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COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

« Universitément » diplômée, 
la petite a bien grandi et l’on se 
rappelle au bon souvenir de sa 
naissance… 1999 bu en 2022, 
la patience a toujours meilleur 
goût et le Libournais de mes 
études confirme qu’il donne les 
plus grands vins du monde…

JOKER 2 | Lady Gaga confirma 
participação na sequência

Depois de muita especulação, Lady Gaga, en-
fim, confirmou sua participação em Joker: 
Folie a Deux, sequência de Coringa. Em um 

post em seu Twitter, a cantora e atriz compartilhou 
um curto vídeo que mostra o Palhaço do Crime de 
Joaquin Phoenix dançando com uma personagem 
feminina, que muito provavelmente será interpre-
tada por Gaga. Na legenda, ela colocou apenas a já 
confirmada data de lançamento da continuação, que 
chega aos cinemas em 2024.

Corretora de luxo brasileira é
convidada para seleto evento 
‘40 under 40’, em Nova York
O Black Slate Media é uma premiada cadeia 

de jornais publicados semanalmente no 
Condado de Nassau, Nova York. Já o 40 

under 40 é um evento com participantes seletos que 
reconhece os jovens líderes mais influentes do ano. 

O orador principal é o Ryan Serhant, CEO da Serhant, 
uma celebridade do internacionalmente famoso Mi-
llion Dollar Listing, e Antionette Biordi, três vezes 
vencedora do Emmy Award do Chanel 12, âncora de 
notícias de Long Island e apresentadora e repórter.

No evento, empreendedores em ascensão que de-
monstram comprometimento e liderança com sua 
profissão dividem suas experiências de forma enri-
quecedora. Uma dessas personalidades é a corretora 
de luxo e empresária Luciane Serifovic, brasileira que 
vem se destacando cada vez mais no mundo dos negó-

cios de luxo nos Estados Unidos.
“Existem aproximadamente 90,000 negócios em Long 

Island e ser nominada é um privilégio e uma oportu-
nidade única. Ser uma mulher empresária não é fácil e 
ser reconhecida é muito gratificante para mim”, disse.

Luciane explicou que o evento é para somente para 40 
pessoas de 40 anos de idade ou menos que são influên-
cia e os líderes do ano. “Empreendedores que estão 
crescendo, que estão dedicados e fazendo um impacto 
na sua profissão. É uma honra fazer parte disso”, disse.

No dia 15 de setembro acontece o evento de ne-
tworking repleto de estrelas homenageando a próxima 
geração de empreendedores, profissionais, influencia-
dores, criadores e executivos que estão moldando o fu-
turo de como trabalhamos, viajamos, investimos e nos 
divertimos.

Sobre Luciane Serifovic
Luciane Serifovic é uma potência imobiliária de luxo, 

líder de pensamento e CEO e fundadora da Luxian 
International Realty, a primeira empresa imobiliária 
internacional de luxo baseada virtualmente que usa a 
tecnologia blockchain no mundo.
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JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

BRASILINO GODINHO
cronista

Um Bom Programa do Governo

Têm-se sucedido muitas luas em 
que o governo me proporcio-
na ensejo para o criticar; por 

vezes, com veemência. Parece que os 
governantes fazem gala em desacertar no exercício 
das suas específicas actividades. E nesse propósito o 
grémio governamental se mantém obstinado e por 
tempo indeterminado.

Mas hoje, quebrou-se o presumido enguiço: um Se-
cretário de Estado, no decurso de uma reunião com 

autarcas municipais, fez detalhada informação sobre 
as medidas que o Governo se propõe empreender para 
debelar os nocivos efeitos da seca.

Pelo que me foi dado oportunidade de conhecer pela 
leitura da matéria inserida no espaço SAPO, trata-se 
de um bom programa, algo abrangente em vários do-
mínios que, creio, se concretizado em tempo útil será 
de benéfico alcance apontado ao bem-estar da popu-
lação.

Agrada-me aplaudir o Governo que, no caso em 
apreço, está agindo com proficiência e oportunidade. 

Resta saber se o governo realiza o programa e em ter-
mos de urgência. 

HABITAÇÃO PARA O SENHORIO

Com a entrada em vigor da 
Lei n.º 13/2019, de 12 de 
Fevereiro passaram a vi-

gorar medidas destinadas a corrigir situações de 
desequilíbrio entre arrendatários e senhorios; o 
reforço da segurança e a estabilidade do arren-
damento urbano e a protecção dos arrendatários 
em situação de especial fragilidade.

