
1 888 727-2847  l  www.magnuspoirier.com Em breveEm breve

O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários

LE PLUS ANCIEN JOURNAL DE LANGUE PORTUGAISE AU CANADA | 1961| O JORNAL MAIS ANTIGO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CANADÁ

E
S

P
E

C
IA

IS
 A

T
É

E
S

P
E

C
IA

IS
 A

T
É

3 
D

E
 A

G
O

S
T

O
, 2

02
1

3 
D

E
 A

G
O

S
T

O
, 2

02
1

ANNÉES 61
ÉDITIONS#13

27 JUILLET, 2021
DIRECTEURS: 
JORGE MATOS & 
FRANCISCA REIS

4

888888

FILETES FILETES 
DE DE 

PESCADAPESCADA
NIGEL NIGEL 

750g750g

WOW!WOW!

AZEITONA AZEITONA 
GALEGA GALEGA 

MORGADO MORGADO 
800G800G

338888
CADACADA

Luís Miranda recandidata-seLuís Miranda recandidata-se
para as próximas eleiçõespara as próximas eleições

QUEIJO SÃO MIGUELQUEIJO SÃO MIGUEL

2525$$
KGKG

PRATO DO DIAPRATO DO DIA
NA SEXTA FEIRANA SEXTA FEIRA

FEIJOADA A PORTUGESA FEIJOADA A PORTUGESA 



2 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2021VARIEDADE
PENSAMENTO DA SEMANA

FONDATEURS:  Elísio de Oliveira et José Simões Silvestre
ÉDITEURS & ADMINS: Sylvio Martins & Marie Moreira
DIRECTEURS:  Jorge Matos, Francisca Reis
RÉDACTEURS:  Mário Carvalho, Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER:  António Cabral
 Roberto Carvalho
JOURNALISTES ET António Pedro Costa | Hélder Dias
CHRONIQUEURS: Bryan Sá Pimentel | Jorge Correia
 Hélio Bernardo Lopes | Telmo Barbosa
 José da Conceição | José de Sousa
 Pe. José Maria Cardoso
 Tony Saragoça
 Maria Helena Martins
 Maria da Conceição Brasil
PHOTOGRAPHES: Humberto Cabral | João Arruda
 Roberto Abarota  | Manuel Neves

4231B, Boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
TÉL.: 514 284.1813 | CÉL.: 514 299.1593

www.avoz.ca | jornal@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

POESIA DA SEMANA

HUMBERTO PINHO DA SILVA
Cronista de Portugal

A TORTURA NA ESCOLA NO FIM DO
SÉCULO XIX OU A TRISTE INFÂNCIA
DE UM GRANDE ESCRITOR (1)

Era uma terça-feira do mês de 
Junho (18,) do ano de 1861, 
quando o Sr. João recebeu, no 

estabelecimento, a irmã Jacinta.
Em alvoroço, exclamou eufórica:
- " Parabéns, João, tens mais um filho!..."
- " Olha, que grande coisa!..." – contrapôs, este, sere-

namente.
Casara na cidade do Porto. Tinha duas meninas e um 

rapaz. Trindade Coelho, era o quarto.
O Sr. João fazia-se insensível, mas no íntimo, era ho-

mem bom: Gostava de auxiliar, mas receando que vies-
sem a saber, dissimulava, para não o julgarem: "mole".

A esposa, perfeita dona de casa, cuidava com esmero, 
do maneio da casa, e aplicava, muitas horas na costura 
e a passajar.

Fazia o conserto da roupa, numa salinha, com jane-
la para o Convento de S. Francisco, onde se prendia a 
corda, que accionava o sino, da torre.

Trindade Coelho, muitas vezes, tocava as "Avé-Ma-
rias", da janela. Ajudava à missa, com perfeição. Gos-
tava de "celebrar" e"pregar". Por brincadeira, chama-
vam-no: "O Sr. Padre José".

Certa ocasião, bebeu trago de vinho, das galhetas. 
Descoberto, foi severamente repreendido e castigado: 
tinha que pedir perdão, ao Sr. Abade.

Lá foi o rapazinho, de cabeça baixa, a tremer, muito 
enfiado, a casa do Prior. Este, sorrindo, desculpou-o, e 
em "recompensa" deu-lhe punhado de cerejas.

Em dia frio de rigoroso Inverno, chegou a casa sem 
camisa. A mãe interrogou-o asperamente. Em prantos, 
contou, que a dera a menino pobre, que tinha muito 
frio.

Foi castigado; mas a mãe, enquanto lhe batia, ria-se 
de alegria, por dentro.

Aos domingos, ia à casa do oleiro, vê-lo a fazer louça. 
Levantava-se muito cedo, quase de madrugada, para 
observar o Sr. Domingos, girar a roda, e o barro ga-
nhar a forma de utensílios.

Frequentava, com algum gosto, a escola, mas tinha 
também, professor particular.

Em suma: era feliz, até ao momento, que o pai resol-
veu levá-lo, com o irmão, à aldeia de Travanca, no in-
tento dos filhos prosseguirem os estudos.

Ficaram hospedados na casa do professor, que ficou 
na incumbência de os educar.

A vida dos pequenos demudou-se completamente. 
Dormiam num quarto pequenino. Mais tarde trans-
formam-no em galinheiro.

Levantavam-se muito cedo. Trindade Coelho, pos-
suía hortinha para cuidar e plantar; mas detestava a 
vida que levava. Um dia fugiu.

O professor encontrou-o a caminho da casa...
Nas horas de lazer, ia à caça, com furão. Nunca con-

seguiu caçar. Certa vez o animal, entrou numa toca, e 
ao sair, vinha cego. Foi grande a tristeza. Fez-lhe uma 
caminha, junto à lareira, mas o bicho acabou por fale-
cer, aconchegado no regaço.

O professor, pelo mínimo engano ou dificuldade, 
surrava-o desalmadamente. Tinha régua de madeira 
para esse fim. Batia-lhe nos nós dos dedos... Que bar-
baridade inquisitorial!...

Nessa recuada época, a aprendizagem era feita à força 
de pancada.

Ramalho, conta, nas Farpas, em 1876,que um rapaz, 
de 14 anos, foi tão mal tratado pelo director do colé-
gio, que teve de ser socorrido no hospital. O sangue 
escorria-lhe debaixo das unhas!... Isso aconteceu na 
cidade do Porto.

No Colégio Central, em Gaia, nos anos vinte, do sé-
culo passado, ainda se batia nos nós dos dedos, com 
régua de esquina! Já em plena República!

As férias eram passadas numa alegria pegada. O pior 
era o regresso. Aferrava-se ao corrimão da casa – mo-
radia que ficava diante ao largo da feira, – a chorar. As 
lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, que tomava expres-
são temerosa.

Diziam-lhe: - " É preciso aprender!...", e ele respondia:
- " Eu quero ser burrinho!...Eu quer ser burrinho!..." – 

Num choro convulso.
Certo dia, ganhando coragem, escreveu à mãe, pe-

dindo-lhe que o deixasse ir a festa que se realizava per-
to de casa.

Em resposta, mandaram-lhe, criadito – António Joa-
quim, – com o Garoto (cavalo). Pediram burrinha, 
muito mansa, para ele e o irmão.

