RA: Como descreve a experiência?

FD: Foi uma experiência muito bonita. Gostei muito. 

RA: Para concluir, gostaria antes de mais agradecer a sua sim-
patia e disponibilidade e convidá-lo a deixar uma mensagem 
aos nossos leitores.

FD: Obrigado a todos vocês que estão desse lado a torcer pelo 
meu sucesso, espero continuar a poder contar com o vosso 
apoio que é a base da minha motivação. Farei sempre por mais 
e melhor. Estarei aqui sempre para vos servir de companhia. 
Um forte abraço para todos. 
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24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Ligue e peça o canal WIN TV

CAMOESTV.comSubscreva hoje! 

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

Rogers Cable 672  |  1-888-764-3771

Bell Fibe 659  |  1-866-797-8686 
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LIVE AT
UNIVERSAL EVENTSPACE
MAY 13, 2023
70ANOSCANADA.CA
ALL PROCEEDS WILL GO TO 
HELP BUILD THE MAGELLAN 
LONG-TERM CARE HOME FOR
PORTUGUESE SPEAKING SENIORS

TICKETS ON SALE SOON—JUST IN TIME FOR CHRISTMAS!
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International  Portuguese 
Music Awards 2023 
(IPMA) 
com artistas de luxo
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Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, o Cen-
tro de Convenções de Rhode Island em Providence 
(EUA) foi palco para a International Portuguese Mu-

sic Awards Launch Party 2023. O evento contou com cerca 
de 300 pessoas, destacando-se a presença dos patrocinado-
res e ainda do artista Jorge Ferreira. 

A noite iniciou com algumas palavras de Manuel DaCosta 
a enaltecer o trabalho e dedicação de David Saraiva e José 
Xavier, para além de ter reforçado a importância do papel 
dos IPMA no reconhecimento da música produzida por ar-
tistas de ascendência portuguesa: “é bom ver a sala cheia, 
pois é sinal que estamos a progredir e pelo que vi posso 
afirmar que quem esteve presente, divertiu-se e isso dá 
força para continuar” disse satisfeito. Pelo apalco também 
passou David Saraiva e José Xavier que entusiasticamente 
agradeceram a presença de todos e, de seguida, deu-se iní-
cio à apresentação do programa para os IPMA 2023. 

Os International Portuguese Music Awards 2023, vão rea-
lizar-se no dia 20 de maio de 2023, no histórico Providen-
ce Performing Arts Center e a after-party será realizada no 
The Strand Ballroom & Theatre. As categorias, às quais os 
artistas ainda se podem inscrever até ao dia 30 de novem-
bro, são: Music Video Of The Year, Instrumental Performan-
ce, World Music Performance, Traditional Performance, 
Fado Performance, Dance Performance, Rap/Hip-Hop Per-
formance, Rock Performance, Pop Performance, Música 
Popular, Song Of The Year, New Talent e People’s Choice. 

Para finalizar, foi revelado o leque de artistas que irá atuar 
no 11º IPMA: Marisa Liz, Plutonio, Ruby Anderson, Erato-
xica, Diogo Piçarra, Toy, Pedro Abrunhosa e Dulce Pontes. 

Para Manuel DaCosta o “show que vamos fazer em maio, 
vai ser mais um passo grande para a evolução dos IPMA, 
tanto que a forma como escolhemos os grupos para o IPMA 
2023 foi estratégica… mostrar ao mundo que “abraçamos” 
todos os géneros de música, desde o Pop, Fado, Rock ao Po-
pular. Depois de fazer a pesquisa e de enviarmos os convi-
tes, ficámos surpreendidos que quase todos aceitaram vir 
e isso para nós é um sinal positivo!”. Os International Por-
tuguese Music Awards nasceram em 2013 nos Estados Uni-
dos, mas Manuel DaCosta considera que “o evento IPMA é 
internacional e por isso não precisa, necessariamente, de 
estar fixado num sítio só. Sim, foi fundado nos Estados Uni-
dos pelo David e pelo José e eles continuam a participar 
na evolução dos IPMA, mas acho que temos que fazer uma 
expansão para outros países e quem sabe para Portugal, 
Canadá, França… acho que, ano após ano, devemos ter essa 
ambição para os IPMA e acredito que isso possa acontecer 
no futuro”. 

A festa de lançamento contou com dois concertos inti-
mistas. Um com a atuação de Rebecca Cordeiro (USA), que 
venceu os IPMA 2015 - Music Video Of The Year e outro de 
Fernando Daniel com a sua banda (Portugal), que venceu 
a 4ª edição do The Voice Portugal. O DJ Infinite encerrou o 
IPMA Launch Party 2023 em grande estilo. 

MDC/RA
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Numa noite de brilho, a cantora e compositora Ruby 
Anderson, uma das apostas da MDC Music, lançou 
o primeiro EP da sua carreira, intitulado “In a Lo-

nely Place”. O trabalho é composto por seis faixas:  In A Lo-
nely Place, I’m Done, Why, Letters to Adonis, Dead Things 
e Eyes Without a Face. As músicas estão disponíveis em 
todas plataformas digitais. Na noite de estreia, fomos con-
vidados a assistir à apresentação oficial do videoclipe “In 
a Lonely Place”, que dá nome ao EP.

O lançamento do primeiro disco de Ruby reuniu familia-
res, amigos e fãs na casa de espetáculos Revival, em To-
ronto. A artista falou do processo de criação e das dificul-
dades na elaboração deste EP: “Quero transmitir a minha 
vivência. Durante a fase mais difícil da pandemia eu senti-
-me num lugar solitário e encontrei forças para continuar. 
Cada momento vivido foi uma inspiração para mim. Foi 
fruto de muito trabalho que durou dois anos e meio e fi-
nalmente chegou”.

Quem também falou ao jornal Milénio foi Manuel DaCos-
ta, presidente do MDC Media Group, que destacou as qua-
lidades da artista e desejou muita sorte para a sua carreira: 
“A Ruby está a desenvolver a sua arte e a tornar-se cada 
vez melhor, estou feliz por ela acreditar em nós. Quero que 
ela não pare, que continue com a sua voz e desejo muito 
boa sorte para ela e todos os membros da MDC Music“.

O produtor musical da MDC Music, Reno Da Silva, também 
partilhou com a nossa equipa que ‘’este é um momento 
muito especial para a MDC Music. A Ruby mostrou-nos 
uma capacidade de evolução incrível e nós achamos que 
ela estava pronta para este grande dia. Aproveito para a 
parabenizar e dizer que estamos todos muito felizes”.

Ruby tem-se destacado cada vez mais e chega até nós com 
uma voz única, repleta de harmonia e carisma. Começou 
o seu contato com a música aos quatro anos e aos 10 co-
meçou as aulas de guitarra e piano.  A artista passou por 
vários palcos e em 2020 juntou-se à MDC Music. Em 2021, 
lançou a sua primeira música original com o título “I’m 
Done”.

Ruby Anderson terminou agradecendo a todos e encora-
jou-nos a seguir os seus sonhos: “Aos presentes, fãs e para 
as pessoas que acreditaram em mim, o meu muito obriga-
da. Quero que saibam que tudo isto não seria possível sem 
o vosso apoio. Por favor, corram atrás dos vossos sonhos e 
sejam verdadeiros com vocês mesmos”.

Durante as celebrações, houve a partilha do bolo em come-
moração do momento e todos os convidados receberam o 
EP de Ruby no final da noite. Veja a reportagem completa 
na Camões TV e nas redes sociais.

Redes sociais de Ruby Anderson:

Facebook: Ruby Anderson

Instagram: @rubyandersonofficial

YouTube: Ruby Anderson

Francisco Pegado
MDC Media Group
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Ruby Anderson
lança primeiro EP
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F O T O G R A F I A  ©  C A R M O  M O N T E I R O
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Tesouro
Real



Amar I 65



66 I Amar 

Rei D. Carlos
Créditos © Manuela Marujo

Ordem honorífica
Créditos © Manuela Marujo

Pátio interior do Museu da Ajuda - liga os dois museus
Créditos © Manuela Marujo

Coroa real de 1817 que pertenceu a D. João VI
Créditos © Paulo Spranger
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A última residência dos reis portugueses foi o Palácio 
Nacional da Ajuda em Lisboa, um edifício de estilo 
neoclássico. Foi conhecido inicialmente por “Real Bar-

raca” por ter sido construído após o terramoto de 1755, que 
destruiu o Paço da Ribeira. Com muitas alterações ao longo 
dos anos, no reinado de Dom Luís e a Rainha Maria Pia (1838-
1889), o palácio começou a funcionar como Paço Real. 

Com a implantação da República em 1910, o palácio foi en-
cerrado e todo o seu espólio cuidadosamente conservado. 
Abriria como museu somente cinquenta anos mais tarde. De-
pois de muitas modificações ao longo das décadas, com uma 
ala propositadamente construída para alojar uma caixa-for-
te excecional, o novo “Museu do Tesouro Real” foi inaugurado 
em 1 de junho de 2022. 

Quem se debruça sobre a história do nosso país, fica a saber 
que a monarquia foi a forma de governo do século XII até ao 
século XX. Por essa razão, é natural que algumas relíquias 
desse passado de oitocentos anos sejam exibidas e não fi-
quem fechadas em cofres, a sete chaves, a que apenas alguns 
privilegiados têm tido acesso. Pelo que me diz respeito, tive 
interesse em visitar e conhecer as coleções expostas nesse 
palácio, que são parte integrante do espólio nacional.

Passada a entrada sob segurança muito apertada, sobe-se até 
a um cofre-forte de 400 metros quadrados, com portas blin-
dadas e vitrinas à prova de bala. São três pisos que se percor-
rem para admirar as onze coleções: Ouro e Diamantes do Bra-
sil, Moedas e Medalhas da Coroa, Joias, Ordens Honoríficas, 
Insígnias Reais, Prata de Aparato de Coroa, Coleções Particu-
lares, Ofertas Diplomáticas, Capela Real, Mesa Real e Viagens 
do Tesouro.

As lições de história do nosso país são-nos dadas à medida 
que vamos observando as coleções com textos explicativos 
sobre coroas, tiaras, relógios, moedas, trajes, pratas, ouros, pe-
dras preciosas e objetos de luxo variados.

Pátio interior do Museu da Ajuda - liga os dois museus
Créditos © Manuela Marujo

Coroa real de 1817 que pertenceu a D. João VI
Créditos © Paulo Spranger
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Créditos © Paulo Spranger

Jóia de luto
Créditos © Manuela Marujo

Jóias de outo
Créditos © Manuela Marujo

Baixela de prata
Créditos © Paulo Spranger

Mesa real
Créditos © Paulo Spranger
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Manuela Marujo
Professora Emérita da Universidade de Toronto

Na primeira coleção, por exemplo, conta-se a história da des-
coberta do ouro e diamantes no Brasil com peças de grande 
beleza e valor. A riqueza encontrada faz-nos recordar a impor-
tância desse achado no final do século XVII, e que iria permitir 
aos monarcas portugueses a feitura de obras públicas como 
o Palácio-Convento de Mafra e o Aqueduto das Águas Livres. 
Dom João V, o Magnânimo, apoiou relevantes obras nos domí-
nios da ciência, da arte e da literatura graças à exploração das 
minas de ouro em Minas Gerais, no Brasil. 

Na coleção Mesa Real, pode apreciar-se um serviço completo 
de 1766 em baixela de prata e ouro do famoso ourives francês 
François Germain, única no mundo. Graças à tecnologia digital, 
podemos observar, sentados à magnífica mesa, o movimento 
de damas e cavalheiros nobres durante um banquete real. 

Vale a pena destacar os objetos de culto religioso, assim como 
a mostra de insígnias e ordens honoríficas de alto valor. Neles, 
causam grande admiração, pelo luxo exibido, esmeraldas, ru-
bis e diamantes. 

O primor dos colares, pulseiras, anéis, brincos e outros objetos 
para enfeite pessoal de várias épocas foi, todavia, o que mais 
me encantou. Quadros com retratos de reis e rainhas mostram 
como eram usadas as joias ao longo dos séculos, emprestando 
à monarquia o esplendor desse passado histórico.

O Palácio-Museu da Ajuda já merecia ser visitado, antes deste 
ano, para se admirar a decoração das salas com mobiliário, ta-
peçarias, coleções de artes decorativas, pinturas e esculturas 
no estilo oitocentista. Ao ser enriquecido com o recente edifí-
cio, há motivação a dobrar para subir ao alto da colina da Aju-
da e conhecer os novos tesouros ali expostos.

Baixela de prata
Créditos © Paulo Spranger

Mesa real
Créditos © Paulo Spranger
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Get everything you need at one place. 
www.sensogroup.ca

BUILDING SUPPLIES 

416-658-8300WASTE MANAGEMENT 

416-762-5555

EQUIPMENT & RENTALS 

416-658-1316

YOUR ONE-STOP SHOP!
Have your aggregates 

and supplies delivered 
with your bin.

Deliver your  
equipment  
with your bin.

Rent the tools  
and equipment 

with your supplies.
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Sobrevivência, 
turismo e arte
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Quão modesta pode ser a nossa ideia a 
respeito dos antepassados da Pré-histó-
ria? O que de facto conhecemos acerca 

das suas vidas? Como era o universo que os 
cercava e que muito depois passou a se de-
nominar de países, a exemplo de Portugal até 
outros sítios explorados por cada grupo ances-
tral? Já imaginou um hotel primitivo no qual se 
hospedavam grupos itinerantes? Exposições 
de pintura ou gravura remotíssimas? Quem 
sabe não seja o momento de se debruçar sobre 
nós mesmos através de um rico álbum de me-
mórias?
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Armando nas Grutas do Poço Velho, Cascais
Créditos: Armando Neto

Para além das interpretações dos especialistas 
ao redor do planeta, o passado nos deixou be-
líssimas surpresas, algumas de tirar o fôlego: 
são evidências com as quais é possível olhar 
para trás e reconhecer um bocado do que se 
passou, e não apenas entender os comporta-
mentos visíveis ao mundo exterior, mas tam-
bém o cosmos interior dos pensamentos e sen-
timentos tão graciosamente registrados nas 
rochas e nas camadas assentadas do tempo, 
uma a uma, quer seja, no chão arqueológico 
da estratigrafia ou simplesmente os estratos 
sobrepostos de cada piso com uma história 
particular. São restos de lixo deixados, clara-
mente. E graças a este lixo sabe-se bem mais 
a seu respeito na atualidade. Muito é dito em 
total silêncio quando se percebe a linguagem 
da natureza. Vamos lê-la?

É claro que não é tarefa simples encontrar um 
local no qual se possa escavar a fim de estu-
dar tais estratos, tampouco avaliá-los depois 
de descobertos com o dedicado esforço e a 
exigente paciência, mas o prémio resultante é 
indizível. Grutas e cavernas estão na lista dos 
achados que tanto cabem a arqueólogos quan-
to a quem por lá passe e se depare com uma 
fenda, por exemplo, numa espécie de sorte, ou 
até mesmo um simpático cãozinho que fareje 
despercebida abertura até então.

Coelhinho de osso e colar-Grutas do Poço Velho, Cascais
Créditos: Armando Neto
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Pois bem, é hora de adentrarmos a um trecho 
das Grutas do Poço Velho de Cascais, ao largo 
do qual passam muitas pessoas sem se da-
rem conta de tamanha riqueza subterrânea 
que permaneceu fechada por muitos anos, e 
que, após ter-se criado a necessária estrutura 
de segurança, tornou-se acessível ao público 
durante alguns meses de 2022. O que nos con-
ta este pequeno mundo antigo à parte do que 
lhe sobrevém à superfície moderna lusitana 
das ruas e prédios? Ali estiveram pessoas (al-
gumas foram enterradas nos 4º e 3º milénios 
a. C.) desde o que se chama de período Paleo-
lítico (pensemos em 25 mil anos!). O charmo-
so Museu da Vila de Cascais expõe artefactos 
de pedra polida e lascada, placas de xisto de-
coradas, cerâmica, colar e um coelhinho de 
osso polido, seu acervo tecnológico, artístico 
e quiçá espiritual. Prossigamos...

O próximo passo (por longo que seja) nos co-
loca na região do Alto Douro, no Parque Ar-
queológico do Vale do Côa, com cerca de mil 
e duzentas rochas gravadas. Uma verdadeira 
exposição de arte a céu aberto, cuja datação 
mais antiga lhe confere a idade de 20 mil anos 
aproximadamente. Vale lembrar que ver de 
perto é incomparavelmente arrebatador: o 
que os olhos veem o coração exalta! Mais...

3635 Cawthra Rd
Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3206

www.novabakery.ca

Ambiente renovado,
o sabor de sempre.

Feliz Natal &
Próspero Ano Novo

Vale do Côa
Créditos: Armando Neto



76 I Amar 

Em nossa pequena rota pré-histórica, deixa-
remos para trás Portugal e suas tantas outras 
riquezas como antas, mamoas, menires, mo-
numentos funerários, etc, para alcançarmos 
a Espanha. Dentro da Península Ibérica, po-
demos nos surpreender com o número de ca-
vernas que na outrora foram ocupadas, e aqui 
podemos nos aprofundar à sugestão da hote-
laria, claro, pois muitos grupos, durante muito 
tempo, se deslocaram por vastas áreas e nelas 
existiam importantes abrigos.