Até à entrada em vigor das alterações do regime 
do arrendamento urbano operadas pela referida 
Lei, mais concretamente no que toca aos contra-
tos com prazo certo, a possibilidade de antecipar 
o prazo do arrendamento por denúncia, era per-
mitida apenas ao arrendatário, nos termos do art.º 
1098.º do Código Civil, ou seja, desde que já ti-
vessem decorrido 6 meses de duração efetiva do 
contrato e a respectiva comunicação fosse feita ao 
senhorio com uma antecedência não inferior a 120 
dias do termo pretendido do contrato.

Até agora, o senhorio que pretendesse fazer cessar 
o contrato a prazo, teria de aguardar pelo terminus 
do respectivo prazo certo e, com a antecedência 
prevista na lei consoante o prazo de duração, pro-
ceder à comunicação de oposição à sua renovação.

Por força da alteração da lei consagrada no novo 
n.º 4 do art.º 1097.º do Código Civil, o senhorio 
passou a ter a faculdade de denunciar antecipada-
mente um contrato de arrendamento com prazo 
certo, desde que alegue a necessidade de habitação 
para si ou para um descendente em 1.º grau.

Recorde-se que, anteriormente, já era reconheci-
do ao senhorio o direito ou faculdade de denun-
ciar o contrato de arrendamento para habitação 

própria ou para habitação de um descendente em 
1º grau, mas apenas nos contratos de duração in-
determinada, ao passo que agora essa possibilida-
de foi conferida ao Senhorio também nos casos de 
contrato de arrendamento com prazo certo.

Para tanto, deverá ser cumprido o disposto no 
art.º 1102.º do Código Civil, que sob a epígrafe 
“Denuncia para habitação”, dispõe que o direito de 
denúncia para habitação do senhorio depende do 
pagamento do montante equivalente a um ano de 
renda e da verificação dos seguintes requisitos:

- Ser o senhorio proprietário, comproprietário ou 
usufrutuário do prédio há mais de dois anos ou, 
independentemente deste prazo, se o tiver adqui-
rido por sucessão;

- Não ter o senhorio, há mais de um ano, na área 
do concelho de Lisboa ou do Porto e seus limítro-
fes ou no respetivo concelho quanto ao resto do 
País, casa própria que satisfaça as necessidades de 
habitação própria ou dos seus descendentes em 1.º 
grau.

O direito de denúncia para habitação do des-
cendente está sujeito à verificação dos requisitos 
previstos relativamente ao senhorio, aplicando-
-se, com as devidas adaptações, o disposto no art.º 
1103.º do Código Civil, nos seus n.ºs 1, 5 e 9, isto é:

- A denúncia pelo senhorio deve ser feita median-
te comunicação ao arrendatário com antecedência 
não inferior a seis meses sobre a data pretendida 
para a desocupação e da qual conste de forma ex-
pressa, sob pena de ineficácia, o fundamento da 
denúncia.

- O senhorio que haja invocado o fundamento re-
ferido na alínea a) do art.º 1101.º, isto é, a neces-
sidade de habitação pelo próprio ou pelos descen-
dentes em 1.º grau, deve dar ao local a utilização 
invocada no prazo de três meses e por um período 

mínimo de dois anos.

- Salvo motivo não imputável ao senhorio, o não 
cumprimento da obrigação de dar a utilização in-
vocada no prazo e pelo período mínimo acima in-
dicado, obriga o senhorio ao pagamento de uma 
indemnização correspondente a 10 anos de renda.

Assim, o senhorio poderá denunciar o contrato 
de arrendamento, desde que alegue a necessidade 
de habitação para si ou para seus descendentes em 
1º grau e cumpra os demais requisitos exigidos no 
normativo descrito supra, independentemente de 
se tratar de contrato com prazo certo ou de dura-
ção indeterminada.
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A obsessiva aversão portuguesa ao lucro

Sabe-se que a lite-
racia económica 
dos portugueses 

deixa muito a desejar, 
no entanto a aversão 

ao lucro empresarial atinge níveis de 
tal ordem que é preocupante do pon-
to de vista coletivo, pois a ignorância 
e o erro propiciam opiniões erradas e 
obtusas face à realidade. 