Tão alegre ficou, que apegou-se ao cachaço do Garo-
to, e cobriu-o de repenicados beijos.

Após o professor ter dado por terminado o ensino, o 
pai, mandou-o continuar os estudos, com dois padres.

Se o professor de Travanca batia brutamente, os no-
vos eram ainda piores.

Chegavam à crueldade de vendar-lhe os olhos, e obri-
ga-lo a "ler", com os dedos, a gramática. Se não soubes-
se, era pancadaria brava.

Como tinha fraca memória, para decorar o livro, os 
professores, confessaram, ao pai, que Trindade Coe-
lho, nunca seria doutor, porque tinha muita dificulda-
de em aprender… Continuação na próxima edição...

Neste mundo ingrato
Viver sofrendo neste

Mundo ingrato.
Sem esperança de estar contigo.

Sou qual Adão
Que deve ter sofrido,

Quando foi expulso do paraíso.
 

Ah! Que saudade desses tempos belos.
Onde tu sempre alegre...

Tinhas algo feliz para dizer,
Extraindo de mim a tristeza,
E conseguias encher-me,

De alegria o meu amargo ser.
 

Ah! Que saudade quando em noites
Frias,

Eu te aconchegava
Junto ao peito!

E sorrindo desfrutávamos
Do amor,

Pois para isso sempre tivemos direito.
 

Hoje estou só!
Nessa agonia,

E essa saudade que...
Invade-me o coração.

Pois ainda passa na minha retina,
Imagem daquela noite, de tanta emoção.

Vivaldo Terres
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CARICATURA DA SEMANA

O Autocarro da Estrada da Luz

O autocarro 78 vai da Estrada 
da Luz até ao Alto de Santo 
Amaro. Apanho-o muitas 

vezes, porque passa à porta de casa e 
faz ligação a várias estações de metro e ao centro da 
cidade. 

Naquele dia, sentado nos bancos de trás, notei que, a 
partir da paragem do Campo Pequeno, o autocarro já 
não era o mesmo. 

As pessoas tinham ficado caladas e hirtas a tentar 
perceber de onde vinha uma voz de ralho que enchia 
o autocarro. Era uma senhora que viajava de pé, en-
costada ao vidro, na plataforma da porta traseira. Fa-
lava sozinha. Até aí, nada de muito anormal. Há muita 
gente que fala sozinha. A situação, porém, tornou-se 
mais dolorosa, quando começou a dirigir-se aos pas-
sageiros:

PE. JOSÉ
MARIA CARDOSO

- Ouve lá, ó filho da mamã. Estás a olhar para mim 
porquê? Nunca viste?

O rapaz, um adolescente que tinha acabado de entrar, 
cansado da escola e da mochila, apertava contra si o 
saco dos livros como quem procura esconder-se.

No Marquês, entrou um rapaz alto, descontraído, 
com uma crista pintada de branco no alto da cabeça, 
que lhe dava uns ares de vitelo turino. 

- Então, és tu que queres chamar a polícia? 
Não, tu deves ser a polícia... 
O rapaz, apercebendo-se do que se tratava, ficou visi-

velmente incomodado por estar a ser o alvo das aten-
ções naquela situação. 

- Pareces um boneco com essa crista. E aposto que te 
depilas como o avariado do meu vizinho que trabalha 
na casa de fado.

- E vocês aí não estão bem?
Estes “vocês” éramos nós, os da traseira do autocarro.
- Dou-vos um sopapo que vos parto a cara a todos.
E todos, parecia não ser ninguém. Estávamos debaixo 

daquele fogo cruzado que quando atinge muitos, pare-
ce ferir menos. 

Erguia-se para defesa, uma armadura de silêncio.
Viajo muito no 78, mas nunca tinha viajado num 

autocarro assim. Não se falava; não se atendiam tele-
fones; não se olhava para lado nenhum, mesmo que, 
de vez em quando, os olhares se esbarrassem uns nos 
outros. 

Ninguém parecia ver nada, ninguém parecia ouvir 
nada, ninguém parecia incomodado com nada. Só o 
rapaz da crista e o pequeno da mochila, que apetecia 
confortar, pareciam mais tristes.

O silêncio do autocarro era de compreensão, e não de 
medo. Era uma palavra de carinho e o bálsamo possí-
vel para uma dor que todos sentiam. Era um abraço de 
ternura à fragilidade da vida. É tão misterioso o país 
da mente! 

A senhora saiu numa paragem sem ter, certamente, 
chegado a destino nenhum. 

O autocarro continuou pensativo. Afinal, não é só no 
mesmo barco que estamos todos. Também estamos 
todos no mesmo autocarro! E, às vezes, faz-se muito 
escuro no autocarro da Estrada da Luz. 

Também é de sombras feita, a viagem nos autocarros 
da estrada da vida!
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PARABÉNS

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Luís Miranda recandidata-se para as próximas eleições

É difícil acreditar que vai haver elei-
ções num tempo onde há cheia 
de incertezas através de todos os 

pilares gouvernementais. Sabemos que as eleições 
autarcas é 2021 mas muitos estão a pensar que vai 
haver também eleições ao nível do Canadá, mas, há 
muitas incertezas.

Vivendo ao lado de Anjou, vejo todo o trabalho que 

Luís Miranda fez, e, continua a fazer para Anjou e mui-
to gostam dele porque ele não está de braço cruzados, 

mas sim, está sempre a trabalhar muito para que todos 
os cidadão ficam contentes e que tem uma imagem 

forte politicamente e não só.
O autarca confirmou a sua candidatura e esclareu que 

todos os membros da sua formação política "Équipe 
Anjou" que actualmente têm assento no conselho mu-

nicipal vão se candidatar à reeleição.
"O nosso objetivo é manter uma continuidade para 

defender os interesses dos nossos cidadãos e manter 
Anjou como a nossa prioridade, como sempre fizemos 
no passado", disse Luís Miranda.

Andrée Hénault concorrerá ao cargo de vereador da 
cidade, enquanto Richard Leblanc e Kristine Marsolais 
concorrerão aos cargos de vereadores dos distrito este 
e centro, respectivamente.

Marie-Josée Dubé junta-se à equipa e tentará ser 
eleita para o cargo de vereadora do distrito oeste, lu-
gar ocupado atualmente pela vereadora independente 
Lynne Shand.

Luis Miranda tornou-se prefeito de Anjou, então uma 
cidade independente, pela primeira vez em 1997. Ele 
nunca mais sofreu uma derrota eleitoral desde então.

“Esta é minha nona eleição, minha sétima como pre-
feito. O que povo diz, é que as pessoas estão contentes 
do nosso trabalho. Então, vamos buscar a continuida-
de ”, reitera.

Não devemos esquecer que a data marcada para as 
eleições é 7 de novembro de 2021, e convidamos to-
dos a ir votar porque é um direito adquirido e deve-
mos exercer o nossos direitos em votar quem vai nos 
representar.