E nas bocas das imensas covas que já co-
nheciam e lhes serviam de ponto de apoio, 
preparavam os seus alimentos, uma dieta 
normalmente mesclada com carne de caça e 
pesca, raízes, frutos e ervas (variáveis com as 
regiões e disponibilidades sazonais), dignas, 
provavelmente, de paleochefs conceituados 
por meio da longa experiência dedicada em 
seu circuito vital e ao seu meio social. Por que 
o “restaurante” não funcionava dentro das ca-
vernas? Em razão da fumaça, naturalmente, e 
o próprio fogo ali era alimentado durante as 
noites de permanência até o oportuno check-
out. Pouca bagagem, muita esperança! Há 
evidências arqueológicas de que grupos dife-
rentes dividiram o mesmo espaço geológico 
ao mesmo tempo. Quem nos garante que não 
trocaram sabores em suas cordiais conversas 
de passagem? Qual tempero estaria mais ape-
titoso? Em uma espécie de MasterChef Ances-
tral (é só uma pitada de brincadeira...).

Andréa em Altamira, Cantábria
Créditos: Armando Neto

Paisagem em El Pendo, Cantábria
Créditos: Armando Neto
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Às profundezas das cavernas-hotéis, reserva-
vam-se os espaços artísticos através de esplên-
didas exibições, mormente de animais, figuras 
geométricas e, ocasionalmente, figuras e mãos 
humanas. Cervos e cervas (18 delas para 1 mas-
culino, por exemplo - sua mais interessante in-
terpretação simbólica aponta à passagem entre 
o mundo material e o espiritual -, além de cavalo 
e auroque), como os encontrados na Caverna de 
Covalanas (19 mil anos, Cantábria), assombram 
por sua beleza e técnica, a pintura pontilhada 
nomeadamente. Contornos aproveitados das ro-
chas lhes dão a robustez e o desenho de múscu-
los (inebriantes traçados de anatomia), logo, per-
nas afastadas e um leve tremor de luz ao vento 
(lâmpadas feitas de pequenos suportes de pedra 
com tutano de ossos a queimar, sem roubar o 
oxigênio, qual um jogo de luz e sombra), trazem 
o movimento do mundo mágico de um cinema 
simples e inesperado. É um encantamento hip-
nótico! É a deslumbrante arte viva! É um luxo 
pré-histórico por muitos desconhecido.

FGF
UNDERPINNING 
POURS
BASEMENTS
FOUNDATIONS
FOOTINGS
RETAINING WALLS
BACKYARD PATIOS
POOLS
DECKS
WALKWAYS
DRIVEWAYS
SLABS
FLOORS 
AND MORE...

SERVING THE GTA & 
SURROUNDING AREAS

WISHING YOU AND YOUR LOVED ONES A MERRY CHRISTMAS

Covalanas, Cantábria
Créditos: Armando Neto
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E assim se mostram outros “imóveis” da anti-
guidade, como ‘El Castillo’, em Puente Viesgo, ‘El 
Pendo’, em Escobedo, ‘Hornos de la Peña’ (com 
seu ilustre morador, um pequeno morcego que 
nos contornou e ficou imóvel agarrado a uma 
pedra), em San Felices de Buelna, e sua mais fa-
mosa, ‘Altamira’, em Santillana del Mar (todas na 
Cantábria). E o que dizer de Altamira então?! Sua 
história de 16 mil anos (há mais para tratar...)? A 
‘Capela Sistina’ da arte rupestre descoberta por 
um cão que ficou preso entre algumas fendas 
ao perseguir sua caça, até o seu dono o libertar 
e comunicar o achado, explorado pelo jurista e 
arqueólogo amador espanhol Marcelino Sanz de 
Sautuola (1831-1888), mas foi sua filha de oito 
anos, Maria Sanz de Sautuola (1871-1946), quem 
adentrou ao espaço com sua despretensiosa lan-
terna e se deparou com os bisões (cavalos, vea-
dos e figuras) pintados no teto. O mundo já não 
era o mesmo. Uma verdadeira revolução se deu 
após árduos e persistentes trabalhos de ciências 
que se uniram ao redor das descobertas que pas-
saram a chegar até aos dias atuais.

De forma bastante simples, claro, é possível 
olharmos o tempo remoto e nele nos deparar-
mos com riquíssima arte, em exposições ora 
mais fáceis de serem vistas, ora bem mais difí-
ceis pela escuridão e localização labiríntica tí-
pica de certas grutas e cavernas. Fruto de longo 
planejamento, pois que o paleoartista não po-
dia errar (não há vestígios de ajustes nas obras), 
além de empregar técnicas de pintura ou gravu-
ra com precisão, dotava-as com o movimento e o 
contorno anatomicamente perfeito.

Covalanas, Cantábria
Créditos: Armando Neto

Cavalo em Hornos de la Peña
Créditos: Armando Neto
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Armando Correa de Siqueira Neto 
Psicólogo e Mestre em Liderança

Feliz Natal & 
     Próspero Ano 

Tel.: 416.657.8295 • 471 Rogers Rd., Toronto

BEIRAS 
Driving School 

“The Helpfull 
Professionals“

PROVIDENCIAMOS EM TEMPO DE PANDEMIA: 
• Certificados reconhecidos pela indústria seguradora
• Cursos de condução online
• Aprenda com sabedoria, confiança e segurança
• Ajudamos a obter a sua carta 
 de condução com sucesso

Os instrutores Bernardino,
Gualter, Alice, Vera e Ramon 

e a office manager Sara
desejam-lhe um Feliz Natal 

& Próspero Ano Novo

Em seu tour de sobrevivência, os grupos ancestrais já ti-
nham bons mapas mentais sobre suas rotas e locais de 
hospedagem, fazendo de entradas de cavernas suntuo-
sas naturalmente o seu “apartamento” e “restaurante”? 
Ah! Muitos destes sítios se situavam não apenas próxi-
mos de ribeirões com água doce potável, árvores frutífe-
ras, abundância de caça e pesca, raízes, etc, eles tinham 
uma vista irresistível do alto de montanhas, de esverdea-
dos vales ou de frente para o mar. Não quero exagerar, 
mas para além da qualidade hoteleira, é possível sugerir 
(com bom humor novamente) que a exigência de cinco 
estrelas estendia-se às localidades também.

Nossos antepassados, sua sobrevivência, seu turismo e 
sua arte nos revelam vestígios significativos, que podem 
nos estimular a repensar quem somos hoje e o que pode-
mos, até certo ponto, esperar do amanhã. Já pensou?

Paisagem em El Pendo, Cantábria
Créditos: Armando Neto
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Isabela Figueiredo nasceu em Lourenço Marques, hoje Mapu-
to, Moçambique, em 1963 e é filha de portugueses oriundos da 
zona Centro-Oeste de Portugal. Após a independência de Mo-
çambique, em 1975, rumou a Portugal. Licenciou-se em Lín-
guas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses, 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. Especializou-se em Estudos sobre as Mulheres 
na Universidade Aberta. Trabalhou como jornalista no Diário 
de Notícias entre 1988 e 1994, onde foi também coordenadora 
do suplemento DN Jovem. 

Foi professora de Português no ensino secundário. Escreveu 
"Conto É Como Quem Diz", novela que recebeu o primeiro pré-
mio da Mostra Portuguesa de Artes e Ideias, Caderno de Me-
mórias Coloniais, cuja edição francesa foi finalista do Prémio 
Femina Estrangeiro e "A Gorda", obra que recebeu o Prémio 
Literário Urbano Tavares Rodrigues. Estas duas obras alcança-
ram grande êxito junto do público e da crítica, especialmente 
em Portugal e no Brasil, sendo constantemente reimpressas. 
Escreve regularmente para o seu blogue Novo Mundo. 

Língua Portuguesa

Fontes: Wikipedia, FNAC, Wook
Fotografia: DR

Isabela 
Figueiredo
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Sinopse
Este novo romance de Isabela Fi-
gueiredo, a que ela deu o sugestivo 
e justificado título de "Um Cão no 
Meio do Caminho", conta-nos as 
histórias de um homem e de uma 
mulher que sofrem, cada um à sua 
maneira, um dos grandes males da 
vida moderna - a solidão.

Neles a solidão é a resposta aos vio-
lentos acidentes com que a vida os 
agrediu. As sociedades modernas 
vivem sobre a violência. Mas há 

quem a recuse, como é aqui o caso 
de José Viriato e da sua misteriosa 
vizinha, Beatriz, que todos conhe-
cem como a Matadora. O acaso jun-
ta-os, como o leitor verificará com a 
leitura deste livro.

Que resultado obtemos quando 
se juntam duas solidões? É esta a 
questão que este novo romance da 
autora do aclamado "A Gorda" vem 
equacionar, deixando a resposta 
ao critério de cada leitor. Eventual-
mente um cão pode ajudar.

Obra Literária “UM CÃO NO MEIO DO CAMINHO”

 

Caixa. Para todos e para cada um.

PORTUGUESES RESIDENTES NO CANADÁ

 
 

Se vai passar 
o Natal a casa,
passe pela nossa.
Na Caixa temos uma porta sempre aberta para 
o receber. Por isso este Natal, quando for visitar 
a família, visite também uma das nossas agências 
em Portugal e conheça a Solução Multiproduto 
Contas Caixa e as Soluções de Investimento que 
melhor se adequam a si. O que mais queremos 
é que passe um feliz Natal.

Saiba mais em cgd.pt

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. é autorizada pelo Banco de Portugal.
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Pertenço a essa raça de

agarrados

Créditos: Direitos Reservados
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José Carreira
Obras Sociais  Viseu

Os argumentos nunca são demais para justificarmos, aos 
que nos são próximos, a compra de mais livros. Deita-
mos a mão a todos os argumentos que consideramos 

válidos, uns bastante plausíveis outros nem tanto, para expli-
car o impulso que nos leva a uma livraria ou a adicionar mais 
uma obra ao cesto de uma loja online, em linha com o turbo-
consumismo vigente.   

“Já leste os últimos livros que compraste?”; “Mais um exemplar 
para ocupar o espaço que não temos?”; “Algum dia vais ler esse 
e todos os outros que tens em casa?”, são questões e chamadas 
de atenção habituais. “Isso é uma doença”, uma sentença dura 
de escutar, difícil de contrariar e que talvez tenhamos que, até 
certo ponto, aceitar. Sim, os livros são um vício. 

Estamos sempre à procura de quem faça parte da tribo e nos 
entenda. O escritor e editor Manuel Alberto Valente, na sua co-
luna “O outro lado dos livros” (Revista E, Expresso, 11/11/2022) 
“abre o livro” e fornece argumentos que poderemos usar nas 
próximas compras: “a «função» de um livro não é apenas ser 
lido (…) há outro tipo de leitores, os que se agarram aos livros 
como os drogados aos narcóticos. Podem não ler determina-
do livro, mas sabem que ele está ali, à mão de semear, para 
ser lido ou consultado face a uma situação imprevista. Per-
tenço a essa raça de agarrados.” 

Olho em frente e reparo que estão na prateleira dois livros 
ainda com o plástico. Por impulso, levanto-me e liberto-os, fo-
lheio-os e delicio-me com as belas pinturas de Egon Schiele 
e El Bosco, dois belos exemplares que integram a coleção do 
40.º aniversário da TASCHEN. Uma coleção acessível, de gran-
de qualidade e altamente recomendável. 

Libertei-os e senti-lhes o cheiro. Hoje, não posso frui-los ple-
namente. Tenho esperança que, como disse Umberto Eco, "os 
livros durante a noite entrem em nós por osmose" e, como 
acredita Manuel Valente, “durante essas horas de silêncio, os 
livros conversam entre si e contam mutuamente as respeti-
vas histórias e se transformam. É que é por isso que quando 
se lê um livro 20 anos depois, ele já não é o mesmo da primei-
ra leitura.”   

Algum “agarrado” dos livros se imagina em Milão a visitar a 
exposição “Professione Fotografo” do fotógrafo Oliviero Tos-
cani, no Palazzo Real, e não comprar a obra que nos permite 
entrar na sua mente?  “Os amantes dos livros são assim.” 
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O contrato de arrendamento urbano no direi-
to português encontra-se previsto no Código 
Civil e em outros diplomas legais tais como 

o novo Regime Jurídico do Arrendamento Urbano 
(Lei n.º6/2006, de 27 de fevereiro e suas sucessivas 
alterações), Regime Jurídico das obras em Prédios 
Urbanos ( Decreto-Lei n.º157/2006. De 08 de agosto 
e suas alterações), entre outros. 

N ós  e  a  Le i

O  contrato
de arrendamento urbano
em Portugal
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em Portugal
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Em Portugal, o direito do arrendamento é um di-
reito que está sempre a sofrer alterações, sendo 
por isso um pouco instável, devendo-se sempre 
consultar a lei quando se formula um contrato 
de arrendamento. Conforme consagra expressa-
mente o artigo 1069.º do Código Civil o contrato 
de arrendamento é um contrato formal, tendo se 
ser celebrado por escrito e não oralmente. A for-
ma escrita foi uma das alterações mais impor-
tantes que a reforma da Lei n.º31/2012 nos trou-
xe. Já  em 2006 era necessária forma escrita nos 
contratos com um prazo superior a seis meses, 
no entanto, os de duração inferior a seis meses 
se fossem celebrados apenas verbalmente eram 
válidos.

O contrato de arrendamento tem de se formula-
do com elementos essenciais tais como a identi-
ficação das partes, o domicilio ou sede do senho-
rio, a identificação e localização do arrendado, o 
fim do contrato, a existência da licença de utili-
zação do imóvel arrendado, o valor da renda e a 
data de celebração.

Na celebração do contrato de arrendamento as 
partes devem fazê-lo em triplicado, isto é, deve 
ser impresso em três documentos iguais, sendo 
uma para o senhorio, outro para o arrendatário e 
outro deve ser entregue no Serviço das Finanças, 
uma vez que este tipo de contrato está sujeito a 
Imposto Selo. A comunicação ao Serviço das Fi-
nanças deve ser feito até dia 20 do mês seguinte 
ao do início do arrendamento conforme mencio-
na o artigo 60.º do CIS. O valor do Imposto Selo 
é de 10% sobre o valor da renda ou do aumento 
estipulado para a sua duração. A falta ou o atraso 
da comunicação deste tipo de contrato no Servi-
ço das Finanças resulta no pagamento de uma 
coima, incorrendo o senhorio em responsabili-
dade contra ordenacional. 

Além do registo nas Finanças e pagamento do 
devido imposto, certos contratos devem ser 
igualmente registados na Conservatória do Re-
gisto Predial, como é o caso dos contratos com 
duração de mais de 6 anos, como consagrado no 
artigo 2.º n.º1 m) do Código de Registo Predial. 

É essencial respeitar as normas jurídicas na ce-
lebração do contrato de arrendamento tanto na 
sua formalidade (celebração por escrito) e pa-
gamento do respectivo selo, para em caso de in-
cumprimento se puder accionar os mecanismos 
legais, como é o caso do procedimento especial 
de despejo, que é um meio processual, que se tra-
mita electronicamente, e corre termos no Balcão 
Nacional de Arrendamento, usualmente conhe-
cido por BNA.

Importa também salientar os principais incenti-
vos fiscais para os senhorios de longa duração, 
uma das medidas visa incentivar os arrenda-
mentos de longa duração através da redução da 
taxa de IRS, que está nos 28%. 
Os senhorios passam agora a ver reduzida a taxa 
de IRS nos seguintes termos:
Contratos de 2 a 5 anos: redução de 2%, ficando 
a taxa de IRS em 26%. Sempre que existe uma 
renovação, a taxa reduz mais 2%, tendo o limite 
máximo de 14% de redução. 

De 5 a 10 anos: A celebração de um contrato des-
ta duração reduz imediatamente a taxa de IRS 
para 23%, e existe também a redução progressi-
va a cada renovação, até aos 14% de redução.
Entre 10 e 20 anos: Os senhorios ficam a benefi-
ciar de uma redução de 50%, ficando a taxa de 
IRS em 14%.
Contratos superiores a 20 anos: Os senhorios que 
celebrem estes contratos terão uma redução de 
18%, e ficam com uma taxa de IRS de 10%.

Os senhorios que coloquem a sua habitação nes-
te programa de Arrendamento acessível passam 
a ter isenção total de impostos sobre os rendi-
mentos prediais, aplicando-se no IRS e no IRC. 
Para isso, os senhorios devem ter o arrendamen-
to do imóvel registado no Portal das Finanças. 
Havendo ainda a possibilidade de arrendamen-
to de casas com casas com crédito habitação, 
sem prejuízo das condições contratadas. Desde 
da entrada em vigor das alterações da nova lei 
do Arrendamento, os bancos já não podem pena-
lizar os clientes que arrendaram a habitação que 
está a ser paga através do crédito habitação.