Um dos setores mais na mira dos 
pretensos defensores da população é 
o setor energético. Os chamados “lu-
cros extraordinários” são uma falácia 
que começa logo pela definição, pois 

lucro extraordinário de uma empresa 
é um lucro que provém de uma opera-
ção que não faz parte do seu negócio 
principal. Por exemplo, uma empresa 
energética que tem participação em 
outra empresa e vende essa mesma 
participação com resultados positivos, 
apresentará lucros extraordinários, ou 
seja, fora da sua esfera de ação empre-
sarial regular que é vender energia. Na 
atualidade, com a complicada situação 
geopolítica que se vive globalmente, 
os preços da matéria-prima para gerar 
energia, exemplo petróleo, sofreram 
aumentos significativos que obriga as 
empresas energéticas a refletirem es-
ses preços aos seus clientes. Em Portu-
gal um dos casos mais interessantes é a 
Galp. Esta empresa deveria ser alvo do 

interesse dos portugueses como mul-
tinacional que é. Aproveitando a vaga 
populista que varre as massas popu-
lares, a Galp é um dos alvos preferi-
dos do meio político com uma arma 
chamada de “windfall tax”, como se os 
lucros caíssem do céu. Mas não caem! 
E o mais curioso é que a Galp, como 
multinacional que é, tendo negócios 
de exploração de petróleo pelo mun-
do, na realidade obtém a maior parte 

dos seus lucros dessas atividades e não 
da venda de combustíveis nas bombas 
em Portugal. 

Olhando para algumas manchetes 
dos media portugueses fica-se com a 
impressão que a Galp é uma empre-
sa que explora os portugueses o que 
naturalmente inflama certos setores 
políticos que vivem da confusão e be-
neficiam da manipulação do cidadão 
comum. Isto mesmo depois da auto-
ridade reguladora ter confirmado que 
a Galp (e outras petrolíferas) estarem 
dentro dos limites do preço eficiente 
(palavrão técnico definido pelo preço 
que tem em conta todas as compo-
nentes do mercado, mesmo a baixa de 
impostos do governo português nos 
combustíveis vendidos na bomba!). 

Mas as notícias dos lucros extraor-
dinários continuam, por vezes pouca 
esclarecedoras no que toca a com-
parações de períodos de lucro, pois 
comparar períodos de 2022 com 2021, 
ano este em que ainda se sentiam os 
efeitos nefastos da pandemia em que 
muitas empresas apresentaram resul-
tados negativos, se não é ignorância é 
no mínimo má fé! 

Os portugueses precisam de com-
preender que esta ação é um ataque 

direto à sustentabilidade e força de 
uma empresa multinacional portu-
guesa, ou seja, acaba por ser um ata-
que à própria economia pois Portugal 
beneficiaria de empresas multinacio-
nais, e mais houvessem para reforçar 
a economia portuguesa. Infelizmente 
temos movimentos dentro da socie-
dade portuguesa que beneficiando da 
incompreensão e ignorância dão tiros 
nos próprios pés. 

Com isto não sou defensor de ido-
latrar estas empresas; não, devemos 
estar atentos, acima de tudo devemos 
propiciar um clima saudável de con-
corrência livre que por si mesmo obri-
gue as petrolíferas a procurarem ga-
nhar o cliente no mercado português, 
e não o contrário, em que o cliente se 
sinta obrigado a aceitar o preço que 
lhe oferecem. Esta é que deveria ser 
a manchete dos media portugueses: 
concorrência livre!!! Mas a palavra 
concorrência, ou mesmo competição, 
assusta muitos setores da sociedade 
portuguesa, da política à economia, 
que preferem viver tranquilamente à 
sombra de subsídios, sejam estes mo-
netários ou de favor, o que agrava os 
problemas de Portugal. 

Não foge à regra em que a vida de um 
país reflete a forma de ser do seu povo. 
Podem-se mudar leis, regulamentos 
e procedimentos, mas se a mentali-
dade obsessiva em torno de algo se 
mantém, neste caso aversão ao lucro, 
é muito difícil navegar em direção a 
uma sociedade verdadeiramente livre, 
educada, esclarecida, equitativa e ca-
paz de enfrentar os desafios futuros 
com serenidade e racionalidade.