Boa sorte Luís Miranda, que tudo corre bem. Em 
breve vamos apresentar a sua entrevista no programa 
televisivo A Voz de Montreal

PARABÉNS A ESTE LINDO CASALINHO 

4231-B BOUL. ST-LAURENT4231-B BOUL. ST-LAURENT
514-514-299-1593299-1593
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Foram necessários 15 minutos 
de reanimação a Rogério Samora
O estado de saúde de Rogério Samora man-

tém-se estável e sem alterações significa-
tivas. Fonte do Hospital Amadora-Sintra, 

onde o ator da SIC está internado depois de ter sofri-
do uma paragem cardiorrespiratória, garante que "a 
situação é estável".

"Está a receber todos os cuidados médicos diferen-
ciados de que necessita", adianta ao Jornal de Notícas, 
referindo ainda que Rogério Samora se mantém na 
unidade de cuidados intensivos.

O artista, de 62 anos, sofreu esta terça-feira, 20 de ju-
lho, uma paragem cardiorespiratória durante as grava-
ções da novela "Amor Amor", da SIC. À NOVA GEN-
TE, fonte próxima do ator contou que o "prognóstico 

é reservado" e que Rogério Samora em cena quando 
"caiu de repente". A emergência médica foi chamada 
de imediato, mas o ator "demorou 15 minutos a ser 
reanimado", enumerou a mesma pessoa ao nosso site.

De acordo com Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
uma paragem cardiorespiratória "é um acontecimento 
repentino e consiste na interrupção ou falência súbita 
das funções cardíaca e respiratória" que leva uma pes-
soa a ficar "inconsciente" e/ou a não respirar ou não 
respirar "normalmente"

As causas "podem ser diversas". As "mais frequen-
tes", enumera o SNS, "relacionam-se com o coração" e 
prendem-se com "alterações graves do ritmo cardíaco" 
e "enfarte agudo do miocárdio, também designado por 
ataque cardíaco".

O que fazer a uma vítima de paragem 
cardiorrespiratória, de acordo com o SNS:
• Ligar de imediato 112 para pedir ajuda
• Caso existam dois reanimadores, enquanto um 

liga 112 e pede ajuda, o outro pode de imedia-
to iniciar as manobras de suporte básico de vida 
(SBV)

• Não realize ventilações em contexto de pande-
mia por COVID-19, dado o risco de contágio

• Tape a boca e nariz da vítima com uma máscara 
cirúrgica ou uma peça de roupa, para reduzir o 
risco de contágio

• Se tiver acesso a um desfibrilhador automático 
externo, pode utilizá-lo em segurança

E se a vítima ficar inconsciente?
• Colocá-la com cuidado no chão
• Ligar de imediato o 112
Iniciar o suporte básico de vida, colocando máscara 

cirúrgica ou uma peça de roupa a cobrir a boca e nariz 
da vítima. Realize apenas compressões torácicas contí-
nua. (NOVA GENTE

APRESENTADORA QUESTIONA JENNIFER LOPEZ SOBRE BEN AFFLECK: Jennifer Lopez mantém-se de boca fechada no que diz 
respeito ao romance com Ben Affleck. A cantora evitou, educadamente, uma pergunta sobre a vida amorosa durante a participação no progra-
ma 'Today', esta terça-feira. Ao promover o novo tema, 'Love Make the World Go Round', com o amigo Lin-Manuel Miranda, Jennifer Lopez foi 
questionada pela apresentadora Hoda Kotb: "Eu só tenho que dizer que todas as vezes que vejo uma foto tua com o Ben, fico tipo: 'Ela parece 
mais feliz!'. Estamos mais felizes?". No entanto, a cantora desviou logo o assunto e, depois de uma pequena pausa, apenas disse: "A música 
foi lançada... Cinco anos depois de fazermos isto. E acredito que essa mensagem de nos amarmos uns aos outros, de estarmos juntos e amar, 
nunca foi mais revelante do que agora". Perante tal resposta, Hoda Kotb acrescentou: "Espera, sou eu que estou a falar, sabes disso?". 
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HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

CRÓNICA

A SUICIDA REVISÃO CONSTITUCIONAL 

Na noite des-
ta passada 
quinta-feira, 

como usualmente, 
acompanhei o sempre engraçado diá-
logo entre Eduardo Marçal Grilo e 
Luís Nobre Guedes, na RTP 3. Talvez 
tenha sido este diálogo mais recente o 
que mostrou que ambos os residentes 
se encontram na mesma posição po-
lítica: Luís Nobre Guedes à Direita, 
com Eduardo sem se conhecer bem 
o seu posicionamento político – pas-
sou, ao tempo de Guterres, pelo PS, 
mas logo de lá saiu...

Ora, este mais recente diálogo foi de-
veras elucidativo, porque nos trouxe, 
creio que pela primeira vez, a toma-
da de posição de Luís Nobre Guedes 
ao redor do Estado Social: tem de ser 
alterado, como ali nos disse com rara 
veemência, e sem um ínfimo esgar de 
Eduardo Marçal Grilo. Um histórico 
objetivo da Direita, hoje também da 
Extrema-Direita, ao redor do Estado 
Social: pôr-lhe um fim, já que não lhes 
foi possível evitá-lo.

Mas o programa teve, ainda, um outro 
ingrediente, e muito mais interessante: 
Luís Nobre Guedes desistiu da ideia de 
um acordo de regime ao Centro, pas-
sando a defender uma maioria absolu-
ta. E a causa deste pinote é simples de 
compreender: Luís já se deu conta de 
que o PS não se deixará ir para o ca-
minho do PSD, sendo que a Direita e 
a Extrema-Direita não irão conseguir 
uma maioria absoluta. Portanto, a exis-
tir um tal resultado, basta esperar que 
o mesmo provenha do PS.

Há aqui uma certa lógica, tal como em 
tempos referi ao meu histórico amigo 
Tó Sousa, em Almeida, quando este 
protestava contra a presença de Diogo 
Freitas do Amaral no Governo de Só-
crates: repare, o Freitas é uma persona-
lidade do Centro, podendo propender 
mais para um Centro-Esquerda, ou 
para um Centro-Direita, e depois o PS, 

objetivamente, é um partido da Direi-
ta, mas com preocupações sociais.

Perante esta minha explicação, Tó 
Sousa, depois de esperar um pouqui-
nho, respondeu em voz baixa, como 
que retorcendo a cabeça: sim, isso 
é verdade, mas mesmo assim... Um 
acontecimento a que se impõe juntar 
esta corrente saída do Tó Sousa: eu sou 
do CDS porque não há CDZ. Mil e um 
que passaram pelo CDS estarão hoje, 
com elevada probabilidade, no Chega! 
de André Ventura.

O que se pôde ver na noite de ontem 
no programa televisivo acima referido, 
encontra-se ligado a outros aspetos 
que estão a surgir no seio da nossa vida 
política. Portanto, vejamo-los.

Em primeiro lugar, a iniciativa de 
revisão constitucional do PSD. Em si, 
pouca importância poderá ter, desde 
que o PS, de facto, fosse dirigido por 
políticos com determinação em maté-
ria de valores, o que só raramente este-
ve presente na sua história.

Em segundo lugar, começa já a perce-
ber-se que o Presidente Marcelo Rebe-
lo de Sousa está a assumir-se, progres-
sivamente, como alguém defensor da 
Direita e dos seus essenciais objetivos. 
Um destes, como sempre se soube, é a 
destruição do Estado Social, tal como 
hoje existe, onde se encontra salva-
guardado o SNS, o acesso ao ensino e o 
direito a ter uma reforma digna.