Por fim, também foi publicada a Lei n.º 45/2020, 
de 20 de Agosto que alterou a Lei n.º 4-C/2020, de 
6 de abril, que veio consagrar o regime excecio-
nal para as situações de mora no pagamento da 
renda devida nos termos de contratos de arren-
damento urbano habitacional e não habitacio-
nal (e contratos análogos), no âmbito da pande-
mia COVID-19. 
Esta lei prevê alterações ao nível dos prazos e pe-
ríodos de regularização das rendas diferidas no 
âmbito de contratos de arrendamento não ha-
bitacional (e consequentemente, dos contratos 
a estes análogos, isto é., contratos de exploração 
onerosa de imóveis). 

• Rendas elegíveis para diferimento 
O Arrendatário não habitacional que preen-
cha as condições previstas no art.º 7º da Lei n.º 
4-C/2020, de 6 de abril (estabelecimentos encer-
rados ou com atividade suspensa), na redação 
conferida pela Lei nº 17/2020, de 29 de maio, pas-
sa a poder diferir o pagamento das rendas venci-
das durante os seguintes períodos:

1. Nos meses em que vigore o estado de emer-
gência e durante o primeiro mês subsequen-
te;

2. Nos meses em que seja determinado o en-
cerramento das suas instalações ou suspen-
são da respetiva atividade ao abrigo de me-
dida administrativa aprovada no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19;

3. Nos três meses subsequentes ao mês em que 
ocorra o levantamento da imposição do en-
cerramento das suas instalações ou da sus-
pensão da respetiva atividade. 

Em qualquer dos casos, a moratória não poderá 
aplicar-se a rendas que se vençam após 31 de de-
zembro de 2020. 
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• Exercício do direito 
Para isso, deverá ser comunicada ao Senhorio, no prazo de 5 
dias antes do vencimento da respetiva renda (com exceção do 
mês de julho de 2020, cujo prazo para a comunicação é de 20 
dias antes do vencimento da renda) que pretendam beneficiar 
da moratória.

• Regularização das rendas em dívida 
O período de regularização da dívida tem início a 1 de janei-
ro de 2021 e prolonga-se até 31 de dezembro de 2022, sendo o 
pagamento efetuado em 24 prestações sucessivas, juntamente 
com a renda do mês em causa.

Em alternativa ao plano de regularização previsto, permite 
agora expressamente ao Arrendatário o envio de uma proposta 
de acordo de pagamento das rendas vencidas e vincendas, dife-
rente do plano de regularização legalmente consagrado, a qual 
deverá ser dirigida ao Senhorio, mediante carta registada com 
aviso de receção, o qual poderá aceitar, rejeitar ou apresentar 
contraproposta. 

• Acordos mais favoráveis ao Arrendatário 
Com esta nova lei, o legislador veio regular as situações em que 
Arrendatário e Senhorio, a celebraram acordos de perdão de dí-
vida ou de diferimento de rendas, ressalvando a manutenção 
dos acordos celebrados antes da entrada em vigor do referido 
diploma, desde que mais favoráveis ao Arrendatário. Caso te-
nha sido celebrado um acordo menos favorável ao Arrendatá-
rio, deverá este comunicar a sua intenção de revogar tal acordo 
em prejuízo do regime previsto na presente lei, no prazo de 30 
dias a contar da entrada em vigor do diploma. 

• Tutela do Senhorio 
O Senhorio poderá solicitar uma linha de crédito com custos 
reduzidos de forma a suportar a diferença entre o valor da ren-
da mensal devida e o valor resultante da aplicação de uma taxa 
de esforço máxima de 35% ao seu rendimento mensal. 

• Arrendatários de estabelecimentos em centro co-
mercial 

Esta nova lei, exclui expressamente a aplicação deste regime 
da moratória aos estabelecimentos inseridos em centros co-
merciais que beneficiem do regime excecional de isenção do 
pagamento da remuneração fixa, previsto no Art.º 168.º-A da 
Lei n.º 2/2020, na redação dada pela Lei nº 27-A/2020. 

• Garantias bancárias 
Por fim,  o Senhorio deixa de poder executar garantias bancá-
rias pelo incumprimento no pagamento de rendas não habi-
tacionais no decurso da situação excecional da pandemia da 
doença COVID-19. 

Devido a esta pandemia e com este regime excecional no pa-
gamento de rendas, os proprietários tem preferido renegociar 
as rendas a perderem os inquilinos, havendo cortes nas rendas 
que podem chegar aos 30%.

Leila Ferreira Do Couto & Sónia Falcão da Fonseca 
Advogadas da Lei Portuguesa

artigo oferecido por Luso Services & Consulting Inc.
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Bacalhau
o fiel amigo
e o Natal

As festividades do Natal aproximam-se a passos lar-
gos. A friagem obriga a acender as lareiras nas noi-
tes frias de dezembro. A comida fumega nas traves-

sas; pratos e tijelas bem guarnecidos para os comensais 
famintos satisfazerem a sua gula, um dos pecados capi-
tais segundo a tradição judaico-cristã.  

O consumo de peixe em Portugal tal como nos países eu-
ropeus, está associado a motivações de ordem religiosa. O 
cristianismo impunha um conjunto de preceitos, jejuns e 
abstinências da carne e das gorduras animais numa boa 
parte do ano, sobretudo aos grupos mais privilegiados. Às 
gentes mais humildes essa prática religiosa obrigava ao 
consumo de peixe (sardinha e bacalhau), para escapar a 
uma alimentação exclusivamente à base de vegetais. 

Ao longo dos tempos, o bacalhau transformou-se numa 
fonte de proteína para as populações mais pobres, sendo 
um natural substituto da carne e complementar da dieta 
paupérrima dos pescadores, proletários e agricultores. 
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Lugre Júlia IV
Créditos: Direitos Reservados

Dories
Créditos: Direitos Reservados

Terranova representada no Planisfério de Cantino
Créditos © Carlos Cruchinho
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Segundo o historiador Fernand Braudel, esta relação indisso-
ciável entre os portugueses e o fiel amigo, o bacalhau “é não 
só de natureza económica, ligada ao desenvolvimento da 
economia mundial capitalista, em que a pesca e o comércio 
do bacalhau, um peixe abundantíssimo no Atlântico Norte, 
desempenharam um papel relevante, como o mostrou ¬Fer-
nand Braudel (1979: 184-187), mas também religiosa, social, 
política e cultural. “

No entanto, se há um povo que tenha uma história com o ba-
calhau e a sua captura, esse povo são os portugueses. A sua 
ligação umbilical ao Atlântico Norte e em particular à Terra 
Nova remonta ao Séc. XVI nos primórdios dos descobrimen-
tos portugueses. 

Segundo Joel Serão, no seu Dicionário de História de Portugal, 
“é admissível que os primeiros navegadores europeus a atin-
girem a Terra Nova, na época dos descobrimentos marítimos, 
fossem pescadores ingleses, bascos ou bretões (…) O carácter 
esporádico de tais viagens basta para explicar que sobre elas 
se não possua documentação confirmativa. O descobrimen-
to historicamente estabelecido da Terra Nova deve-se a Gas-
par Corte Real (filho de João Vaz), que atingiu a grande ilha 
do noroeste americano em duas viagens de 1500-01 (…) Ou-
tros monumentos cartográficos posteriores confirmam que o 
descobrimento era geralmente atribuído aos Cortes Reais (…) 
São vários os cartógrafos que lhe dão o nome dos descobri-
dores “Terra Corte-Regalis”, ou expressamente “tierra de los 
bacallaos la qual descobrieron los Corte Realis”.

Podemos afirmar, que o hábito de consumo de bacalhau sal-
gado e seco em Portugal é muito antigo, não fôssemos nós os 
primeiros consumidores mundiais deste pescado. 

Mas saberão os portugueses que sacrifícios e tormentas eram 
necessárias ultrapassar nos mares da Terra Nova para pescar 
o fiel amigo, o Sr. Bacalhau? 

Uma autêntica epopeia para as tripulações dos Lugres, vul-
go bacalhoeiros de três mastros, como o Júlia IV. Na primeira 
metade do séc. XX, a frota portuguesa era a única que ainda 
comparecia nos mares da Terra Nova com veleiros quase me-
dievais, entre as frotas mecanizadas de espanhóis, franceses 
e russos. 

No livro “Nos mares da Terra Nova – A saga dos bacalhoei-
ros” de Anselmo Vieira, podemos ler uma descrição pura e 
dura da vida dos pescadores na faina do bacalhau. 

“Apesar de correr adiantado o mês de Maio, o frio e os nevoei-
ros gélidos continuavam pesados sobre um mar de calmaria. 
Visibilidade zero, por vezes durante duas ou três semanas; 
um muito cansaço de não ver para além da proa imóvel no 
seu fundeadouro. Os dories lançados ao mar de madrugada 
não tinham margem de manobra para pescar longe do Júlia 
IV sem risco de algum se perder do navio-mãe, nem este po-
dia levantar ferro para o procurar sem desorientar a navega-
ção do pescador. O único ponto de referência de que dispu-
nham eram os disparos de pólvora seca de uma Columbrina, 
um pequeno canhão do tempo das caravelas. Nos dories, os 
pescadores dispunham de um grande búzio helicoidal e du-
rante o dia todo, ao soprá-lo, lançam um som penetrante e 
lamentoso que furava o muro pegajoso daqueles nevoeiros 
como a dizer: 

“- Eu estou aqui, estou bem!”. 

E como surgiu a tradição de comer bacalhau na noite de Na-
tal? 

Não será alheio o facto de no litoral português existirem vá-
rios portos ligados à faina do bacalhau nos bancos da Terra 
Nova, sobretudo no Porto, Viana, Aveiro e Lisboa. Assim sen-
do, tal não será estranho o bacalhau marcar presença nas co-
zinhas dessas regiões, sobretudo a norte, não só na alimenta-
ção do quotidiano, como nas mais diversas festividades. 

Ferraz Júnior no seu livro “Recordações do Minho – Festas 
Populares: O Natal, as Janeiras, os Reis”, afirma o seguinte:

“Desde meados do século XIX – mas a prática seria anterior, 
não saberemos quanto –, o bacalhau, acompanhado com ba-
tatas e legumes (couves), aparece descrito como um elemen-
to central na ceia de Natal no Norte, a consoada, a “festa da 
família”. 

E ainda segundo Viterbo Sousa, “Na origem desse consumo 
encontram-se mais uma vez motivações de natureza religio-
sa. A véspera de Natal era um tempo de abstinência com a 
interdição da carne, por isso, o consumo do peixe impunha-
-se, e este acabou por ser, fundamentalmente, o bacalhau. 
Em começos do século descrevia-se a diferença na comida 
natalícia entre o Porto e Lisboa. Enquanto na primeira das 
cidades, a refeição mais importante tinha lugar na véspera, 
antes da missa do galo, o que tornava de rigor o consumo de 
peixe, que era o bacalhau, na segunda, a principal celebra-
ção consistia no almoço do dia de Natal, em que já se podia 
comer carne: o peru era, então, o principal dos alimentos”. 

Na opinião de José Quitério, no seu livro intitulado “O livro de 
bem comer”, o escritor assevera que “no Minho, em Trás-os-
-Montes e Alto Douro e na Beira Alta, essa refeição é similar 
e de peixe, por ser antes da meia-noite. Nas províncias do 
Centro e em Lisboa misturam-se tradições. Onde a refeição 
tem lugar após a meia-noite, ou a refeição principal é no dia 
seguinte, a carne é permitida, como na Beira Baixa, Alentejo, 
Algarve, Madeira e Açores”. 

Mas foi a consoada nortenha, com bacalhau, que acabou por 
formar a representação dominante da refeição festiva mais 
importante do Natal em Portugal. 

A minha mesa de consoada está engalanada, os comensais 
a postos para degustar as mais variadas iguarias natalícias. 
Neste repasto natalício cruzam-se as tradições gastronómi-
cas do Alto Douro e da Beira Baixa. O bacalhau cozido com as 
batatas, as tronchudas e um ovo cozido devidamente regado 
por um fio de azeite. A raia cozida acompanhada com batatas 
e couves cozidas. O arroz de polvo malandrinho a deslizar no 
prato. Os néctares vínicos durienses para alegrar a noite, ter-
minando com os diversos doces – as filhós, os sonhos, as ra-
banadas, o arroz doce e a aletria. A fechar com chave de ouro, 
um cálice de vinho generoso, antes da ida à missa do Galo. 

Carlos Cruchinho
Licenciado no ensino

da História e Ciências Sociais
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A correr
para o Natal

Créditos: Direitos Reservados
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Uma vizinha diz-me que este tempo já não serve para 
nada senão preparar o Natal, como se isto já fosse tudo 
para cuidar do bacalhau e ver cada presente e sanar 

amuos da família para que, ao menos durante o tempo de um 
jantar por ano, toda a gente esteja bem, sem fúria nem grito.

Já estão os chocolates nas lojas, já se podem comprar as pinhas 
nas pratas brilhantes e enfeitar o pinheiro. A mim, o frio ainda 
me convenceu pouco. Parece-me que o verão acabou há uns 
dias de nada e que tenho tanto para fazer que não posso já an-
dar atrás de presentes e decorações sazonais. Mais ainda, quero 
mesmo é que o tempo passe devagar. Estou a ver tudo à pres-
sa, as pessoas a desaparecerem e a folia sem parar. Que raio de 
destino me ocorre, tão sem sentido e muito sem pensar.

A minha vizinha diz-me que vai oferecer gatos aos irmãos. Ga-
tos de verdade, vivos. São bichos de quase nenhum cansaço, 
fazem as suas vidas com uma ciência erudita, usam um afec-
to cheio de códigos, entendem-se ao fim de uns tempos, como 
um poema mais hermético que se vai entregando. Vai oferecer 
gatos e não se importa com os protestos. É preciso ajudar os bi-
chos que estão a ser abandonados pelos insensíveis e é preciso 
mostrar a tantos insensíveis que um animal nos humaniza. Eu 
temo pelos gatos que se oferecem meio à revelia. Serão even-
tualmente os primeiros ao abandono pelas ruas. Mas concordo 
muito que só há maravilha em acolher um animal.

Gostei sempre do Natal, mas há décadas que parece não dar 
exactamente certo. De todo o modo, gosto sinceramente de 
imaginar que vai ser bom. Que basta uma qualquer coisa. Que 
vamos estar bem nessa gratidão de ainda perdurarmos. Fui 
fazer perguntas para casa e entendi que já todos fazem suas 
matemáticas para a festa. Uma tia minha costumava explicar 
que o Natal e a Páscoa eram tempos solenes de respeito a Deus 
e que, por isso, desde tomar banho e vestir limpo, até iluminar 
a mesa e alegrar os outros, tudo era para Deus. Através das pes-
soas adoçamos a boca de Deus, através das pessoas descansa-
mos o corpo de Deus.

A pressa para o Natal tem esta responsabilidade infinita. Falha-
remos sempre, julgo. Só as crianças terão capacidade para atra-
vessarem a época convictas de que tudo foi bastante, sem dile-
ma maior do que aquele de se porem felizes e mais nada. Para 
os adultos, existe alguma coisa de julgamento, de balanço que 
verifica os haveres e os deves. Não sei se é possível que algu-
ma vez resulte num equilíbrio perfeito. Seria como saber pintar 
um Caravaggio sem angústia. Isso não se faz. Nem um génio 
se conquista sem a iminência da desgraça, nem as famílias se 
mantêm unidas sem a constante promessa de partir. O Natal 
é uma pergunta feita a tudo isso. Começa a ser feita no dia em 
que a nossa lojinha do bairro põe à venda aqueles chocolates. 
Não sabemos se os comprar para comer ou para os pendurar e 
esperar que milagrem sobre nossas vidas.

Valter Hugo Mãe
Escritor - Crónica NM

Integrity    I   Service    I    Results

1678 Bloor St W, Toronto, ON  
(416) 616-2985   I   maria@vieiralegacy.com
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Mercados de Natal
na Europa

Turismo
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Volta ao Mundo
Fotografia: Direitos Reservados

Rita Aleixo

Um pouco por toda a Europa, o 
espírito natalício já se insta-
lou. Luzes, música e aroma a 

doces típicos não faltam nas grandes 
– e pequenas – cidades. A magia da 
quadra está em todo o lado. Descubra 
a nossa seleção de mercados de Natal 
para conhecer nesta época festiva.
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Cracóvia, Polónia
A praça principal da cidade velha de Cracóvia é 
um dos lugares mais bonitos para conhecer duran-
te os meses de novembro e dezembro. As bancas 
de madeira com comida de rua e presentes de Na-
tal, os eventos culturais e os espetáculos de músi-
ca nas igrejas históricas são as principais atrações 
das festividades deste destino nesta época. Não 
deixe de ver também o concurso de presépios, 
exibidos em diversas zonas da cidade e no Museu 
Etnográfico.

Créditos: Direitos Reservados

Créditos: Direitos Reservados

Zagreb, Croácia
Considerada pela organização European Best Destinations (EBD) 
como o melhor destino de Natal da Europa em 2016, 2017 e 2018, 
a capital croata merece (mesmo!) uma visita nesta altura do ano. 
As ruas e as praças da cidade enchem-se de magia, convidando os 
viajantes a entrar no espírito da quadra. Reúna a família e voe até 
Zagreb para festejar o Natal. Visite a Praça Josip Jelačić, o Parque 
Zrinjevac e ainda a Praça King Tomislav.

Créditos: Direitos Reservados
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Créditos: Direitos Reservados

Bruxelas, Bélgica
Na capital belga não falta animação 
nesta época do ano. O evento de Natal 
Winter Wonders decorre em diversos 
locais desta cidade europeia, como a 
Praça de Sainte Catherine ou a Gran-
d-Place de Bruxelas. Os visitantes po-
dem degustar diversas especialidades 
gastronómicas, como queijos, choco-
lates, waffles, crepes ou vinho quente, 
comprar presentes de Natal nas mais 
de 200 bancas do mercado, patinar na 
pista de gelo coberta ou andar nos car-
rosséis e na roda-gigante.

Festas Felizes

 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

O PÁTIOO PÁTIO
ChurrasqueiraChurrasqueira
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Metz, França
As seis principais praças desta ci-
dade do nordeste de França en-
chem-se de mercados de Natal 
nesta altura. A magia da quadra 
espalha-se por Metz: iluminações, 
doces natalícios, carrosséis e escul-
turas de gelo no Frozen Fairyland. 
Este é o mercado mais visitado da 
região francesa de Lorraine e o se-
gundo mais visitado de França, de-
pois de Estrasburgo.

Munique, Alemanha
Nesta época do ano, a capital da Ba-
viera enche-se de luzes e animação 
para dar as boas-vindas à quadra 
natalícia. O mercado de Natal mais 
conhecido de Munique é também 
o mais antigo. Chama-se Christkin-
dlmarkt, remonta ao século XIV e 
está instalado na Marienplatz, no 
centro da cidade. Deixe-se encan-
tar pela árvore de trinta metros e 
pelas barraquinhas que vendem 
vinho quente (Glühwein) e pratos 
típicos.

Créditos: Direitos Reservados

Créditos: Direitos Reservados
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Budapeste, Hungria
Os principais mercados de Natal de 
Budapeste, que atraem centenas de 
milhares de curiosos todos os anos, 
decorrem na Praça Vorosmarty e em 
frente à Basílica de Santo Estêvão. 
Entre lojas de artesanato, degusta-
ções de vinhos, pista de gelo, wor-
kshops, concertos gratuitos e video-
mappings, há atrações para todas as 
idades. Não deixe de provar as delí-
cias da culinária húngara, como o 
famoso kürtőskalács.

Siga-nos nas redes sociais

pccmississauga I pccmississauga.ca

A celebrar a lusofonia desde 1974

Reservas e marcações

O Centro Cultural Português de Mississauga deseja um 
Santo Natal & Próspero Ano Novo a todos os que colaboraram 
e fizeram de 2022 mais um sucesso na divulgação da cultura, 

costumes e tradições portuguesas, estendendo estes votos aos seus 
associados, familiares, amigos e comunidade portuguesa no Canadá

Créditos: Direitos Reservados
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Maria João Rafael
Consultora de Imagem

Sugestões de presentes de Natal
para marotos e anjinhos, dos $20 aos $300

Da esquerda para a direita: Portus Cale 
Cold and Blue sabonete liquido, na Sauda-
de, $19; Aroma Om Deluxe da Sage, $148; 
HA KO Incenso em papel japonês, na Old 
Faithful Shop, $44,95; colchão de yoga 
Iglow, da Lole, $30; desodorizante Maison 
Louis Marie Nº 04 de Balincourt Deodo-
rant, na Sephora, $20; toalhas de banho 
GlucksteinHome Hydraspa Bamboo Cot-
ton Combo, na TheBay, de $15 a $65; ban-
co Monarch Specialties em metal e tecido, 
na TheBay, $65,48; estojo de bolso de óleos 
essenciais Farmacy Mindful Essential Oil 
Kit for Emotional Wellness – na Saje Natu-
ral Wellness, $68.

PRENDAS PARA ANJINHOS ZEN
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Da esquerda para a direita: blusão à prova de 
água para caça 500 verde escuro, marca So-
lognac, na Decathlon $50; binóculos dobrá-
veis da marca BackWoods, com visão de 378ft 
até 1000ft, em camouflage, no Walmart Ca-
nada; $59,97; bússola Voyager cor Blue Mop, 
que pode ser personalizada na  Dalvey, $173; 
botas para caça à prova de água CROSSHUNT 
500 , da marca Solognac, na Decathlon, $130; 
canivete suíço de bolso, desdobrável, marca 
VICTORINOX Fieldmaster , à venda na SAIL; 
$63.99; estojo Primeiro Socorros Aventure-
Medical, na Sail, $44.

PRENDAS PARA ANJINHOS QUE ADORAM 
AVENTURAS AO AR LIVRE

Da esquerda para a direita: travessa retan-
gular Twas the Night Before Christmas Lar-
ge Rectangular Serving Platter, Sleigh, na 
Williams Sonoma, $115,95; coroa vermelha 
de Natal, em penas, da GlucksteinHome, na 
TheBay, $74,99; bola da GlucksteinHome, na 
TheBay, a $19, 96; talher de 5 peças da mar-
ca portuguesa Cutipol, à venda na Crate and 
Barrel, $169,95; livro oficial de receitas de Na-
tal da série Downtown Abbey, na Indigo, $47; 
ornamento de Natal em vidro, da Gluckstei-
nHome, na TheBay, $ 9,96; caixa de música 
para pot-puri, da Villeroy & Boch, na The Bay, 
$169, 99; copo para vinho, verde de corte em 
pinhas, da William Sonoma, $36,95; jarro 
para vinho, vermelho de corte em pinhas, da 
William Sonoma, $130,95; prato de sobreme-
sa da Villeroy & Boch, modelo Toy’s Fantasy, 
na  TheBay, $28,99.

PRENDAS PARA ANJINHOS 
QUE ADORAM O NATAL
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Da esquerda para a direita: body em 
renda Plunge Floral Lace Teddy, da 
Victoria’s Secret, $80,37; bâton Love 
Me Lipstick, da MAC; $31; jogo maroto 
para casais Talk, Flirt, Dare!, no Wal-
mart; $51,90; perfume Jean Paul Gaul-
tier Scandal A Paris EDT - 80ml, $148 
na The Bay; livro Erotica de Anais Nin, 
na Chapters Indigo, $13,95; sombra de 
olhos Lola, de Christian Louboutin, no 
Holts Renfrew, $65; mala Victoria Buc-
ket, $107, 29.

PRENDAS PARA DIABRETES SENSUAIS

Da esquerda para a direita: conjunto de 
toalhas de cozinha Autumn Harvest Po-
megranate, na Williams Sonoma; $24,95; 
travessa oval em porcelana,Villeroy & Boch 
Toy’s Fantasy, $34.99, na The Bay; Air Fryer 
digital modelo Kalorik, com capacidade de 
3.3kg/3.5QT, na  Best Buy, $199,99; caixa de 
música na figura de Pai Natal, da Fitz and 
Floyd, na TheBay, $150; tacho em forma de 
coração Le Cruseut, $199; vela com aroma 
de laranja e mogno, da  H&M, $39,99; con-
junto de 4 copos azuis e dourados, da Wil-
liams Sonoma, $86, 95; torradeira Smeg 
$279, Na The Bay.

PRENDAS PARA ANJINHOS FADAS DO LAR
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Da esquerda para a direita: máqui-
na de batidos saudáveis Ninja 24-oz 
2 velocidades, na| Lowe’s Canada, 
$99,99; ténis Hugo Boss $135; jogo de 
destreza mental Cubo Meffert - Me-
gaminx: Nivel 10 – na loja Game & 
Hobby Zone, $34,99; relógio minima-
lista em pele preta, modelo FS5447 
– Fossil, $107, 53; jogo maroto Verda-
des ou Coincidências, para casais, na 
loja The Gift Man, $22,50; cinto Hugo 
Boss, $118; estação de carregador 
sem fios de telemóveis, Pads, reló-
gios digitais, na best Buy, $129, 99.

Da esquerda para a direita: pijama 
aos quadrados rosa, da Pajamas Ca-
nada, $29.99; Saco de água quente, 
coleção Cabin, da Roots, $30; conjun-
to Detox Total Body Refresh, na The 
Bay, $69,99; livro “A Breve Vida Das 
Flores”, de Valerie Perrin, pela Ama-
zon, $119,52; Manmodelo Cabin, da 
Eddie Bauer, $69; chavena para café, 
da Vista Alegre, modelo Gold  Exotic  
na William Ashley, $84; sabonete rosa 
embrulhado em chita de Alcobaça, da 
Castelbel, $16; na Amazon; almofada  
“Live The Good Life”, da Ted Baker, 
$175; otomano da Monarch Special-
ties, à venda na The Bay, $99,97.

PRENDAS PARA CAVALHEIROS MAROTOS

PRENDAS PARA ANJINHOS QUE ADORAM 
FICAR POR CASA
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Da esquerda para a direita: casaco Frances, 
da Babaton, na Aritzia; $178; Portugal Je-
wels – brincos Coração de Viana Ruby Zir-
conia – SAUDADE TORONTO, $75; camisola 
em merino, com botões de punho, da Massi-
mo Dutti, $119,20; sabonete de Natal da Cas-
telbel, $20, Amazon; Vila Das Rainhas, Licor 
de Ginja D´Óbidos, $39,95, no LCBO; mala 
em missangas turquesa, Marciano da Guess, 
$130; anel roxo em espiral, da The Citizen 
Room, $55; brincos em cristais verdes e dou-
rados, da Swarovski, $95; pulseira em cristal, 
modelo Exalta, em verde escuro e dourado, 
da Swarovski, $125; óculos de sol quadra-
dos, modelo Marlow FOS2112S0BAS, da 
Fossil, $90; sombra de olhos Pro Longwear, 
em creme, da MAC, $30; perfume NEST New 
York, Indigo, $108, na Sephora.

PRENDAS PARA DIABINHAS 
FASHIONISTAS
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Customer Service  |  Accountability  |  Innovation bpagroup.com

From our family to yours, we wish you and your loved ones joy, 
peace and love this holiday season. 

Benefit Plan Administrators Limited is a financial services company dedicated 
to providing leading-edge professional administrative, custodial, consulting and 

trust management services for our clients, today and into the future.

happy holidays

f

✦
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FELIZ NATAL & PRÓSPERO ANO NOVO

 Uly�es & Salomé Pratas

prestevefoods.com        /PresteveFoods

É TEMPO DE COMEMORAR A VIDA, FAZER SONHAR, 
ESPALHAR AMOR E SEMEAR ESPERANÇA
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Créditos © Reinaldo Rodrigues
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PA
UL

O F
UT

RE

Ainda tenho
um sonho no futebol

Não há susto cardíaco que altere a dimensão hu-
mana de Paulo Futre. A empatia, a lisura, a boa 
educação. A autoironia e a vontade de ser feliz. 

Eterno miúdo do Montijo, deseja ser avô e receber os ne-
tos na casa em que nasceu. Um dos melhores jogadores 
portugueses de todos os tempos, um dos melhores fute-
bolistas mundiais da sua geração, em braço de ferro com 
o tabaco, acorda cedo. A dançar.

Já com o microfone colocado, alinha-se na cadeira e fita a 
câmara. “Estou com boa pinta?” Três décadas depois, ain-
da há nele traços do rapaz ao volante do Porsche amare-
lo. Paulo Futre, apesar das recentes adversidades, conti-
nua a ser uma festa.

Chegou às Torres de Lisboa às onze da manhã. Vem da 
consulta de rotina tranquilo e disponível. Foram muitas 
as selfies até chegarmos aos estúdios. Sorriso aberto, 
posa uma e outra vez. Genuinamente simpático. Trouxe 
com ele Lúcia, uma das quatro filhas de Vera, a mulher 
com quem vive há mais de uma década. “Detesto a pala-
vra padrasto. É tão feia.”

Ao longo de hora e meia, a resposta em balanço castelha-
no foi sempre pronta. Tão pronta e tão rápida quanto a 
finta canhota que o celebrizou.
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Deixou mesmo de fumar?
Nem uma passa, juro, mas é uma guerra terrível. Ao fim do 
dia, sou uma autêntica granada.

Como resiste?
De cada vez que me apetece fumar, conto 15 minutos. E a 
verdade é que a ansiedade abranda. Mas não posso mentir. 
É terrível.

Há quem diga que o Paulo até no intervalo dos jogos fu-
mava.
É só mito. Durante toda a minha carreira, fiz assim: 12 cigar-
ros à terça, dez à quarta, oito à quinta, seis à sexta, quatro 
ao sábado e um ao domingo, após o almoço. Depois do jogo, 
todos. Segunda-feira, todos.

Todos eram quantos?
Um maço. Que passaram a dois maços, depois de me retirar. 
Até que, nos cinco dias anteriores ao enfarte, fumei quatro 
maços por dia.

Vinte maços em cinco dias. Ninguém aguenta.
A minha mãe tinha acabado de morrer. Foi numa quarta-
-feira. Nesse mesmo dia, disseram-me que teria de ser au-
topsiada e, portanto, que só seria enterrada na semana se-
guinte. Fiquei cego. Sei que não é desculpa para os quatro 
maços, mas foi assim. Quatro dias sem falar com ninguém. 
Isolado, sem parar de fumar.

No dia 21, passaram três meses sobre o episódio. Como são 
agora os seus dias?
Levanto-me cedinho, sete, oito da manhã. Hoje, por exem-
plo, tive consulta no hospital.

Como está?
Já na fase de recuperação. Os treinos bidiários que vou ago-
ra iniciar irão ajudar-me a perder os 10/12 quilos que engor-
dei, e a ansiedade. Os treinos são basicamente caminhadas 
com supervisão do hospital duas vezes por semana.

É desde criança muito irrequieto.
Um vulcão.

Isso. Como controla a sua natureza?
Perto das nove da noite tenho de tomar um comprimido 
para dormir. Se tenho muita ansiedade durante um dia, 
tomo um calmante, um ou dois, mas normalmente às dez da 
noite estou a dormir porque acordado pareço uma granada. 
É mau para mim e para os outros.

E as manhãs?
Quando acordo sou o homem mais feliz do Mundo. Ando 
apaixonado pelos Måneskin, uma banda de hard-rock ita-
liana e, portanto, mal acordo começo a dançar. Pena não 
existirem discotecas abertas de manhã. (Ri)

Intermediar negócios de jogadores não é demasiado stres-
sante?
Por isso é que nesta fase a partir das sete da tarde desligo. 
Sabe como sou ao telefone, sempre entusiasmado. Falo com 
o coração e a mil. Canso-me bastante. Já abrandei, mas con-
tinua a ser tremendo, sempre entre Lisboa e Madrid. Tenho 
de reduzir mais.

Como é a sua vida em Espanha?
Apesar da minha atividade, sempre nos bastidores, em Ma-
drid tento descansar. Mas tenho tido compromissos a mais.

Mesmo no hospital parecia bem-humorado. Apesar do 
susto.
Depois de ter encontrado um salvador e do cateterismo dei-
xei de estar assustado. Na ambulância sim. O peso que se 
sente no peito, no braço esquerdo, numa primeira fase dei 
murros a mim próprio, é insuportável. A certa altura, na am-
bulância, acho até que fui ao outro lado por segundos.

Os senhores da ambulância sabiam que levavam ali Paulo 
Futre?
Ainda não estive com eles, mas quero estar e vou estar. E 
também com o médico que me recebeu no Barreiro. Viu que 
era grave, estava ao meu lado, mas quando ligou para Setú-
bal disse apenas que tinha ali um homem de 56 anos que 
tinha de ser operado. De Setúbal, disseram que não havia 
vaga. Continuou sem dizer o meu nome. E eu, que preferia 
morrer a dizer que sou o Futre, um gajo que deu uns ponta-
pés na bola, senti um orgulho tremendo em ser português. 
Porque aquele médico fez o que deve ser feito. Somos todos 
iguais.

Fez promessas?
No hospital prometi que passaria a usar o cabelo apanhado. 
É uma história antiga, com um amigo meu que era comando 
e grande admirador dos samurais. Costumava treinar com 
ele nas pré-épocas, no Algarve. A treinar, era um animal. Di-
zia-me: “Eu sou um samurai. Tu não. Os samurais são per-
feitos. Tu fumas”. Portanto, agora que não fumo, acho que 
mereço este visual. Sei que o que me aconteceu não pode 
repetir-se. Sei que a minha vida a partir de agora tem de ser 
maravilhosa. Ainda nem avô sou.

De que sente falta, além dos cigarros?
De um bacalhau à Brás, com batatinha. De dois em dois me-
ses, talvez possa comer um bocadinho, mas tenho fé em que 
a treinar vou perder apetite. Tenho saudades de café. Ama-
va. Agora, é descafeinado com leite. Adorava café. Em con-
trapartida, como disse, nunca fui tão feliz de manhã.