Em terceiro lugar, e na linha da mu-
dança operada por Luís Nobre Gue-
des, também a SEDES se determinou 
a escolher para a sua liderança um 
membro do PS, Álvaro Beleza. Sim-
plesmente, este foi sempre um apoian-
te de António José Seguro, que por um 
pouco esteve prestes a levar o PS para 
os desejos da anterior Maioria-Gover-
no-Presidente. Não tivesse sido Mário 
Soares, e o PS já hoje estaria reduzido 
a cacos, numa posição como a do atual 
PSD.

E, em quarto lugar, a mais que ex-
pectável tomada de posição do Presi-
dente Marcelo Rebelo de Sousa: quer 
um pacto de regime para as grandes 

transformações que diz serem preci-
sas... Simplesmente, esse pacto de re-
gime não passa de uma ilusão, dado 
que o PS perderá, numa tal situação, o 
apoio do Bloco de Esquerda, do PCP 

e dos Verdes, deixando ao PSD e res-
tante Direita e Extrema-Direita o papel 
que hoje desempenha o PS. Será, indu-
bitavelmente, o fim político do PS, tal 
como sucedeu já por essa Europa fora. 
Os portugueses, esses, ficarão com a 
designada democracia, mas sem nada 
de realmente palpável e verdadeira-
mente útil.

Convém que os portugueses olhem 
para a luta de uns quantos cubanos em 
defesa da democracia, recordando no 
que deu o Brasil de Bolsonaro e o resto 
do subcontinente americano, tal como 

o continente africano. E não faltam de-
mocracias, como a da África do Sul...

Confesso-me expectante com o poder 
ver se o PS de António Costa irá, de 
facto, atraiçoar o que a Constituição de 
1976 trouxe de melhor aos portugue-
ses, ao mesmo tempo que caminhará, 
alegremente, para o seu ocaso rápido.
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Covid-19: Esforço para respirar
pode danificar ainda mais pulmão
Um estudo publicado no Annals of Intensive 

Care põe na mesa o debate acerta dos venti-
ladores mecânicos em indivíduos com qua-

dros de insuficiência respiratória hipoxémica aguda 
causada pelo novo coronavírus.

A investigação conduzida por investigadores da Uni-
versidade de Warwick, em Inglaterra, e citada pela 
Galileu, utilizou um modelo computacional criado 
para simular as características fisiológicas e cardio-
pulmonares de dez pacientes com insuficiência respi-
ratória hipoxémica aguda causada pela Covid-19, em 
tratamento com oxigénio suplementar. O objetivo era 
quantificar as forças mecânicas que poderiam resultar 
em lesões pulmonares, considerando diferentes níveis 
de esforço respiratório.

Os resultados mostram que as oscilações da pressão 
transpulmonar e pleural, os níveis de pressão motriz, o 
esforço pulmonar e a potência mecânica que têm sido 
associados a casos de lesões pulmonares induzidas por 
ventilação também foram observados em algumas das 
simulações do estudo: aquelas em que os pacientes ti-
veram de fazer maior esforço respiratório devido aos 
baixos níveis de oxigénio disponíveis no sangue.

Assim, o estudo concluí que “não há nenhuma razão 

Covid-19: Cinco dicas para não 'morrer' de calor ao usar máscara

para acreditar que a extensão da lesão será significati-
vamente diferente, independentemente de as pressões 
excessivas serem geradas pelos músculos respiratórios 
na respiração espontânea ou por um ventilador me-
cânico”. "O nosso modelo descobriu que os pacientes 

que apresentam insuficiência respiratória hipoxémica 
aguda causada pela Covid-19 podem estar em risco 
significativo de lesão pulmonar autoinfligida devido 
ao aumento dos esforços respiratórios", acrescentam.

As boas notícias é que sim, é possível manter-
-se fresco mesmo com máscara. Eis, as suges-
tões divulgadas no jornal britânico The Sun:

ESCOLHA UMA COR CLARA
As cores escuras absorvem o calor do sol com maior 

intensidade - é por isso que o cabelo castanho ou preto 
tende ficar mais quente ao toque, comparativamente 
ao cabelo loiro quando exposto ao sol.

Usar uma máscara branca ou com uma tonalidade 
igualmente clara vai fazer com que sinta menos calor 

no rosto, já que essas cores refletem o calor mais efi-
cazmente. 

ATENÇÃO AO MATERIAL
Atualmente, existe uma vasta abundância de másca-

ras à venda. 
Enquanto as máscaras médicas azuis claras oferecem 

a maior proteção, não são as mais frescas quando em 
contato com a pele e não são necessárias se não esti-

ver trabalhar na linha da frente no combate contra a 
pandemia.

Máscaras confecionadas à base de algodão ou de 
bambu são definitivamente opções mais confortáveis 
para enfrentar os dias quentes de verão. 

TENHA SEMPRE CONSIGO 
UMA MÁSCARA EXTRA
No calor há uma maior probabilidade de suar e ob-

viamente utilizar uma máscara húmida no rosto não é 
de todo confortável.

Tenha sempre uma máscara extra consigo e se pos-
sível à base de algodão, visto que absorve mais humi-
dade.

De qualquer forma, as máscaras não devem ser utili-
zadas mais durante mais de cinco horas seguidas. 

MANTENHA-SE HIDRATADO
É importante que ao usar máscara acabe por indireta-

mente não beber água suficiente. Manter-se hidratado 
ajuda o corpo a controlar a temperatura. 

EVITE USAR MAQUILHAGEM
Nos dias mais quentes é melhor evitar utilizar maqui-

lhagem.
Mesmo sem máscara, a maquilhagem pode contri-

buir para o congestionamento dos poros ao misturar-
-se com o suor, deixando o rosto mais quente, oleoso 
e transpirado.

Como tal, quando usa máscara é melhor aplicar ape-
nas um creme hidratante com proteção solar.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

COVID-19
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LANÇAMENTO DA OBRA

“UMA VIAGEM AOS AÇORES OU ILHAS
OCIDENTAIS”, DE MANUEL B. F. HENRIQUES

Edição: Instituto Açoriano de Cultura

O lançamento da obra Uma Viagem aos Aço-
res ou Ilhas Ocidentais/ A Trip to the Azo-
res or Western Islands (edição bilíngue), de 

Manuel Borges de Freitas Henriques terá lugar no 
dia 23 de julho, pelas 20h30, no Museu Municipal 
das Lajes das Flores por Ana Monteiro. Esta obra, 
publicada na prestigiada coleção “Clássicos dos Aço-
res”, pretende dar a conhecer o primeiro guia turísti-
co escrito por um açoriano em inglês e que o Institu-
to Açoriano de Cultura traduziu pela primeira vez.