Essa é a grande transformação?
A grande diferença que noto em mim é o meu mau humor 
a partir de certa hora. De tal maneira que só tenho duas hi-
póteses: ficar sozinho ou ir dormir. Que não me digam nada. 
Conforme a ansiedade do cigarro vai entrando em mim, só 
quero dormir.

A morte da sua mãe, recente, mas, sobretudo a do seu pai, 
há três anos, deixaram-no no papel de patriarca. Está pre-
parado?
Sempre assumi um pouco isso. De tal maneira que sou e 
sempre fui o primeiro a saber das tristezas e das alegrias. 
Até das miúdas. Quando comecei a viver com a mãe delas, a 
mais velha tinha dez anos e a mais nova três. Sou o melhor 
amigo delas. Ressalvando sempre que elas têm um pai, que 
é, de resto, o meu cabeleireiro e um grande amigo meu. In-
clusivamente, quando casou de novo, a cerimónia ocorreu 
na minha casa, em Madrid.
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O que levará a que a maior parte das pessoas empatize 
consigo?
Talvez a humildade. Nunca ter esquecido de onde vim. Nun-
ca ter esquecido três palavras. Obrigado e por favor. Mas so-
bre gostarem de mim, vá lá perguntar aos adeptos de Real 
Madrid. (ri) Todos os anos tenho propostas de Espanha para 
comentar em programas televisivos como adepto do Atlé-
tico de Madrid e nunca os aceitei. Sei que perderia toda a 
minha tranquilidade. Seria mesmo um inferno.

Na verdade, também não tem tido grandes desilusões com 
a humanidade.
Já tive algumas. Já levei com algumas ingratidões. E como 
levo a ingratidão muito a peito, quando acontece ponho 
uma cruz sobre a pessoa para a vida. O meu pai dizia que 
tinha mais respeito às baratas de que a ingratos.

Em criança, desejava ser astronauta. Aos 13 anos era ba-
te-chapas.
Quando queria ser astronauta nem sabia bem o que queria 
dizer. Uma coisa é certa: não tivesse dado para o futebol e 
teria sido mecânico. Profissão muito digna.

Teria 13 anos quando escreveu, pela primeira vez, uma 
carta. Uma carta dirigida à namorada da altura. Disse 
mais tarde que foi a última vez que escreveu cinco ou seis 
frases seguidas antes de ser convidado, muitos anos de-
pois, em 2004, para escrever na “Marca”, um dos maiores 
jornais desportivos do Mundo.
Foi uma carta a Cecília, a minha primeira namorada. A vida 
separou-nos, mas tivemos uma grande história. Essa carta 
tinha meia dúzia de linhas e lembro-me de pensar quando, 
em 2004, no Europeu de futebol, recebo um convite para es-
crever na “Marca”. Fui honesto com o diretor. “Olhe que eu 
não sei escrever. Sou analfabeto da escrita.” Combinou-se, 
então, que depois dos jogos transmitiria por telefone a um 
jornalista as minhas impressões. E que ele as escreveria.

Até ao jogo em que Portugal venceu os Países Baixos.
Mal acabou o jogo, liguei para o meu filho e ditei, de rajada. 
Metade em português, metade em espanhol. Mas com todo 
o coração. No final, percebi que o meu Paulinho estava co-
movido. Pouco depois, liga-me o diretor, igualmente emo-
cionado. Escrevi na “Marca” até 2019. Continuo a escrever, 
agora no “Mundo Deportivo”.

E está na TVI.
A retomar, pouco a pouco. Durante o Mundial, vou falar dia-
riamente dos jogadores portugueses e da fé tremenda que 
tenho. Acredito que podemos ser campeões do Mundo. So-
nhar é grátis.

Que conselho daria a Cristiano Ronaldo?
Que pode fazer dois ou três anos em grande se pensar em 
ser só ponta de lança. Que deve deixar a ala. Mesmo não sal-
tando o que saltava, Cristiano ainda salta mais do que todos 
os outros. E ainda pode fazer muitos golos. Gostaria muito 
de ver outra versão do Cristiano.

Que merece um jogador que abandona o banco, antes do 
final do jogo?
Ronaldo tem cinco bolas de ouro. Não é um qualquer. Man-
dar entrar um jogador a dois minutos do fim é procurar o 
conflito. É uma tentativa de humilhar. Se é para jogar dois 
minutos, o treinador ou não convoca o jogador ou não o põe 
em campo.

Voltando à TVI. Fez de si próprio numa telenovela.
Gostei muito. Comecei com duas frases e fui subindo. Dava-
-me uma pica imensa. Ter de decorar aqueles textos não foi 
fácil, mas achei piada a tudo. Gostava muito de repetir, ago-
ra na pele de uma personagem ficcional.

Faz de si muito bem. A autoironia é rara em Portugal.
Desde sempre. Cheguei muito jovem ao balneário do Spor-
ting e sempre brinquei com as minhas características. Um 
miúdo desenrascado, muito enérgico. Habituado aos mes-
tres dos barcos. O último barco saía de Lisboa às dez da noi-
te e eu, onze aninhos, depois dos treinos, com uma fominha 
tremenda, comecei a ganhar a confiança dos mestres. Eles 
levavam jantar e guardavam sempre qualquer coisa para 
mim. Éramos amigos. Nas noites de temporal, viam que ti-
nha medo e levavam-me para a cabina e acalmavam-me.

Ainda se lembras dos nomes e das caras deles?
De todos. Foram homens que me marcaram para sempre. O 
senhor Chico tratava-me como a um neto.

O que falava com eles na cabina?
De futebol. Às vezes deixavam-me pegar no leme. Adorava.

No seu quarto, em casa dos pais, divido da sala por uma 
cortina, havia uma cama e duas paredes cheias de fotogra-
fias. Destacava-se o Chalana.
O meu ídolo. A primeira vez que o vi jogar fiquei doido. Ti-
nha sete, oito anos quando ele chegou ao Benfica. Talvez 
dez. Fiquei doido. Estava no Sporting e ia à Luz.

Ia ao rival.
Era engraçado. Chegava lá com o cartão da AF Lisboa, o por-
teiro metia-se comigo e eu “calma lá, que não venho ver o 
Benfica. Venho ver o Chalana”. O Chalana era um génio. De-
pois do Mundial de Espanha, com 16 anos, comecei a ter ou-
tro ídolo – o Bruno Conti; um sonho – jogar na Roma; e um 
Deus – Diego Maradona.

Lembra-se do momento em que conheceu o Chalana pes-
soalmente?
Como se fosse agora. Conheci-o na seleção, num jogo com o 
Luxemburgo, no Estádio do Bessa, já eu tinha 22 anos e era 
capitão do Atlético de Madrid. Enfim, era um jogador reco-
nhecido. No entanto, o respeito e a admiração por ele era tão 
grande que eu tremia. Quando o cumprimentei tremia por 
todos os lados. Foi uma emoção imensa.
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Chalana foi um deles, mas há muitos casos de ex-jogado-
res com problemas de ordem profissional e financeira. 
Como olha para isso?
Com preocupação. Não há ex-médicos, nem ex-advogados, 
nem ex-artistas plásticos. Mas há ex-jogadores de futebol. E 
95% deles – para não dizer 99% – querem ser treinadores. 
E isto não dá para todos. Primeiro, é preciso que surja uma 
oportunidade. Depois, é preciso que essa oportunidade cor-
ra bem. Caso contrário, já vai ser um caldinho para arranjar 
trabalho. Quantos e quantos treinadores estão no desem-
prego. Isso é preocupante.

A alternativa é a direção desportiva. O Paulo foi o primei-
ro português a exercer esse cargo no estrangeiro.
Mas a questão é a mesma. É um cargo que depende muito da 
sorte. Depende muito da sorte. Um jogador de futebol tem 
de ser visto de outra maneira. Ao longo da minha carreira, 
encontrei jogadores com outros talentos. Uns desenhavam 
muito bem, outros escreviam muito bem. Tem de haver mais 
saídas para lá das de treinador ou de diretor desportivo.

Uma carreira de futebol obriga a deixar de estudar mais 
cedo. E isso é um problema.
Sim, isso paga-se. Quantos jogadores são licenciados? Hoje é 
mais fácil. Na minha altura eram dois ou três.

Nunca lhe apeteceu voltar a estudar?
Se pudesse voltar à fase em que tinha 15, 16 anos, sim.…De-
pois de deixar de jogar, não.

Tem que escolaridade?
O primeiro ano do Ciclo [atual 5.º ano].

Nunca quis ser treinador. Porquê?
Passei grande parte da minha vida com as malas às costas. 
Estive em nove clubes, em nove balneários. Nos últimos 
anos foi terrível, nem desfazia as malas. Quis fugir dessa 
instabilidade total. Mas tive grande experiência como dire-
tor desportivo do Atlético de Madrid. Dei muitas palestras 
de motivação. E fazia-o bem. Era bom. Porque inventava. (ri)

Conte-me a primeira palestra.
Foi num dia 6 de novembro, o meu primeiro dia de trabalho. 
Estava numa pressão tão grande que nem dei os parabéns 
à mãe dos meus filhos, a Isabel, que faz anos nesse dia. A 
situação era a seguinte: se o campeonato terminasse ali, o 
clube terminava também. Ia para a Segunda B, o que signifi-
cava o fim. Na véspera, um domingo, a equipa tinha perdido 
em casa com o Tenerife. Os jogadores não podiam ir à rua 
tal a contestação dos adeptos. Um inferno. O Salva (Balles-
ta), que era o ponta de lança, tinha dito na conferência de 
imprensa que para sairmos daquela situação terrível neces-
sitávamos de “huevos”. De 5 para 6 de novembro não dormi. 
Cheguei ao balneário e ao fim de uma hora de palestra pedi 
ao Salva que repetisse o que tinha dito na conferência de 
imprensa. De que é que precisamos? De fato e gravata, puxei 
as calças para baixo. “Aqui estão os meus.” Ganhámos o jogo 
e ganhámo-lo à minha maneira.

Uma das suas paragens foi o Japão.
Bela aventura. Fui sozinho, mas uns tempos depois chegou 
o meu amigo César, que é o meu braço direito e o esquerdo. 
Começou bem: perdeu-se. Depois de passarmos dias a trei-
nar os percursos, perdeu-se. Ficou de me ir buscar ao estádio 

e nada. Telefonei-lhe. Não fazia ideia onde se encontrava, 
apenas que tinha a gasolina na reserva. Tivesse ficado eu 
sem telemóvel e não fosse a ajuda de um intérprete e ainda 
hoje andava à procura do César.

Rodeou-se sempre dos mesmos, anos a fio.
Os meus amigos de sempre.

Não era fácil estar na sombra de um irmão tão talentoso. 
Acha que o seu irmão, mais velho, sentiu isso?
Devo muito ao meu irmão. Nunca teve ciúmes. Pelo contrá-
rio, estava sempre a proteger. Não podia ouvir falar mal de 
mim. Enquanto joguei, era duro para ele. Sobretudo, quando 
estava no F. C. Porto. Para ele e para os meus pais.

Falava do talento.
O meu irmão não gosta que eu diga isto, mas vou dizê-lo e 
pela primeira vez: o meu irmão está no futebol desde 2007, 
trabalha com três agentes e é talvez o português que mais 
jovens de valor captou. Jovens que renderam em vendas 
para o estrangeiro mais de 400 milhões de euros.

Os seus pais sempre quiseram ficar de fora.
Os meus pais nunca quiseram sair do Montijo. Aceitavam 
os meus presentes, mas com muita reserva. Uma vez per-
guntei-lhes se eles queriam um castelo e eles ficaram quase 
ofendidos. A minha avó paterna, sempre que eu vinha ao 
Montijo, já de Porsche, dava-me um presente. “Toma lá filho. 
Guarda.” E metia-me na mão 50 escudos. Agradecia e ela fi-
cava tão contente.

Nunca duvidou do seu talento?
Duvidei, duvidei. A notícia de que o Sporting queria empres-
tar-me à Académica foi um balde de água gelada. O meu pai, 
que também tinha sido jogador, avisou logo. “Vais por um 
ano: depois, bate-chapas. E se passares abaixo da Académi-
ca, prefiro que vás para o Montijo e para a oficina já ama-
nhã.” Dei-lhe razão.

Imagina a sua vida no Montijo, bate-chapas.
No início custaria porque tinha os meus sonhos. Queria ser 
jogador de futebol. Mas creio que teria sido igualmente feliz. 
Adorava o Montijo.

Teria tido mais tranquilidade.
Oh, quantas vezes, caramba, pensei nisso. Perante a pressão 
que sofri, as guerras, chorei muitas vezes. Houve alguns mo-
mentos em que quis abandonar. Em que pensei, “seja o que 
Deus quiser”.

Conserva a casa em que nasceu?
Claro. Na Avenida dos Pescadores. O meu irmão e eu esta-
mos a pensar fazer o primeiro andar para um e o rés do chão 
para o outro.

A velhice será ali ou em Madrid?
Os meus filhos devem ficar por Espanha. Gostava muito de 
terminar os meus dias na casa onde nasci.

Há pouco falava de guerras. Qual foi a mais dura?
Com Gil y Gil. Era amor-ódio.
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Atraiu sempre presidentes polémicos: João Rocha, Pinto 
da Costa, Gil y Gil, Tapie, Berlusconi.
Todos muito difíceis, mas todos gostavam de mim. Até Ber-
lusconi. Chegou a propor-me ir para o Milan, mas eu sabia 
que já não estava a esse nível. Só tinha uma perna.

Como estão hoje os joelhos?
Na semana passada fiz a prova de esforço. 16 minutos de 
bicicleta. Coração maravilha. Joelhos e pernas, minha mãe.

No F. C. Porto, era acompanhado por um funcionário do 
clube que tinha por missão controlar o excesso de energia 
e a irreverência. Três anos depois, é capitão do Atlético de 
Madrid. Quando é que se dá a mudança?
Com a Isabel. A Isabel foi crucial na minha vida. Sem ela, 
não estaria hoje aqui.

Com a Isabel travou uma guerra com a Igreja Católica. 
Ambos decidiram não casar.
Olha hoje. O que mudou. Na altura sofremos uma pressão 
tremenda, sobretudo em Espanha. Era a o único da equipa 
que vivia com a mulher sem estar casado. Para a minha mãe 
e para a mãe dela, muito católicas, era também um grande 
problema.

Foi um braço de ferro.
A certa altura foi birra. A Igreja Católica veio para cima de 
mim e para cima dela. Ai é, então não nos casamos. O Gil y 
Gil chegou a fazer uma capela na quinta dele, de propósito. 
Não aceitámos.

No episódio cardíaco, rezou?
Rezei. Tenho fé em Nossa Senhora de Fátima.

Em criança queria ser astronauta. E aos 56 anos?
Tenho percebido que não posso viver sem a televisão. A tele-
visão dá-me vida. Faz-me ser competitivo, ainda. Para mim, 
a televisão é como um jogo. Como jogador sabia o resultado 
ao fim dos 90 minutos, agora sei no dia seguinte. Gostava de 
ter um programa de televisão. Agora quero ser eu a fazer a 
perguntas.

De repente, que pergunta faria a si próprio?
Vais concretizar o teu sonho? Resposta: Acho que sim.

Qual sonho?
Digo-lhe um dia. Tem a ver com o futebol, mas não me obri-
gue a falar mais.

Presidente do Sporting?
Não.

É coisa para se saber quando?
Boa pergunta. Entre seis meses e três anos.

O problema de saúde deu-lhe uma nova noção do tempo?
Não noto. Porém, pelo sim pelo não, já disse aos meus filhos 
que estou preparadíssimo para ser avô. Fui pai com 23 anos. 
Eles já vão nos 30… Pensei que ainda tomaria copos com os 
meus netos. Ou netas. Gostava muito que isso acontecesse.

Com 23 anos, era já um dos jogadores que mais penáltis 
oferecia à equipa. É um grande ator?
Não conheço um jogador que não faça tudo para ajudar a 

equipa ganhar. Maradona e a mão de Deus. Faz parte do fu-
tebol. A minha maneira de jogar – há um em Portugal que 
admiro muito, o Taremi – proporcionava muitas faltas. Em 
cinco anos, dei à equipa 21 penáltis. Ainda hoje, sou o joga-
dor do campeonato espanhol com mais penáltis. O Cristia-
no tem 20 em 9 anos, eu tenho 21 em cinco. Mais difícil do 
que marcar um golo é provocar um penálti. Se fosse hoje, 
podia levar com um amarelo ou uma expulsão, mas iam 
marcar-me o triplo dos penáltis que me marcaram na altura.

Imagino que ao Paulo não o enganam. Sabe ver se é fita 
ou falta.
Imediatamente. O Taremi, a mim, não engana. (ri) A maior 
parte das vezes nem preciso de ver a repetição.

Diz-se dos grandes virtuosos que fazem com uma laranja 
o que outros fazem com uma bola. Ainda consegue?
Isso era o Maradona. Faço alguns toques, mas nada como 
ele.