Manuel Borges de Freitas Henriques, natural da ilha 
das Flores, emigrou cedo para os EUA. Empreendedor 
notável, deixou a caça à baleia para se dedicar a outras 
atividades. Assim, foi tipógrafo, adquiriu um navio, 
tornou-se armador, dedicou-se ao comércio da laran-
ja, adotou o nome de William de F. H. Burgess, tornou-
-se vice-cônsul do Brasil e de Portugal, deu a conhecer 
o Testamento de D. Burro, Pai dos Asnos, do padre flo-
rentino José António Camões, obra satírica escrita em 
verso e publicada em 1865. Dois anos depois, em 1867, 
a livraria Lee & Shepard dava à estampa o livro inti-
tulado A Trip to the Azores or Western Islands, obra 
de Manuel Borges de Freitas Henriques que pretendia 
dar a conhecer o arquipélago dos Açores aos norte-
-americanos, abordando diferentes aspetos da vida e 
da história das nove ilhas do arquipélago, com a finali-
dade servir de guia turístico a comerciantes ou simples 
aventureiros que o autor estaria a pensar transportar 
regularmente entre Boston e os Açores.

Se isso, por si só, é já algo bastante inédito, senão 
mesmo insólito, numa época em que abundam os 
olhares estrangeiros sobre os Açores, mas são escassos 
os olhares de quem, sendo das ilhas, está fora há já al-
guns anos e fala do que conhece e sabe, mais inédito 
é fazê-lo numa língua que não a sua língua materna. 
Estamos, pois, em presença de uma obra original, redi-
gida em inglês por um açoriano que vivia em território 
norte-americano há duas décadas.

Uma Viagem aos Açores ou Ilhas Ocidentais é, por 
isso, uma obra única, que se dá a conhecer em edição 
bilíngue, enriquecida com prefácio de Ricardo Madru-
ga da Costa.

Manuel Borges de Freitas Henriques (Santa Cruz 
das Flores, 1826). A barca baleeira Arnolda levou-o 
clandestinamente, em 1848, para a baleação de New 
Bedford, que foi, durante algum tempo, o seu modo 
de vida, tendo sido trancador e notável artista de scri-
mshaw, de que se destaca o retrato da pirata dinamar-
quesa Alvida, que se encontra no Museu dos Baleeiros, 
nas Lajes do Pico. A partir de 1852 passou a viver em 
Boston, onde se dedicou ao negócio da importação. 
Ter-se-á dedicado também à tipografia e à colaboração 
com periódicos da Nova Inglaterra. Vice-cônsul do 
Brasil e, depois, cônsul de Portugal em Boston, adqui-
riu um navio e tornou-se armador, em sociedade com 
o irmão Guilherme. O navio, uma escuna batizada 
Kate Williams, fez a sua primeira viagem à Horta em 
1870. Para além da sua atividade comercial e de escrita, 
editou em 1865, a obra Testamento de D. Burro, Pai 
dos Asnos, do padre florentino José António Camões. 
Em 1867 é publicado o livro A Trip to the Azores or 
Western Islands. Há quem avente a hipótese de o li-
vro ter como finalidade servir de guia turístico a co-
merciantes ou simples aventureiros que o autor estaria 
a pensar transportar regularmente entre Boston e os 
Açores. A 17 de outubro de 1873, com 47 anos, pôs 
termo à vida, em Boston. 

Ana Monteiro, florentina nascida em 1979. Licencia-
da em Radiologia pela Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa (2002). Mestrado em Intervenção 
Sócio Organizacional na Saúde pela Universidade 
de Évora (2006). Licenciada em Estudos Europeus e 
Política Internacional pela Universidade dos Aço-
res (2012). Ativista ambiental. Integrou a direção da 
Quercus - Núcleo de São Miguel entre 2008 e 2015 e 
colaborou em diversos processos consultivos na área 
do ambiente, quer com o governo dos Açores quer 

com iniciativas de cidadania. Membro da comissão 
consultiva do processo de alteração dos Planos de Or-
denamento da Orla Costeira (POOC) da Costa Sul e 
Costa Norte de São Miguel desde abril de 2021. Autora 
de alguns textos em revistas regionais: Revista Atlantis 
Cup, Revista #grotta2, #grotta4, Revista Avenida Mar-
ginal n°2. Membro do Conselho Consultivo da Can-
didatura de Ponta Delgada|Açores a Capital Europeia 
da Cultura 2027 no grupo "Ambiente/ Espaço Público/ 
Ordenamento de Território / Paisagem / Património”.

AÇORES
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

PAULO F. 
GONÇALVES

T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Feijoada de marisco

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

assure-toi.ca

SUDOKU

INGREDIENTES: 
400 g de feijão branco; 2 cebolas 
médias; 2 dentes de alho; 2 toma-
tes médios maduros; 900 g de ca-
marão, mexilhão, choco, delícias 
do mar e amêijoas;
Pimenta (a gosto); 50 ml de azeite; 
Coentros (a gosto); 1 folha de lou-
ro; Sal (a gosto)

61 anos ao serviço 
dos nossos leitores e clientes

Restaurante

imobilíaria

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE
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EMPREGOSANEDOTAS

PREPARAÇÃO: Coloque o feijão de molho de um dia para o outro. Numa 
panela de pressão com água (cerca de 1 litro), coza o feijão cerca de 15 a 20 
minutos. Quando o feijão estiver cozido, escorra-o com uma escumadeira para 
um prato e reserve. Reserve a água da cozedura. Coloque o azeite, a cebola 
picada, os alhos picados e a folha de louro num tacho e refogue em lume 
brando até a cebola alourar. De seguida, adicione o tomate sem pele cortado 
em pequenos pedaços e cozinhe até o tomate ficar desfeito. Deite a água de 
cozer o feijão (400 ml) e ferva em lume alto. Quando começar a ferver, reduza 
para lume brando e adicione o marisco e o feijão. Tempere com sal e pimenta, 
mexa com uma colher de pau e deixe cozinhar cerca de 15 minutos, mexendo 
de vez em quando. Desligue o lume, polvilhe com coentros picados e sirva.

9
6

8
2

GUIA

Duas galinhas, Olga e Célia, comeram duas espigas de 
milho e explodiram. Qual é o nome do filme?
Dois Milho e Bum, Olga e Célia no Espaço.
O meu contabilista vale cada euro que cobra por causa 
do tempo que me poupa. Este ano, por exemplo, prova-
velmente poupou-me cinco a dez anos de prisão.

Piada do Doutor para emagrecer
– Doutor, como é que eu faço para emagrecer?
– Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a 

direita e da direita para a esquerda.
– Quantas vezes, doutor?
– Todas as vezes que lhe oferecerem comida.

Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. 
Um deles diz: – Quando completei 25 anos de casado, 
levei a minha mulher à China.
– Não me digas! E o que pensas fazer quando completa-
rem 50? – Volto lá para buscá-la.

1
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

Você procura uma empresa e um patrão que 
saiba valorizar o seu trabalho pelo seu justo 
valor? 

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter 
uma ideia do trabalho a fazer 

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados  com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

JARDIN PANOS
Precisa-se de grelhador e um cozinheiro para 
um restaurante situado no Plateau. Deve ter

experiência, a tempo inteiro ou parcial.
521 Duluth Este, Montreal

Contactar senhor Panos
514-951-4206

EMPREGOS

SERVICE D'ENTRETIENS LAGOA
Precisa-se de pessoas para trabalhar
na limpeza, em Montreal, Rive-sud, 
Brossard. Com ou sem experiência.

José Pimentel: 514-708-6554
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CARNEIRO: Carta da Semana: O Mundo, que significa 
Fertilidade. Amor: Vida amorosa especialmente protegida, 
aproveite para namorar e ser feliz! Saúde: Estará em boa 
forma. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua 

presença será importante para desenvolver um projeto. 
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: Cuidado para não magoar os 
sentimentos de uma pessoa que lhe é querida. Meça as 
suas palavras. Saúde: Tendência para andar um pouco 

descontrolado. Tente relaxar. Dinheiro: O seu esforço no trabalho 
poderá ser recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades. 
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa 
Dificuldade/ Indolência. Amor: Poder enfrentar um 
desentendimento com um amigo muito especial. Contenha 

a sua cólera, um simples raio dela pode destruir longas e pacientes 
sementes de amor. Mantenha a calma! Saúde: Controle as 
suas emoções e procure ser mais equilibrado. Dinheiro: O seu 
orçamento pode ter um aumento. Porém, seja contido nos gastos. 
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Seja 
mais cuidadoso com o que diz e com o que faz, atitudes 

bruscas surtem o efeito oposto ao que deseja. Controle os ciúmes. 
Saúde: Não exagere no exercício físico, tendência para distensões 
musculares. Dinheiro: É possível que durante se sinta um pouco 
desmotivado. Tente delinear um plano de trabalho. Quando se luta 
por algo em que se acredita, a vitória pode tardar mas não falha. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta da Semana: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não 
se deixe influenciar por terceiros. Cada um de nós só é 
responsável pelos seus atos. Saúde: Vigie a tensão arterial 

e controle melhor a sua alimentação. Dinheiro: Evite ser impulsivo 
em compras, tendência para gastar além das suas possibilidades. 
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. 
Os atos de ternura são importantes para revigorar a 
relação. Pronuncie boas palavras, elas são a manifestação 

dos nossos pensamentos, através delas podemos criar um mundo 
melhor para nós. Saúde: Pode sentir-se mais cansado do que 
o habitual. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja 
comedido para não ter surpresas desagradáveis. Números da 
Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta da Semana: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Confie na pessoa que tem a seu lado. 
A confiança e o respeito são essenciais numa relação. 
Saúde: Tendência para sentir dores de cabeça. Dinheiro: 

Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área da 
sua vida. Proteja as suas poupanças. 
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 8 de Copas, que 
significa Concretização, Felicidade.  Amor: A felicidade e 
a paixão poderão marcar a sua semana. Aproveite bem 
esta fase. Deixe que a juventude do seu espírito irradie 

através do seu corpo. Saúde: Cuidado com correntes de ar, vias 
respiratórias fragilizadas. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de 
um colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir 
apoio. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: Pode reencontrar um 
amigo que já não via há muito tempo. Ponha a conversa 
em dia, mas não se esqueça de cumprir as regras de 

segurança. A saúde e o bem-estar de todos dependem de cada 
um de nós! Saúde: Não abuse no sal. Dinheiro: Pode ter despesas 
inesperadas. Procure fazer um plano de gastos. 
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Ouros, 
que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Período 
marcado pela harmonia familiar. Organize um serão 
divertido em sua casa. Saúde: Tendência para problemas 

de estômago. Dinheiro: Semana propícia a novas aprendizagens. 
A vida financeira está protegida. 
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta da Semana: Ás de Copas, que significa 
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: Se está só e 
procura um relacionamento amoroso esteja atento, um 

novo amor poderá surgir em qualquer lugar. Deixe-se amar. Saúde: 
Pratique uma atividade física que lhe dê gosto fazer. Dinheiro: A 
sua vida profissional tenderá a melhorar. Continue a demonstrar o 
seu dinamismo. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta da Semana: 9 de Copas, que significa 
Vitória. Amor: Período favorável à conquista. Encha-se de 
coragem e diga aquilo que sente. Saúde: Cuidado, pois 

o seu sistema respiratório pode estar vulnerável. Dinheiro: Seja 
ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas. Poderá 
ser útil para o seu desenvolvimento profissional.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

CRÓNICA

ANTÓNIO DA CUNHA D. JUSTO
Pegadas do Tempo, Cronista em Portugal

A LUTA INTERCULTURAL NUMA TERRA AINDA PATRIARCAL

Israelitas e Ismaelitas lutam por 
Canaã a terra prometida a Abraão

A guerra faz-se em nome do bem; a luta é sem-
pre feita em nome do “deus” de alguém!...

O conflito israelo-árabe é, em parte, a conti-
nuação das lutas e rivalidades entre as tribos das terras 
da palestina/arábia; agora tem-se a agravante de nos en-
contrarmos em período de globalização, o que permite 
transformar os conflitos regionais (tribais, nacionais) 
em conflitos culturais de caracter internacional ou mes-
mo mundial. Hoje como ontem trata-se de uma luta 
pela posse de identidade, de território e de poder he-
gemónico cultural-político-militar (ontem operava-se, 
para isso, em nome de uma imagem de Deus, hoje em 
nome de uma ideologia e de interesses económicos; on-
tem lutava-se em nome de Deus, hoje luta-se em nome 
da democracia/povo (valores ocidentais) e no mundo 
árabe em nome de Alah). O jogo de ontem, como o de 
hoje é o mesmo, só algumas regras mudam. Cada qual 
usa o seu trunfo na tentativa de ganhar o jogo, seja a 
pretexto de tribo, de povo, de nação ou de globalismo, 
as elites encontram sempre um caminho e um “deus” 
que o justifique). De observar também que enquanto 
na África se luta pela identificação no sentido de formar 
“nações”, na Europa  domina a tendência para voltar-
mos a um tribalismo que justifique um poder universal 
hegemónico:  enquanto na África se luta pela identi-
ficação cultural na Europa luta-se pela desformatação 
(desidentificação) cultural e contra os valores que en-
formaram a cultura europeia e ocidental.

A História testemunha a evolução de sistemas patriar-
cais (tribais), para sistemas de povo (povo judeu que 
conseguiu, à luz do Antigo Testamento, a sua identi-
dade em torno do monoteísmo: deus da identificação 
de Israel (1) que se tornaria depois com Jesus Cristo no 
Deus pai de todo o ser humano e de todas as nações). O 
busílis da questão é que um Deus único não discrimi-
naria pessoas nem nações, ao contrário do que a “evo-
lução” quer demonstrar! O que se passa é uma guerra 
cultural,  uma guerra de raiz de identificações culturais 
transformada subtilmente numa guerra política inter-
cultural semítica que se poderia tornar no preâmbulo 
de uma futura guerra mundial entre culturas (A Áfri-
ca continua a ser uma zona politicamente vulcânea e a 
China ainda terá muito a dizer nesta história de com-
petições!). A palestina simboliza a terra das tribos e 
patriarcas com raízes hegemónicas de Pan-Semitismo, 
Pan-arabismo, Pan-Asiático, Pan-turquismo (2).