Ainda brinca com a bola?
Antes de ter o enfarte estava a treinar para um programa 
que ia fazer com a TVI. O meu recorde é de 2763 toques. Ti-
nha 23 anos. (ri)

Contas feitas, tem sido uma boa vida.
Tenho vivido várias vidas numa. Uma grande aventura.

Lamenta não ter sido mais disciplinado?
Fui um grande profissional. A pergunta que as vezes me faço 
é se teria sido mais rápido com a bola nos pés se não fumasse. 
Talvez. Mas pouco melhor. Porque a nível de treino e de cui-
dado, ninguém se cuidava mais de que eu. Na altura, havia a 
marcação homem a homem e eu ganhava aos meus rivais.

O cigarro é uma presença marcante na sua vida.
Sempre lá, desde os 12 anos. Para não fumar, chegava a me-
ter-me toda a tarde no quarto. Começou no barco. Para me 
distrair, fazia bolas. Só que aquilo pegou. Ainda mais porque 
em Portugal podíamos fumar. Cheguei a fumar ao lado de 
Pinto da Costa. Em Espanha, cometi o erro de dizer que fu-
mava um cigarro de vez em quando. Foi um escândalo. Bem 
me arrependi.

De que mais se arrepende?
Não penso no que poderia ter feito e não fiz. Há quem diga 
que, se em vez do Atlético, tivesse ido para Real Madrid ou 
para Barcelona, teria vencido algumas bolas de ouro. Mas 
também sei que nesses clubes o mais certo seria ser um 
entre outros. No Atlético, não. Comprovei-o mais uma vez. 
Lançaram um cartão de sócio com a minha fotografia, uma 
camisola minha e mal acabara de sair do hospital já eles es-
tavam a preparar-me uma homenagem. Comoveu-me mui-
to a festa que em tempos me fez o Sporting, é verdade. Mas 
no Atlético fui tudo: jogador, capitão, diretor desportivo, em-
baixador. Continuo a não poder andar na rua em Madrid.

Fez até uma tatuagem em honra do clube.
Cheguei como jogador estrangeiro, pago para jogar, mas 
dava tudo pela equipa. Com 22 anos era o capitão. Pouco a 
pouco, sem dar por isso, comecei a jogar como colchonero. 
Aos miúdos que vinham pedir-me autógrafos dizia “sou tão 
colchonero como vocês”. Dentro e fora do campo. Orgulha-
-me que o meu nome passe de geração em geração.
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Aquele sonho de que falava há pouco será o de ser presi-
dente do Atlético de Madrid?
Ainda não posso dizer qual é o sonho. Falaremos mais tarde.

Este ano, a Liga portuguesa está decidida?
De maneira alguma. Anda falta muito e o F. C. Porto está 
apenas a cinco pontos.

Continua a ver futebol?
À noite, evito. Sobretudo se for o Atlético. Com o Leverkusen 
tive de sair do estádio. Estava muito nervoso.

Tem medos?
Embora não pense muito nisso, a ideia de que se pode repe-
tir está sempre lá. E o medo de sentir falta de ar. Ainda fico 
muito cansado.

Encerrava uma entrevista a si próprio com que pergunta?
Uma para a qual não consigo ter resposta: porque fizeste 
aquilo ao Ivic? Ele, na altura treinador do Atlético, quis subs-
tituir-me, eu recusei sair do campo. Não tenho palavras. Não 
há uma razão.

O que é que o diretor desportivo Paulo Futre teria feito e 
dito ao jogador Paulo Futre, que na altura não foi castiga-
do?
Multa muito pesada. Parecida com uma que levei do Gil y 
Gil. Paguei o que hoje seriam 60 mil euros. Fui expulso num 
jogo em que era suposto o guarda-redes bater um recorde. 
Lembro-me que fui para os balneários rezar para que ele 
não sofresse um golo. E lamentar a minha impulsividade. 
Era a minha natureza.

Houve outro Futre?
Um canhoto tipo cavalo selvagem, puro-sangue como eu 
fui, não.

Um canhoto que nunca jogou para o empate?
Nunca, nunca, nunca. Nem no relvado, nem fora dele.

Alexandra Tavares-Teles
NM

Academic Planning
Post-Secondary Admissions
Scholarship Applications
Career Counselling
Job Search & Interview Coaching
Custom Resume & Cover Letter
LinkedIn & Personal Branding

www.azuleducationservices.com
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Wishing all our members and their families
safe and happy

HOLIDAYS

thecarpentersunion.ca  |  905.652.4140
Carpenters’ District Council of Ontario
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Quem paga
a conta?
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O Mundo está tão virado do avesso que quando um 
homem convida uma senhora para jantar, ninguém 
sabe o que vai acontecer na hora de pagar a conta. 

Existem feministas que se sentem ofendidas se o macho 
quiser fazer o obséquio de convidar. Parece que o corrente 
nos dias de hoje é rachar o valor ao cêntimo, tudo a 50/50, já 
que as mulheres andam há tantos anos a proclamar direi-
tos iguais. Entendo o conceito, só que não me assiste, por-
que ainda pertenço à geração em que o cavalheiro escolhe o 
restaurante, vai buscar a menina a casa e paga a conta. Um 
date que se preze requer que o outro nos faça flores, ou as 
traga pela mão, singelas e alegres como todos os inícios.

Diz-me a rapaziada amiga que muitas vezes elas fazem 
questão de pagar o jantar e que isso é sinónimo de que 
estão a investir no encontro. Não sou homem, por isso 
não consigo pôr-me na pele de um, mas parece-me que 
se fosse, e uma mulher fizesse questão de pagar o primei-
ro jantar, a mandava diretamente para a pasta dos casos 
arquivados, porque quer se queira, quer não, mulheres e 
homens não são iguais. Serão em direitos, mas não na sua 
génese. Não interessa discutir quem é mais forte, astuto, 
inteligente e corajoso, quem ganha mais ou quem conse-
gue maior progressão na carreira. A guerra dos sexos é 
uma estupidez e o espírito de competição entre homens 
e mulheres redunda em batalhas inúteis e desgastantes 
nas quais ambos perdem. O que me interessa é que as 
pessoas sejam felizes e, para tal, é importante e necessá-
rio que ajam de acordo com os seus princípios e que sai-
bam, ou pelo menos intuam, o que pode fazer o outro fe-
liz. Ditam as regras da boa educação que quem convida 
paga, o que facilita a tomada de decisão em vários casos. 

Contudo, sabemos que o estilo tímido, aquele que, por mais 
entusiasmado que esteja, nunca sai com o primeiro peão 
ao xadrez, prefere que a dama sugira um jantar a dois, 
para logo aproveitar a deixa e fechar uma data. Nesse caso, 
quem paga? Para mim é muito claro: paga o cavalheiro. Se 
não tiver orçamento para o Gambrinus, convida para jan-
tar no Pomar de Alvalade, que até serve iscas com todos 
quando joga o Benfica.

Pode parecer antiquado ou mesmo reacionário, mas para 
as mulheres da minha geração é levado em consideração 
um homem que pratica automaticamente pequenos ges-
tos, como caminhar do lado de fora da rua, abrir a porta 
do carro, ou descer as escadas à nossa frente. Não existe 
nada de errado em um homem ser cavalheiro. A sedução 
dá sal à vida, agradar a quem se quer bem traz satisfação 
pessoal. Entristece-me pensar que, se o cavalheirismo está 
a acabar, tal se deve em grande parte às mulheres. Não sou 
menos feminista nem sinto a minha determinação afeta-
da enquanto defensora dos direitos das mulheres por apre-
ciar gestos de cavalheirismo. Pequenos gestos que revelam 
uma atitude de proteção e que, convenhamos, sabem mui-
to bem. Como disse Mies van der Roe, Deus está nos deta-
lhes, e é da soma de pequenos nadas que se constrói a vida. 
Rezo e desejo que o cavalheirismo não entre em extinção, 
porque se assim for, a vida será muito mais aborrecida.

Margarida Rebelo Pinto
NM

FROM THE
VINEYARD
TO THE 
URBAN WORLD

1381 DUFFERIN ST., TORONTO 
416.530.7489 - MACEDOWINERY.CA

MACEDO
WINERY

30 OSSIGNTON AVE., TORONTO
416.537.0416 - DOWNTOWNWINERYTO.COM

MERRY CHRISTMAS
& HAPPY NEW YEAR
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A população mundial ultrapassou a mar-
ca dos 8 mil milhões de habitantes na 
Terra em novembro deste ano. Em ape-

nas pouco mais de 10 anos aumentou mil mi-
lhões de habitantes. Um crescimento nunca 
antes visto na história da humanidade. Esti-
ma-se que nos próximos 50/60 anos o aumen-
to da população atinja o pico de crescimento, 
antes de estabilizar até ao final do século. 

O mundo está a sofrer uma grande mudança 
demográfica que assenta em três componen-
tes-chave: crescimento demográfico, altera-
ções na fertilidade/mortalidade e alterações 
associadas à estrutura etária da população. 
Ao longo da história, a evolução demográ-
fica sempre foi um fator decisivo em quase 
todos os parâmetros de desenvolvimento da 
sociedade. A nível económico, por exemplo, 
à medida que se passou da crise financeira e 
da Grande Recessão para a expansão susten-
tável, a atenção passou dos aspetos cíclicos 
da economia para os fatores estruturais, nos 
quais a demografia tem um papel relevante.

Um olhar
para o  futuro
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Tendências
Até ao início do século XVIII, a população mundial cresceu pouco devido às elevadas taxas 
de mortalidade que equilibravam as elevadas taxas de natalidade.

A partir dessa altura, o aumento do conhecimento e os avanços na medicina, saúde públi-
ca e nutrição começaram a baixar as taxas de mortalidade, ao mesmo tempo que a taxa de 
natalidade começava a decrescer, demonstrando preferência na constituição de famílias 
mais pequenas, em grande medida devido ao aparecimento de métodos de controlo de 
natalidade e aumento dos custos de vida. A isto somou-se também a mudança da popula-
ção das zonas rurais para as urbanas reduzindo a necessidade de se constituírem familias 
maiores que auxiliassem nas explorações agrícolas.

À medida que estas alterações demográficas foram acontecendo, a esperança média de 
vida na maioria dos países desenvolvidos aumentou e a população envelheceu. A espe-
rança média de vida à nascença é agora de quase 75/80 anos, 30 anos mais elevada do que 
em 1900.

Envelhecimento
O processo de envelhecimento da população está a acelerar em todo o mundo e é a ten-
dência demográfica dominante do século XXI - um reflexo do aumento da longevidade, 
declínio da fertilidade e a progressão de grandes grupos de pessoas para idades mais avan-
çadas.

Nunca antes um número tão grande de pessoas atingiu os 65 anos ou mais (o limiar con-
vencional da velhice). Espera-se um aumento de mil milhões de pessoas mais velhas nas 
próximas três a quatro décadas, para além dos mais de 700 milhões de pessoas mais velhas 
que temos hoje. Entre a população idosa, o grupo com mais de 85 anos está a crescer espe-
cialmente depressa e prevê-se que ultrapasse os 500 milhões nos próximos 80 anos. Esta 
tendência é significativa porque as necessidades e capacidades da população com mais de 
85 anos tendem a diferir significativamente da faixa etária entre os 65 a 84 anos de idade.

Apesar de todos os países do mundo experimentarem o envelhecimento da população, as 
diferenças entre países na progressão deste fenómeno serão consideráveis. Por exemplo, 
o Japão é atualmente o líder mundial, com 28% da sua população com 65 anos ou mais, 
o triplo da média mundial, mas até 2050, 29 países e territórios ultrapassarão o Japão. A 
idade média do Japão (48,4) é também atualmente a mais alta de qualquer país e mais do 
dobro da de África (19,7).

Há três décadas, o mundo era povoado por mais de três vezes mais adolescentes e jovens 
adultos (15 a 24 anos de idade) do que os mais velhos. Daqui a três décadas, esses grupos 
etários estarão aproximadamente ao mesmo nível.

Os Census2021 revelaram que em Portugal a população não só diminuiu 2.1% nos últimos 
10 anos, como também o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade aumentou 
20,6% e representa hoje 23,4% da população. Em Portugal e no Canadá a idade média é 41 
anos. No Canadá, o rácio de pessoas com 65 anos ou mais comparadas com pessoas dos 
15 aos 64 anos (conhecido como o rácio de dependência) deverá aumentar mais de 20 por 
cento nas próximas duas décadas.

Em toda a Europa, as taxas de fertilidade têm estado abaixo do nível de substituição há já 
algum tempo.

Os países menos desenvolvidos e/ou mais pobres encontram-se numa fase consideravel-
mente mais precoce da transição demográfica, com populações jovens e de crescimento 
mais rápido, e taxas crescentes de participação da força de trabalho.

Créditos: Direitos Reservados
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Dinâmicas
A estrutura etária de uma população reflete principalmente a 
sua história de fertilidade e mortalidade. Em populações de ele-
vada mortalidade, a melhoria da sobrevivência tende a ocorrer 
de forma desproporcionada entre as crianças. Isto cria efeti-
vamente um aumento grande da natalidade. Eventualmente, 
este aumento grande termina quando a fertilidade diminui em 
resposta às perceções de melhoria da sobrevivência infantil e 
quando a fertilidade desejada diminui com o desenvolvimento 
económico. Mas à medida que estes recém-nascidos crescem, 
aumenta a capacidade produtiva da economia per capita e abre 
uma janela de oportunidade para um crescimento rápido do 
rendimento e redução da pobreza.

O “dividendo demográfico” refere-se ao processo através do qual 
uma faixa etária em mudança pode impulsionar o crescimento 
económico. No entanto, o modelo de dividendos demográficos 
pode ser responsável por muitas variações no desempenho eco-
nómico que ocorre entre diferentes países e/ou regiões e ajuda 
a identificar cenários mais e menos promissores para o cresci-
mento económico futuro. Por exemplo, de 2020 a 2030, prevê-se 
que o Nepal, a Jordânia, o Butão e o Eswatini registem os maio-
res ganhos entre os países nos rácios entre as suas populações 
em idade ativa e não ativa.

O rácio de dependência (o inverso da idade ativa em relação à 
idade não ativa) mede a pressão económica que os indivíduos 
em idade ativa enfrentam para apoiar, para além deles próprios, 
aqueles que não estão em idade ativa. Em 1990, a proporção em 
regiões mais desenvolvidas era consideravelmente mais baixa 
do que em regiões menos desenvolvidas (0,68 contra 1,04).

Em dados de 2020, como resultado de diferentes padrões de de-
clínio da fertilidade e do envelhecimento da população, o rácio 
tinha aumentado para 0,70 nas regiões mais desenvolvidas e di-
minuído para 0,75 nas regiões menos desenvolvidas. 

E até 2050, o rácio de dependência deverá ser maior nas regiões 
mais desenvolvidas (0,89) do que nas menos desenvolvidas 
(0,77). Esta mudança sugere que, nas próximas décadas, a de-
mografia será mais favorável ao bem-estar económico nas re-
giões menos desenvolvidas do que nas regiões mais desenvol-
vidas. Isto será especialmente verdade em África, a única região 
em que se prevê que este rácio diminua até 2050. Estes dados 
explicam por exemplo a discussão que tem tido lugar em Portu-
gal sobre a sustentabilidade da Segurança Social.

A alteração da distribuição etária dos trabalhadores pode afec-
tar não só o crescimento e a participação da força de trabalho, 
mas também a taxa natural de desemprego a longo prazo.

Os dados demográficos influenciam a oferta de mão de obra. 
Normalmente, à medida que as taxas de mortalidade dimi-
nuem e as pessoas vivem mais tempo, a oferta de mão de obra 
aumenta. Embora o aumento da esperança de vida signifique 
que os indivíduos terão de trabalhar mais tempo para poupa-
rem mais para a reforma, geralmente o envelhecimento da po-
pulação acaba por levar a uma tendência descendente na parti-
cipação da força de trabalho no agregado.
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Migrações
O debate tem-se adensado nos últimos anos sobre o papel da imigração no 
abrandamento dos efeitos do envelhecimento em certos países.

No Canadá, por exemplo, a população ficou em 2022 mais jovem pela pri-
meira vez desde 1971, impulsionada pelas políticas de imigração dos últimos 
anos. A idade média das pessoas que viviam no Canadá em 2022 desceu para 
41 anos, o primeiro declínio em mais de cinco décadas, de acordo com os da-
dos divulgados pelo Statistics Canada, a agência nacional de estatística.

A idade média tinha subido constantemente de 26,2 em 1971 para 41,1 no ano 
passado, à medida que a população envelhecia. A população do Canadá tam-
bém aumentou 0,7% para 38,9 milhões de habitantes no segundo trimestre 
de 2022. Este é o ritmo mais elevado de crescimento trimestral desde 1957 e 
representa um aumento de cerca de 3.100 pessoas por dia.

Uma coisa é certa: os fluxos migratórios não irão ajudar todos os países. A 
debandada de muitos habitantes de uns países para outros poderá ajudar em 
termos demográficos apenas os países que os recebem, deixando os países de 
origem à mercê da tendência demográfica de envelhecimento da população. 
Fica a dúvida sobre se será uma solução sustentada ou se apenas um balão de 
oxigénio até que novas tendências demográficas se verifiquem no final do sé-
culo XXI ou início do século XXII, sabendo que as políticas de imigração não 
afetam apenas a demografia do país, mas também a sua situação económica, 
social e política.