A guerra e guerrilhas entre os povos das terras da 
“Palestina” é milenária como se pode ver da Bíblia (ca-
pítulos 16 e 17 do Génesis): as tribos provenientes do 
Isaac filho de Abraão e Sara (Isaac foi, por sua vez, pai 
de Jacob/Israel) e as tribos provenientes de Ismael filho 
de Abraão e da sua escrava Agar. Ismael será o patriarca 
das tribos árabes (3).  Neste ambiente conflituoso vive-
ram os diversos povos semitas (4) e ele prolonga-se de 
maneira anónima entre capitalismo e socialismo, ou em 
nome de um ou do outro! O conflito tribal afirma-se e 
parece desenvolver-se em favor dos interesses árabes 
que, graças a Maomé, sob a bandeira de Alá reuniu as 
diferentes tribos descendentes de Agar dando-lhes as-
sim autoconsciência e possibilitando-lhes a identidade 
cultural árabe em torno da religião e da língua. Quanto 
a Jerusalém sempre foi cobiçada por diferentes potên-
cias e culturas: “Jerusalém” é símbolo e meta que une 
todos os povos na luta pela sua posse!

Nesta eterna guerrilha (já que com guerras se criam 

períodos históricos mais estáveis) tudo se move em tor-
no de interesses de lutas cultuais a pretexto de territó-
rios (datas, mapas e identidades) e de direitos humanos 
de um lado e culturais do outro. 

Enquanto não houver um pacto de paz entre culturas, 
religiões e os representantes das mesmas, o povo (e seus 
alegados valores e interesses) continuará a servir de ali-
bi para benefícios das instituições culturais e dos seus 
líderes.

Nesta luta localizada e concreta a responsabilidade é 
global, não só bilateral. A nível imediato a autodefesa 
de Israel e do seu povo é prevalente e não comparável 
com uma palestina em que o Hamas quer impor um 
estado policial. 

A polarização num conflito tão opaco não pode ser re-
duzida aos polos de quem está certo-errado ou do bem 
e do mal como querem os que pretendem que o conflito 
continue; para isso querem uma realidade pincelada a 
preto e branco. As opiniões tornam-se monocolores, 
embora a questão tenha muitos matizes. 

Enquanto na palestina se continua a lutar com méto-
dos da guerra antiga na europa encontramo-nos envol-
vidos numa guerra moderna de conquista de cérebros e 
de mentalidades; serve para isso as armas da propagan-
da e da informação a ser feita com elementos altamente 
comoventes. O discurso altamente emocionante e pola-
rizado corresponde, na nossa sociedade, aos estilhaços 
das bombas dos velhos campos de batalha. Um povo 
alarmado perde a cabeça sendo dominado pelo medo e 
quem ganha são os poucos generais!...

No campo de batalha israelo-palestinense estão em 
jogo duas coisas: os interesses de Israel (5) e os interes-
ses do Islão; quanto ao povo esse encontra-se irmanado 
no “lameiro” dos valores. Deste modo a situação quer-
-se confusa e dificilmente se pode mediar e ter um efei-
to moderador, atendendo a tantos interesses conflituo-
sos, no âmbito regional e internacional. Da traição dos 
acordos, fica a solidão da vida. 

Se Israel não estivesse tão armado uma coisa seria cer-
ta: o mundo deixaria as coisas seguirem o seu ritmo. 
Independentemente da geografia e dos regimes, o que 
o povo espera é pão e paz! Para muitos dos portugueses 
é doloroso o que tem acontecido na região, até porque 
todos nós portugueses temos uma costela judia e outra 
árabe. Já Jesus, que vivia naquela região, dizia para não 
se resistir aos maus, mas para os evitar. O povo é o chão 
das guerras por onde passam e bem se passeiam os que 
fazem uso delas!
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Grandes democracias lançam parceria
de infraestrutura baseada em valores
Os Estados Unidos e outras im-

portantes democracias apoia-
rão projetos de infraestrutura 

que proporcionem benefícios susten-
táveis   para países em desenvolvimen-
to.

A Parceria Reconstruir um Mundo 
Melhor (B3W, na sigla em inglês), anun-
ciada na conferência do Grupo dos Sete 
(G7) em junho, visa abordar a lacuna 

de infraestrutura de US$ 40 trilhões 
no mundo em desenvolvimento e pro-
mover a recuperação econômica após a 
pandemia da Covid-19.

Em um comunicado*, a Casa Bran-
ca descreveu o plano como “uma visão 
unificada para o desenvolvimento de in-
fraestrutura global” que levará o poder 
de financiamento do governo, agências 
de desenvolvimento e do setor privado 

para projetos de infraestrutura em todo 
o mundo.

“A B3W vai catalisar coletivamente 
centenas de bilhões de dólares em inves-
timentos em infraestrutura para países 
de baixa e média renda nos próximos 
anos”, disse a Casa Branca.

Em um comunicado divulgado após a 
Cúpula de Líderes em junho, o G7 re-
conheceu que a pandemia da Covid-19 

agravou as necessidades de infraestru-
tura nos países em desenvolvimento. 
“Como líderes responsáveis   perante 
todos nossos cidadãos, estamos deter-
minados a garantir que nossos planos 
de recuperação sejam melhores para to-
dos”, disse o G7 no comunicado.

Os países do G7 são Alemanha, Cana-
dá, Estados Unidos, França, Itália, Japão 
e Reino Unido.
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MONTREAL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406

IGREJAS
Missão Santa Cruz T.: 514.844.1011
Missão de Nossa Senhora de Fátima T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
CANA VERDE T.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1 - O homem pisou-a pela primeira vez há 52 
anos. Com a meta de Bruxelas para CO2, vai ser enorme para a 
indústria portuguesa. 2 - Seguir até. Traulito. Proveito. 3 - Guar-
necer com abas. Roa. 4 - Preposição que designa posse. Sufixo 
nominal que traduz a ideia de semelhança ou origem. Multa. 5 - O 
maior pássaro nativo da Austrália. Naipe das cartas de jogar. 6 - 
Perseguir e abater (presa), caçar. Porte. 7 - Palerma. Comissão 
Europeia. 8 - Levantei. (...) Lee, autora do livro Mataram a Coto-
via (banido numa escola da Escócia). 9 - Prefixo (repetição). Estar 
dorido. O «eu» psíquico. 10 - (...) Andrade, a única portuguesa a 
surfar o Canhão da Nazaré. Argolas. 11 - Baixio. De graça.
VERTICAIS: 1 - Unido. Botequim. 2 - Cidade. Briga. 3 - Nome da 
letra R. Alternativa. 4 - Terra (...), estreia a solo de Jónatas Pires, 
conhecido como vocalista dos Pontos Negros. 5 - «De» + «a». 
Luta de atletas. Organização não governamental. 6 - Euro (abrev.). 
Transferir um poder para outrem. 7 - Despertar. 8 - Tornou apto. 
Sufixo (agente). Autoridade Tributária e Aduaneira. 9 - «Em caso 
de necessidade, casa a (...) com o frade». Prefixo que exprime 
a ideia de à volta de, em redor. 10 - Um dos quatro satélites de 
Júpiter descobertos por Galileu em 1610. “São talvez os animais 
tratados da forma mais injusta no planeta”, disse Rodrigo Medellín, 
o cientista conhecido como o “Batman do México”. 11 - Encaras. 
Deus do Amor entre os Gregos.