Economia
O esperado abrandamento do crescimento da população e das taxas de par-
ticipação da força de trabalho tem implicações no crescimento económico a 
longo prazo e na composição do crescimento. São fatores determinantes da 
taxa de crescimento da economia a longo prazo, o crescimento da força de 
trabalho e o crescimento da produtividade estrutural. A demografia sugere 
que o crescimento da força de trabalho será consideravelmente mais lento do 
que tem sido nas últimas décadas, e isto pesará no crescimento económico a 
longo prazo.

Além disso, em teoria, o envelhecimento da população pode também ter um 
efeito negativo no crescimento da produtividade estrutural. Nos últimos sete 
anos, a produtividade do trabalho, medida pela produção por hora trabalhada 
no setor empresarial não agrícola, cresceu a uma taxa anual de apenas cerca 
de meio por cento; ao longo de toda a expansão, atingiu em média um por 
cento.

Embora uma parte do abrandamento seja provavelmente cíclica, os fatores 
estruturais estão também a pesar no crescimento da produtividade. Os traba-
lhadores mais velhos tendem a permanecer mais tempo nos seus empregos 
do que os trabalhadores mais jovens, que são mais propensos a mudar de em-
prego e de empregador. Isto permite aos trabalhadores mais velhos ganharem 
uma experiência mais profunda, o que pode ser positivo para o crescimento 
da produtividade. Ao mesmo tempo, a menor mobilidade laboral significa 
que os trabalhadores podem permanecer em empregos que não são os que 
melhor combinam com os seus conjuntos de competências. Isto seria um fa-
tor negativo para o crescimento da produtividade. Vários estudos concluem 
que tanto as pequenas como as longas durações afetam negativamente o 
crescimento da produtividade. E as evidências históricas sugerem a produ-
tividade a aumentar quando uma pessoa entra na força de trabalho, estabi-
lizando, e depois declinando no final da vida profissional de uma pessoa. A 
investigação também indica que a atividade inovadora e o pico da produção 
científica de um indivíduo se atinge entre os 30 e 40 anos de idade, embora 
esse perfil etário tenha vindo a envelhecer ao longo do tempo.

A mobilidade laboral e o dinamismo empresarial, incluindo o número de 
start-ups em setores-chave inovadores como a alta tecnologia, têm vindo a 
decrescer desde há algum tempo. Até agora, a magnitude do efeito negativo 
do envelhecimento da população ativa no crescimento da produtividade pa-
rece ser bastante pequena. Mesmo assim, o crescimento mais lento da força 
de trabalho induzido pela demografia e o possível efeito amortecedor sobre 
o crescimento da produtividade sugerem que o crescimento da produção a 
longo prazo permanecerá provavelmente abaixo da taxa de 3 a 3,5 por cento 
observada durante os anos 80 e 90, a menos que haja alguma resposta eficaz. Créditos: Direitos Reservados
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A queda da China
A reestruturação da economia, a economia global e os ganhos 
efetivos contribuíram para o aumento de mais de 10 vezes do 
PIB da China desde 1978.

Apesar de se ter previsto que destronaria os EUA como a maior 
economia mundial, a China parece ter atingido um precipício 
demográfico: a sua população começou a diminuir. Dados das 
Nações Unidas mostram que o ponto de viragem chegou na pri-
meira metade deste ano; é um momento significativo para um 
país que se transformou numa potência mundial de produção 
devido à sua dimensão populacional.

Na China, a taxa de crescimento da população em idade ativa 
abrandou desde finais dos anos 80 e, em parte, devido à sua an-
terior política de um filho, a população da China também está a 
envelhecer rapidamente. A idade média na China aumentou de 
cerca de 19 anos em 1970 para 38.4 anos em 2022.

De certa forma, o deslizamento demográfico da China é uma 
história comum: muitos países em todo o mundo sofreram uma 
diminuição das taxas de fertilidade à medida que se tornaram 
mais ricos. Mas a experiência da China é única em pelo menos 
um aspeto. A política de um filho, oficialmente implementada 
em 1980, levou a milhões de famílias monoparentais e a um 
maior desequilíbrio de género - as mulheres fizeram abortos 
seletivos e as famílias até abandonaram ou mataram bebés do 
sexo feminino. Por isso, hoje em dia, há menos potenciais mães 
do que se não houvesse a política de um só filho.

Nos últimos anos, à medida que a crise demográfica se apro-
ximava, o Governo chinês tentou inverter a tendência - anun-
ciando uma nova política de dois filhos em 2016, e depois rela-
xando-a ainda mais, permitindo e até encorajando as famílias a 
terem três filhos a partir de 2021.

A população em idade ativa na China tem vindo a diminuir 
desde 2012. De 2022 a 2050, a mão de obra da China irá con-
trair mais 22 por cento, de acordo com projeções da ONU; isto 
significa 217 milhões de pessoas a menos para alimentar as fá-
bricas, quintas e serviços da China. Para colocar esse número 
em perspetiva, 217 milhões é aproximadamente a população da 
Nigéria.

À medida que a China enfrenta um abrandamento económico, 
a queda da taxa de natalidade fez soar o alarme. O governo ti-
nha introduzido novas políticas, incluindo a licença de mater-
nidade alargada em Pequim e Xangai, para tentar convencer as 
famílias a terem mais filhos. Mas os demógrafos não esperam 
que essas políticas tenham um efeito significativo. Isso significa 
que gerir o desafio do declínio da população chinesa será uma 
das tarefas centrais dos líderes durante as próximas décadas.
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O crescimento da Índia
As Nações Unidas projetam que, nos próximos anos, a população da 
Índia ultrapassará a da China, atualmente o país mais populoso, e que 
a população da Índia continuará a crescer até 2050. Na Índia, a idade 
média é de cerca de 28.4 anos e a taxa de crescimento anual da popu-
lação de 2010 a 2022 tem sido acima dos 1%.

Face a estas previsões, há uma nova urgência na Índia para criar em-
pregos para o número de jovens que se prepara para entrar na força de 
trabalho nas próximas duas décadas.

A Índia será responsável por 20% do aumento mundial da população 
em idade ativa durante as duas décadas a partir de 2020. As projeções 
do Banco Mundial mostram que entre 2020 e 2040, a população da Ín-
dia com idades compreendidas entre os 15 e 59 anos deverá aumentar 
em 134,6 milhões, enquanto que na China poderá diminuir durante o 
mesmo período em cerca da mesma quantidade.

Em 2018, a população estudantil na Índia era de 350,4 milhões, repre-
sentando um quarto da população total do país (1.316,3 milhões), e 
era mais de 75% do tamanho da sua força de trabalho existente. Esta 
enorme vaga de estudantes entrará no mercado de trabalho nos pró-
ximos anos, e as suas aspirações de emprego serão muito maiores do 
que as dos seus pais.

O desfasamento entre a oferta potencial e a procura real de trabalha-
dores nos setores não agrícolas tem estado no centro da crise de em-
prego que a Índia enfrenta atualmente.

Na Índia tem havido uma subida acentuada nas taxas de desempre-
go, especialmente entre os jovens. A taxa de desemprego entre os ho-
mens de 15 a 29 anos na Índia disparou de 5,9% em 2012 para 17,7% 
em 2018. Isto pode justificar o êxodo de muitos jovens para outros paí-
ses, como é caso do Canadá, onde os imigrantes originários da Índia 
representam cerca de 18.6% do total de imigrantes que entraram no 
país entre 2016 e 2021.

Esse grande número de potenciais trabalhadores é uma grande vanta-
gem para o crescimento económico da Índia, mas é também um desa-
fio para os decisores políticos, que necessitam de criar novas e alician-
tes oportunidades de emprego para o número crescente de jovens.

Créditos: Direitos Reservados
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Sustentabilidade
Enquanto noutros tempos mais pessoas significavam mais en-
genho, mais talento e mais inovação, hoje em dia parece signifi-
car menos para cada um. Menos água, menos terra para cultivar 
e menos capacidade na atmosfera para aceitar poluentes que 
produzimos a cada instante. Escassez de energia e alimentos a 
preços mais elevados. E se a economia mundial não voltar aos 
seus dias de glória, menos crédito e menos empregos.

Não é de admirar que este tipo de situação traga de volta um 
tópico antigo: a população mundial e se se deve fazer alguma 
coisa a esse respeito.

A comunidade científica parece convencida de que até ao mo-
mento em que a população mundial pare de crescer, não haverá 
fim à necessidade de reduzir o consumo individual de combus-
tíveis fósseis e outros recursos naturais.

Os dados demonstram que podemos estar num ciclo vicioso, em 
que o crescimento da população empurra constantemente as 
consequências de qualquer nível de consumo individual para 
um patamar superior, e as reduções no consumo individual são 
esmagadas pelo aumento da população. A realidade simples é 
que agir em ambos os problemas (população mundial e redução 
no consumo individual), de forma consistente e simultânea, é a 
chave para a sustentabilidade ambiental a longo prazo.

Mas a magnitude dos impactos ambientais provém não só dos 
nossos números, mas também dos sinais que o planeta nos tem 
dado nos últimos anos em termos ambientais.

Uma coisa parece certa… a Humanidade esgotou os recursos 
do planeta para este ano e viverá a crédito até ao final de 2022. 
Seriam necessários 1,75 planetas Terra para suprir as necessida-
des da população de forma sustentável.

O Futuro
O mundo vai passar por uma transformação radical da sua de-
mografia nas próximas décadas, revolução que porá em causa 
as estruturas sociais, organização dos Estados, segurança social, 
empresas, economia, cultura e sociedades no seu todo. Tudo 
isto merece muita reflexão e uma visão de futuro.

Ficam algumas perguntas:

• Como será o mundo no final do século com a população do 
planeta, potencialmente, a atingir mais de 10 mil milhões 
de habitantes?

• O que será dos sistemas socioeconómicos em geral caso 
não se aumente a taxa de natalidade para inverter o mais 
rapidamente possível a tendência de envelhecimento da 
população mundial?

• Como pode esta tendência ser revertida de forma sustenta-
da sem prejudicar o planeta?

Estes são alguns dos desafios que enfretamos e que provavel-
mente deixamos para as gerações vindouras.

Uma coisa parece certa… o mundo das próximas décadas não 
será o mesmo daquele em que crescemos.
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O equilíbrio perdido
A Vida Emocional e a Medicina Chinesa:

Existe um tipo bastante comum de paciente nos 
consultórios de Acupunctura e Medicina Chinesa; 
são pessoas que não se sentem bem, apresentam 

queixas e sintomas físicos e emocionais que os levam 
a procurar tratamentos convencionais, sem que estes 
apresentem resultados satisfatórios. Não apresentam 
os sintomas necessários para serem diagnosticados de 
acordo com os manuais médicos nem obtêm alívio dos 
seus sintomas nos tratamentos prescritos. Não são pes-
soas que possuem uma doença específica, mas também 
não podem ser consideradas saudáveis. Estes indivíduos 
representam um grande desafio para os profissionais de 
saúde de medicina convencional, pois são pacientes que 
se encontram num estado de “sub-saúde”. O maior risco 
para este tipo de pacientes é que frequentemente encon-
tram alívio temporário dos seus sintomas na utilização 
de medicação alopática paliativa (antidepressivos ou 
analgésicos), o que desenvolve a possibilidade de que 
venham a desenvolver futuramente, dependência física 
ou psicológica(s) destas substâncias.
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Saúde e Doença 
na Medicina Chinesa
Uma das principais obras de Medicina 
Chinesa, Huangdi Nedijing, apresenta, 
no seu inicio, a seguinte pergunta feita 
pelo Imperador Amarelo ao sábio Qibo, 
seu conselheiro: “Disseram-me que os 
antigos chegavam a viver mais de 100 
anos e que os seus corpos pareciam 
não envelhecer. Hoje em dia, as pes-
soas mal passam dos 50 anos e tornam-
-se fracas e movimentam-se com difi-
culdade. Isto acontece porque o mundo 
mudou ou porque as pessoas não sa-
bem mais conservar as suas vidas?”. A 
resposta do Qibo, seu conselheiro ain-
da é válida para os dias de hoje: “Os an-
tigos praticavam o Dao, sabiam como 
se adaptar às leis do Yin e do Yang e se-
guiam os caminhos para nutrir as suas 
vidas. Eles comiam moderadamente, 
dormiam regularmente e evitavam o 
trabalho excessivo, assim como os ex-
cessos na vida sexual. Desta forma, os 
seus corpos e espíritos floresciam. Eles 
viviam os anos que lhes eram concedi-
dos pelos céus, e morriam depois dos 
100 anos de idade”.

Atualmente, podemos constatar que 
nós mudámos: os nossos hábitos e es-
tilos de vida perderam o equilíbrio. Já 
não comemos nem fazemos exercício 
como os nossos antepassados, trabalha-
mos demais, andamos sempre apressa-
dos. As nossas roupas mudaram, assim 
como os nossos hábitos sexuais. Já não 
vivemos de acordo com a Natureza, 
com o Dao ou com as leis do Yin e do 
Yang. Afastamo-nos do que é natural.

O conceito de “livre fluxo” de Qi e de-
mais substâncias vitais pelo corpo é o 
mais importante quando pensamos no 
estado de Saúde e Doença na Medicina 
Chinesa. O Homem deve obedecer às 
leis do Yin e do Yang (equilíbrio) e estar 
em consonância com a Natureza para 
que estas substâncias estejam em livre 
fluxo pelo corpo. Quando estas condi-
ções entram em desarmonia, surgem 
as doenças. O sistema de defesa (Wei 
Qi) do organismo fica debilitado, o cor-
po fica vulnerável e permite a entrada 
de agentes patogénicos; características 
hereditárias negativas podem mani-
festar-se ou, ainda, fatores emocionais 
tornarem-se preponderantes, rompen-
do o nosso equilíbrio. Desta forma, 
adoecemos. Assim, na Medicina Chine-
sa, qualquer desarmonia começa com 
a perda do livre fluxo. Perante esta per-
da de homeostase ocorre um bloqueio, 
que gera um excesso em determinada 
parte do corpo e deficiência noutra 
parte. Os tratamentos destinam-se a 
corrigir estes bloqueios, removendo 
estagnações, tonificando deficiências 
e dispersando excessos, de forma a en-
contrar o equilíbrio.

A Vida Emocional 
e a Medicina Chinesa
O aspeto emocional é uma das causas 
mais importantes de adoecimento na 
Medicina Chinesa. A teoria dos Cinco 
Elementos propõe uma consideração 
sobre a vida emocional de acordo com 
o modo como cada uma das emoções 
se relaciona com o órgão específico do 
corpo. A raiva relaciona-se com o fíga-
do, a alegria com o coração, a preocu-
pação com o baço, a tristeza com o pul-
mão e o medo com o rim.

Uma das mais importantes escolas de 
Medicina Chinesa da China, a escola de 
Shanghai, defende que o fígado adqui-
re um papel bastante importante pois 
acaba por ser o “órgão de choque” de 
todas as alterações emocionais, sendo 
responsável por manter o livre fluxo. 
Qualquer estagnação ou bloqueio no fí-
gado acaba por atingir os outros órgãos 
desequilibrando todo o sistema. Outro 
órgão bastante importante no que res-
peita à vida emocional é o coração, o 
qual é responsável pelo bom funciona-
mento do Shen (mente).

Sobre as Emoções
As abordagens teóricas das emoções 
são muitas, indo desde a cognitiva, que 
defende que as emoções dependem do 
conhecimento que temos acerca do es-
tímulo que as desencadeia, até às neu-
robiológicas, que associam as emoções 
a determinadas regiões do cérebro, em 
especial ao sistema límbico, estrutura 
cerebral exclusiva dos mamíferos.

Cruzando as Teorias psicológicas mo-
dernas e o entendimento milenar da 
Medicina Chinesa sobre as emoções, 
percebemos que estas possuem o carác-
ter de movimento, sendo a estagnação 
em determinadas emoções a origem 
das patologias. Na verdade, o problema 
não são as emoções em si, mas a nossa 
postura perante elas.

Com o passar do tempo tornamo-nos 
inflexíveis em relação às nossas emo-
ções, em vez de as vivenciarmos, esta-
belecemos uma ideia pessoal sobre as 
que são “bonitas” e nobres, e as que não 
nos permitimos admitir que são piores 
e que nos podem tornar seres humanos 
piores. Deste modo, sem nos aperceber-
mos, tornamo-nos inflexíveis em rela-
ção aos nossos pensamentos; não são 
apenas as nossas articulações, tendões 
e ligamentos que se tornam ressequi-
dos e pouco maleáveis, mas também a 
nossa vida emocional.
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Sobre a Felicidade e o Contentamento
Assim e como em tudo na vida, a felicidade é relativa e depen-
de de uma série de fatores – culturais, sociais, económicos e 
de sobrevivência. Na sociedade atual, caracterizada pelo capi-
talismo e pelo consumo, a felicidade parece estar associada a 
bens materiais – uma casa bonita, o computador mais moder-
no, a televisão de mais alta definição. Esta felicidade durará 
muito pouco, pois a tecnologia continuará a evoluir e haverá 
sempre casas melhores, computadores mais desenvolvidos 
e televisões maiores. O sonho humano de felicidade é irreal, 
pois é moldado por valores que estão em constante mutação 
de acordo com o desenvolvimento pessoal e com o amadureci-
mento psicológico de uma pessoa. Por mais que nos sintamos 
felizes diante de um objetivo conquistado, esta sensação não 
corresponde à magnitude e sentido profundo dos quais a ideia 
de felicidade é revestida. Passamos a vida em busca da felici-
dade, não entendendo no entanto que, essa busca é a nossa 
maior inimiga e que quanto mais buscamos a felicidade, mais 
nos afastamos dela.