CRUZADAS

Olimpíadas de Tóquio 2022

Ao comemorar os 127 anos 
de existência do COI, 
Comitê Olímpico Inter-

nacional, o mundo referencia a Grécia antiga. 
Foi ali que tudo começou com atletas amadores sem 

nenhuma remuneração, diferentemente do que ocorre 
nos dias de hoje. 

Claro que atualmente inúmeros esportes senão todos, 
foram incluídos nesta olimpíada por causa dos incen-
tivos pecuniários tornando este campeonato cem por 
cento profissional. 

Vale lembrar que este esporte incentiva a prática de 
atividades promovendo valores como ética, autocon-
fiança, responsabilidade, trabalho em equipe e respei-
to às regras e aos adversários. 

Apesar das restrições da pandemia mundial o Brasil 
estará representado por centenas de atletas nas mais 
diversas modalidades esportivas prometendo fazer 
uma boa figura.

JOÃO APARECIDO DA LUZ
advogado, escritor
cronista do Brasil

Bucks se sagram campeões
da NBA 50 anos depois
Com uma vitória por 105-98 sobre os Phoenix 

Suns, no jogo 6 da final, os Milwaukee Bucks 
sagraram-se campeões da NBA, 50 anos de-

pois.
Com 50 pontos marcados por Giannis Antetokounm-

po, os Bucks conquistaram o segundo título da sua his-
tória. Claro está que no final, todas as atenções foram 
para aquele que foi considerado o MVP das finais.

Fique com o momento em que os Milwaukee Bucks se 
sagraram campeões da NBA pela segunda vez. (LUSA)
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Sporting termina estágio no
Algarve com goleada de 7-1

O Sporting terminou esta quarta-feira o estágio no 
Algarve com um resultado positivo. Frente à equipa 
sub-23 do Portimonense, num encontro realizado à 
porta fechada, os leões venceram por 7-1, depois de 
já ontem, terça-feira, terem vencido o Angers por 2-0.

Jovane Cabral (3), Tiago Tomás, Matheus Nunes, Ma-
theus Reis e Gonçalo Esteves marcaram os golos que 
carimbaram a vitória dos leões naquele que foi o últi-
mo encontro do estágio por terras algarvias.

(LUSA)

JOGOS OLÍMPICOS DE 2032
SERÃO DISPUTADOS EM BRISBANE
Está escolhido o país e cidade anfitriã dos 

Jogos Olímpicos de 2032. O Comité Olímpi-
co Internacional revelou esta quarta-feira, dia 
20, que Brisbane será a cidade onde se dis-
putará a maior prova desportiva do planeta 
daqui a 11 anos.

A decisão foi votada pelos membros do Co-
mité Olímpico Internacional, que estão em 
Tóquio neste momento, para a realização 
dos Jogos Olímpicos.
Esta será a terceira cidade australiana a 

receber os Jogos Olímpicos, depois de Mel-
bourne (1956) e Sydney (2000).
Recorde-se que em 2024 os Jogos Olím-

picos serão realizados em Paris (França), e 
em 2028 em Los Angeles (EUA). (LUSA)

LEONARDO RUIZ 
REFORÇA ESTORIL PRAIA
O futebolista colombiano Leonardo Ruiz foi 

hoje confirmado oficialmente como reforço 
do Estoril Praia para as próximas três tem-
poradas, depois de ter terminado o contrato 
que o ligava ao Sporting.

Segundo uma nota publicada no site do cam-
peão da última edição da II Liga de futebol, o 
avançado, de 25 anos, vai cumprir a quinta 
experiência no futebol português, depois de 
já ter passado por FC Porto, Sporting, Boa-
vista e Varzim, sendo que neste último clube 
viveu a sua melhor fase em Portugal, com 14 
golos em 23 jogos, na época 2019/20.
Na temporada transata, Leonardo Ruiz es-

teve cedido por empréstimo pelos 'leões' ao 
Logroñes, da segunda liga espanhola, pelo 
qual apontou cinco golos em 31 encontros. 
A formação futebolística foi cumprida nos es-
calões jovens do Atlético Nacional, em Me-
dellín.
"Cheguei a um grande clube. Os meus com-

panheiros receberam-me muito bem. Parece 
que somos uma família e espero aproveitar 
esta oportunidade da melhor maneira", afir-
mou Leonardo Ruiz, em declarações aos ca-
nais do Estoril Praia nas redes sociais.
Leonardo Ruiz junta-se aos seguintes re-

forços no plantel comandado pelo treinador 
Bruno Pinheiro: David Bruno (ex-Astra Giur-
giu), Racine Coly (ex-Amiens), Lucas Áfrico 
(ex-Marítimo) e Simão Júnior (ex-Cova da 
Piedade).

Famalicão contrata Bruno Rodrigues
O Famalicão anunciou nesta quarta-feira a 

contratação de Bruno Rodrigues, extremo 
de 24 anos que chega por empréstimo do 

Tombense, depois de uma época cedido ao São Pau-
lo.

Formado no Atlético Paranaense, o jogador atuou 
pela equipa principal do emblema de Curitiba, tendo 
sido, depois, cedido a Joinville e Paraná. Pelo meio teve 
a primeira experiência no futebol europeu, nomeada-
mente nos cipriotas do Doxa. Em declarações ao site 
do clube, o jogador revelou entusiasmo pela passo 
dado na carreira. «Estou muito feliz e com boas expec-
tativas para esta nova experiência na carreira. Espero 
dar o meu melhor e mostrar o meu futebol aos adep-
tos», declarou. 

FC Porto marca jogo com Lyon
O FC Porto anunciou um novo particular de 

pré-temporada, com o Olympique Lyon.
Os franceses, que vão defrontar o Sporting 

no Troféu Cinco Violinos, vão estar presentes no Dra-
gão a 31 de julho. O jogo tem início às 17h30 (hora de 
portugal) e vai ter transmissão no Porto Canal e na FC 
Porto TV.

Moto GP: Grande Prémio da Tailândia cancelado
O Grande Prémio da Tailândia em MotoGp foi 

cancelado devido à pandemia de covid-19. O 
anúncio foi feito nesta quarta-feira pelos or-

ganizadores da prova do 
Campeonato do Mundo 
de motociclismo de velo-
cidade.

A Federação Interna-
cional de Motociclismo, 
em conjunto com a as-
sociação das equipas de 
MotoGP e o promotor 
do evento, confirmaram 
o cancelamento da prova, 
prevista para 17 de outu-
bro, «apesar dos esforços 
de todas as partes envol-
vidas» para que esta fosse 
realizada.

A corrida volta a ser 
cancelada, depois de no ano passado ter tido o mes-
mo desfecho e pelo mesmo motivo. Os responsáveis 
do motociclismo mundial estudam agora alternativas 
para substituir a etapa tailandesa do Mundial de velo-

cidade.
Do campeonato de MotoGP, prova na qual compete 

o português Miguel Oliveira, já foram realizadas nove 

corridas. Uma delas foi em Portimão, em abril, prova 
vencida pelo francês Fabio Quartararo. O autódromo 
algarvio vai ser novamente palco da corrida a 7 de no-
vembro.