A felicidade duradoura é uma meta impossível, pois tudo na 
vida é impermanente. Nenhuma emoção ou sentimento é du-
radouro, e com a felicidade não podia ser diferente.

Além disso, uma das leis do Yin e do Yang defende que tudo o 
que chega a um extremo se transforma no seu oposto. Assim, 
alcançar a felicidade genuína é começar a caminhar na dire-
ção da tristeza profunda.

O ideal de felicidade duradoura é exatamente isso: um ideal, 
que quando interiorizado, se torna exigente demais. Não pre-
cisamos da felicidade duradoura, não precisamos de nos sen-
tir felizes a cada momento das nossas vidas: a vida não precisa 
de ser perfeita para ser boa e nós não precisamos de ser perfei-
tos para sermos bons. Precisamos de ser nós mesmos, sonhar-
mos os nossos sonhos e caminharmos na direção dos sonhos 
que desejamos transformar em realidade, sempre conscientes 
de que a qualquer momento os sonhos podem mudar e novas 
direções se nos podem apresentar. Irão surgir pedras no cami-
nho e, diante delas, temos sempre duas escolhas a fazer: de-
sistir de caminhar ou retirar a pedra do caminho e seguir em 
frente, guardando-a no bolso para um dia mais tarde fazermos 
uma fogueira e nos aquecermos do frio.

A dor deve ser reconhecida: o sofrimento deve ser acolhido. 
A frustração serve como uma bússola no nosso constante de-
senvolvimento, orientando-nos no caminho correto a seguir e 
apontando as nossas fragilidades para que as possamos forta-
lecer e transformarmo-nos nas pessoas que realmente quere-
mos ser. Quando aceitamos a vida como ela é, aceitamo-nos a 
nós próprios como somos: com as nossas qualidades e defei-
tos. Felicidade é o que é. Contentamento é estar contente, ape-
sar do que nos faz tristes. A felicidade suprema não é o destino: 
é o caminho, é quem caminha – é o próprio ato de caminhar.

Assim, querido(a) leitor(a), aceite-se tal como é, e... Sorria com 
saúde!

1263 WILSON AVENUE, SUITE 301, TORONTO ON, M3M 3G2

(416) 242-7551WWW.183TRAINING.COM

@LIUNA183TRAINING

Christmas
MERRY

AND HAPPY NEW YEAR

wishes you and your family a

Be sure to keep your Health and Safety Training up to date!

We are now recruiting for our winter and spring Construction Skills
and Apprenticeship Programs

For more details, visit:

Helena Rodrigues
Especialista de Oncologia em Medicina Chinesa
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Psicólogo e Mestre em Liderança

Há quem diga que não tem medo de nada e quem tenha 
medo de (quase) tudo. Entre um extremo e outro exis-
tem muitos medos considerados “normais” - como o 

medo de alturas, do escuro e de velocidade, por exemplo - que 
são comuns a uma grande fatia da população mundial e que, 
apesar de existirem e de se fazerem sentir, acabam por não 
limitar, pelo menos em grande medida, a vida, quer pessoal, 
quer profissional, de quem deles sofre. 

No entanto, quando esses medos se tornam irracionais sur-
gem outros sintomas associados, como ansiedade, aumento 
da frequência cardíaca, tremores, suores frios, palidez, rubor, 
tensão muscular, pânico e desmaio. 

E aqui já estamos perante algo mais do que um “simples” 
medo: são as chamadas fobias, que afetam cerca de 20% da 
população mundial. 

Cada pessoa pode inclusive sofrer de mais do que uma fobia, 
sendo que os sintomas associados podem tornar-se mais in-
tensos quando experiencia situações que desencadeiam as 
diferentes fobias. Para além das mais comuns, como a claus-
trofobia (medo de estar em locais fechados, como elevadores, 
autocarros muito cheios ou divisões pequenas), aracnofobia 
(medo de aranhas), acrofobia (medo de alturas), agorafobia 
(medo de permanecer num local, seja aberto ou fechado, com 
muita gente) ou nictofobia (medo do escuro ou de locais com 
pouca visibilidade), existem outras fobias bem mais peculia-
res… Hoje decidi trazer-vos alguns exemplos.

ONFALOFOBIA
Um nome bem pomposo, verdade? Conseguem adivinhar 
a que se refere? Por mais estranho que possa parecer, é a… 
umbigos! Sim, e não importa se é perfeitinho, para fora, mais 
para dentro, ou de uma forma mais esquisita: quem sofre de 
onfalofobia simplesmente não consegue ver (ou sequer pen-
sar) nesta parte do nosso corpo que, em tempos, serviu de 
ponto de conexão entre nós e a placenta.

GENUFOBIA
E continuamos nas aversões a partes do corpo: desta vez 
“descemos” um pouco e vamos até aos joelhos! Conhecem al-
guém que tenha esta fobia? Estas pessoas receiam não só os 
seus joelhos como também os dos outros, e até mesmo o ato 
de ajoelhar! Acredita-se que este tipo de fobia possa ter ori-
gem numa experiência negativa e/ou traumática.

ANCRAOFOBIA OU ANEMOFOBIA
Quem sofre desta fobia não pode, de maneira alguma, visi-
tar Aveiro, em Portugal! Isto porque esta é uma cidade tipica-
mente ventosa e as pessoas com ancraofobia ou anemofobia 
tem pânico de tudo o que se relacione com ventania: até mes-
mo um “simples” (para nós!) sopro.

NOMOFOBIA
Esta é, com certeza, uma fobia dos tempos modernos: a no-
mofobia é o medo exacerbado de ausência ou impossibilida-
de de comunicação através de um dispositivo móvel, seja por 
falta de rede, internet ou bateria.

ARAQUIBUTIROFOBIA
Esta foi uma das fobias que mais me surpreendeu: logo a 
mim, que tenho medo de queijo derretido e achava que isso 
era suficientemente estranho! Pois quem sofre deste verda-
deiro palavrão - araquibutirofobia - tem medo que a mantei-
ga de amendoim fique presa ao céu da boca! E esta, hein?

FOBOFOBIA
Terminamos com aquela que é a derradeira fobia: fobia a ter 
fobias. Alguma vez viram o filme Inception, com o Leonardo 
Dicaprio? É mais ou menos nesse ciclo vicioso e altamente 
ansioso que vivem as pessoas que sofrem de fobofobia, que 
chegam inclusivamente a ter medo também de ter qualquer 
tipo de doença e a tratarem-se até para aquelas que efetiva-
mente não possuem.

LAZAR BAKERY & DELICATESSENLAZAR BAKERY & DELICATESSEN
Prazer e paladar nesta época festiva, num sítio criado a pensar em si.Festas Felizes!
LAZAR BAKERY & DELICATESSENLAZAR BAKERY & DELICATESSEN
Prazer e paladar nesta época festiva, num sítio criado a pensar em si.Festas Felizes!Prazer e paladar nesta época festiva, num sítio criado a pensar em si.Festas Felizes!

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

Inês Barbosa
MDC Media Group
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Dezembro
Horóscopo

O último mês do ano vai dar-lhe a volta. Vai sentir-
-se tentado pelas mudanças e por promissores 
amanhãs. Estará a viver o futuro e a pensar no 

próximo ano, imaginando-o melhor do que nunca, e 
assim por diante. Lembre-se, no entanto, que agora 
é dezembro e há outras coisas que precisam da sua 
atenção. Não se esqueça da realidade, mesmo que os 
sonhos sejam muito tentadores.

Em dezembro, terá concluído, com êxito, todos os 
seus trabalhos profissionais e não vê a hora de pas-
sar um tempo prazeroso na companhia dos amigos. 
Como sugere a posição de Marte em Gémeos, você vai 
estar sedento de novos conhecimentos e a aprendiza-
gem será muito fácil. Aproveite este mês para adquirir 
novas habilidades como dançar ou comunicar-se em 
um idioma estrangeiro. Durante este mês, também 
vai clarear a sua mente e definir planos para o seu fu-
turo. Entretanto, este período poderá trazer também 
um certo grau de desequilíbrio e distração, especial-
mente para os signos de elemento Fogo.

O horóscopo para dezembro de 2022 encoraja as pes-
soas a serem pacientes. Irá atingir os seus objetivos, 
mas tudo tem o seu tempo. Os eventos não podem 
ser acelerados e deve esperar até que a posição das 
estrelas mudem novamente.

Planetas em dezembro de 2022
O Sol em Sagitário
Certamente vai desfrutar de calma durante este pe-
ríodo. O seu humor será bastante positivo e otimista. 
O seu comportamento em sociedade será sofisticado, 
autoconfiante ou até mesmo intelectual. Um possível 
sucesso vai levá-lo para a frente. Graças à sua grande 
disciplina, pode destacar-se no desporto. No entanto, 
o desejo de tomar decisões com o coração em vez de 
com a cabeça pode fazer com que vá mais devagar. 
Vai sentir-se bem no seio da família ou numa relação 
estável. Este é um campo adequado para se sentir 
realizado.

Vénus em Sagitário
Durante este período, um relacionamento íntimo 
pode desenvolver-se através da educação. Você real-
mente gosta de aprender sobre coisas novas, então 
não admira que se sinta atraído por pessoas com a 
mesma intenção. No entanto, não vai deixar que esses 
casos de amor entrem na sua cabeça porque, para si, 
a sua liberdade pessoal é o mais importante e tem a 
certeza absoluta sobre isso.

Mercúrio em Sagitário
Neste período o seu lado moral será muito forte. Não 
será só por isso que vai gostar de agir como um juiz, 
entrando numa discussão entre outras pessoas. Nos 
seus pensamentos, será seguro e generoso; no entan-
to, vai gostar de deixar os outros em dúvida antes de 
lhes dizer o necessário. Além disso, vai gostar de co-
mentar questões filosóficas ou políticas.

Marte em Gémeos
Durante este período, vai gostar de se educar, por 
exemplo, através da leitura. Geralmente espera por 
novas informações que possa utilizar mais tarde. Os 
seus argumentos serão muito fortes, e com eles será 
capaz de se livrar de qualquer coisa. No entanto, a 
sua personalidade pode ficar um pouco desequili-
brada e instável, como se houvesse um conflito pes-
soal dentro de si. Quando estiver stressado, usará o 
sarcasmo como um mecanismo de defesa.

AQUÁRIO
Está nesta altura mais sensível, o que favorece o aumento da sua criatividade e a sua intuição. 
Ajude as pessoas do seu meio que precisam de si. Este é um bom momento para desenvolver 
e aprofundar o seu mundo interior e espiritual. Pode sentir menos animo e menor força física 
devido ao facto de a sua energia estar baixa.

CAPRICÓRNIO
Conclua depressa os trabalhos que tem em mão por acabar. Resolva todas as situações que 
tem vindo a adiar. Vai começar um novo ciclo e é conveniente estar livre para entrar nele com 
sucesso. Nesta fase estará mais a analisar o seu interior do que o Mundo em geral. Vai aprender 
a conhecer-se melhor.

LEÃO
Atravessa um momento em que se sentirá obrigado a um maior trabalho para conseguir equili-
brar as suas finanças e para satisfazer as necessidades dos outros. Esta pode ser uma forma de 
amadurecer e aprender a controlar as suas reações. Além de resolver possíveis conflitos interio-
res, ganha experiência para o futuro

CARANGUEJO
A união faz a força, é bem verdade. Não se isole, não se feche no seu pequeno mundo. Dê mais 
atenção às opiniões dos outros, integre-se e participe mais ativamente com eles. A sua relação 
a dois está, neste período, valorizada. Aproveite esta ocasião para examinar bem essa relação e 
tente descobrir se poderá acrescentar algo que venha beneficiar mais essa mesma relação.

SAGITÁRIO
Será através dos seus recursos que irá exprimir-se neste período, definindo-se a si e aos outros. Pou-
pe exibicionismos desnecessários e use as suas capacidades materiais para proporcionar alegria e 
prazer àqueles que estão à sua volta. É uma boa altura para cuidar de aspetos financeiros. Tente ter 
uma noção mais correta daquilo que possui para o poder desenvolver no futuro.

GÉMEOS
Pode chegar o fim de um período em que a rotina parecia dominar a sua vida. Como a sua segu-
rança e estrutura interiores não serão afetadas, não terá motivos para recear uma intranquilidade. 
Analise os fatores que podem ter causado essa transformação e poderá até tirar partido dela.

ESCORPIÃO
Aproveite esta altura para fazer aquela viagem, tirar aquelas férias em que há tanto tempo anda 
a pensar e, se julga que não se pode ausentar por ser insubstituível, é altura de dar um voto de 
confiança aos seus colaboradores mais próximos e deixá-los em substituição. Lembre-se de que 
há sempre um telefone para situações particulares.

BALANÇA
É possível que, neste período, uma das suas características mais fortes seja servir de abrigo, de 
sustento, de âncora, de suporte e de refúgio para os outros. Poderá, também, a sua atenção estar 
mais voltada para os assuntos relacionados com a sua vida pessoal, íntima, e para as pessoas que 
a integram.

TOURO
Esta é uma boa altura para fazer viagens, possivelmente mentais. É o período ideal para estudar 
e aprofundar todo o tipo de conhecimentos. Precisa de se conhecer a si mesmo para que possa 
aproveitar as boas oportunidades que lhe vão surgir. Pode encontrar pessoas que o vão ajudar a 
ampliar os seus horizontes.

CARNEIRO
É um bom período para fazer uma retrospetiva da sua vida e analisar as boas e más decisões que 
tomou. É através das boas ou más experiências do passado que melhor podemos planear o futuro. 
Evite tomar decisões de forma precipitada e leviana, uma vez que isso pode trazer-lhe dissabores 
futuros.

VIRGEM
É tempo de tomar consciência das suas potencialidades e sentirá capacidades até agora des-
conhecidas em criatividade e generosidade. Neste período, a sua capacidade empreendedora 
ultrapassará o que no dia a dia lhe é pedido. Aproveite a força extra que agora sente e lance-se 
arrojadamente em projetos adiados.

PEIXES
Durante este período poderá atribuir uma muito maior importância à amizade e às diversas formas de 
relacionamento entre as pessoas, as quais poderão ganhar quer pelos seus próprios valores e ideais 
quer pelos valores do grupo em si. Procure também dar mais atenção às necessidades individuais de 
cada um.
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PREPARAÇÃO
Passo 1 

Tempere o peixe com metade do sal.

Passo 2

Descasque a cebola, o alho e as batatas. Fatie a cebola, lamine os 
dentes de alho e corte os pimentos, o tomate e as batatas em ro-
delas. Disponha os legumes na cataplana em camadas alternadas 
com o peixe cortado em pedaços.

Passo 3

Junte a folha de louro, o molho de coentros e a malagueta esma-
gada.

Passo 4

Regue com o azeite, o vinho branco e coloque por cima as amêijoas 
e o camarão. Tape e leve ao lume por 15 minutos.

Passo 5

Abra a cataplana, adicione a hortelã, feche e rode ligeiramente 
para que os aromas se misturem.

Bom apetite!

SERVE 6 PESSOAS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 45 MINUTOS
DIFICULDADE: FÁCIL 
INGREDIENTES
• 500 g de tamboril
• 500 g de pargo
• 2 c. de sobremesa de sal
• 360 g (3 unid.) de cebola
• 4 dente de alho
• 700 g (4 unid.) de batata
• 200 g (1 unid.) de pimento vermelho
• 100 g (½ unid.) de pimento verde
• 300 g de tomate em pedaços
• 1 folha de louro
• 1 molho de coentros frescos
• 1 unid. de malagueta
• 3 c. de sopa de azeite
• 1 copo de vinho branco
• 100 g de amêijoa
• 300 g de camarão
• 1 q.b. de hortelã fresca

A cataplana, símbolo da cozinha algarvia, tem a vantagem de ser um processo de cozedura saudável que usa os 
bons peixes e mariscos da costa, quase sem adição de gordura. Em alternativa às receitas mais tradicionais, ex-

perimente fazer esta versão com diferentes combinações de peixes, como o tamboril e o pargo, mariscos, legumes 
e ervas aromáticas.

Cataplana
de Tamboril

Culinária
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Ontario Provincial District Counci l

"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 

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

visit  www.l iunaopdc.ca today

MERRY    
CHRISTMAS!

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!
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