JORGE CORREIA
Cronista do jornal
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal T.: 514.495.3284
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1 T.: 450.681.0612
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3 T.: 514.844.2269
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6 T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8  T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1 T.: 514.353.1550
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc.,  H1K 2E9 T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2 T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8 T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
IGREJAS
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
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
Email: consulado.montreal@mne.pt 

HORIZONTAIS: 
1. Um em cada seis em exclusividade, têm quotas ou gerem em-
presas. 2. Relativo a S. Pedro do Sul. Baga da videira. 3. (...) Ing-
-wen, a Presidente de Taiwan. Cuidar. 4. Universidade de Avei-
ro. Digitalizar corn scanner. 5. Sufixo (abundância). Penhor. 6. 
Pacífico. Variante do pronome "o". 7. lndivíduo misantropo (fig.). 
Imposto sobre o Valor Acrescentado. 8. Onda nos estádios. Ex-
por por escrito. 9. Símbolo de Rhesus. Pequena embarcação. 
Prefixo (repetição).10. Canais de irrigação que se podem encon-
trar na ilha da Madeira. Admirador entusiasta.11. Grainha seca. 
Naipe das cartas de jogar. 
VERTICAIS: 
1. Tronco de línguas indígenas brasileiras. Fímbria. 2. Estrado 
em que se coloca o féretro. (...) de urn Espião, filme de Kiyoshi 
Kurosawa. 3. Ponta aguçada. Trabalho. Observei. 4. Herói grego 
lendário. Óxido de cálcio. 5. Tântalo (s. q.). Rio que atravessa o 
Grand Canyon. 6. Dolmen. Eia! (interj.). 7. Vasilha formada de 
aduelas, de boca mais larga do que o fundo, onde se pisam as 
uvas e se conserva o mosto. Que tem bastante idade. 8. Ca-
minho aéreo. 9. Ajustar uma peça noutra, servindo-se da suta. 
Prata (s. q.). França (internet).10. Cada uma das varas a que se 
atrela a cavalo, nos veículos. Reclama ter "capacidade técnica 
para construir uma bomba nuclear". 11. Botequim. "(...) para sa-
ber e trabalha para ter". 

CRUZADAS

Líder do PS Açores diz que défice 
da região é o "pior de sempre"
O líder do PS/Açores considerou hoje que o 

défice orçamental da administração direta 
da região, nos primeiros seis meses de 2022, 

é o "pior de sempre, desde que há registo", situando-
-se em 184,5 milhões de euros".

Vasco Cordeiro, citado hoje em nota de imprensa, 
na sequência de uma iniciativa da JS/Açores, na Maia, 
ilha de São Miguel, considerou que se assiste à "degra-
dação das finanças públicas da região e, por essa via, à 
degradação da autonomia porque, com cada vez me-
nos recursos, há cada vez menos margem para decidir, 
por exemplo, na ajuda às famílias e às empresas face à 
situação que se está a viver de aumento da inflação".

O dirigente do maior partido da oposição, citando 
dados disponibilizados pelo Boletim de Execução Or-
çamental, referiu que o Governo dos Açores, de coli-
gação PSD/CDS/PPM, "está a gastar mais e a receber 
menos", alertando que esse é um "mau caminho para 
os Açores e para os açorianos". De acordo com Vasco 
Cordeiro, o défice orçamental da administração dire-
ta da região, nos primeiros seis meses de 2022 , "é o 
pior de sempre, desde que há registo", sendo de 184,5 
milhões de euros". O socialista refere que "o próprio 
Governo previa, para todo o ano de 2022, um défice 
de 155 milhões", sendo que este "aumentou, até junho, 
mais 123 milhões de euros que no ano passado, e só 
nos últimos dois meses, cresceu 140 milhões".

Para Vasco Cordeiro, os Açores "estão a fazer um per-
curso em sentido contrário" ao que está a acontecer no 
continente e na Madeira: "no continente, o défice me-

lhorou 11 vezes, enquanto na Madeira melhorou 50%, 
em relação ao ano passado. Nos Açores piorou 235%, 
ou seja, 118 milhões de euros na perspetiva consoli-
dada". O líder socialista considera que "esta é uma das 
razões pelas quais se afirma que o que está a acontecer 
é uma degradação financeira da região e tem como 
consequência a degradação da autonomia". Segundo 
o dirigente do PS/Açores, a despesa corrente do setor 
Governo Regional agravou-se, face ao ano passado, 
38,5 milhões de euros, o que "significa um aumento 
de 8,1%". A despesa com pessoal, "tirando a saúde e a 
educação, cresceu 18,1%", enquanto a receita efetiva da 
região, "caiu 74,3 milhões de euros comparativamente 

ao ano passado, ou seja, menos 13%", segundo Vasco 
Cordeiro. De acordo com o socialista, o cenário "só 
não é pior porque o Governo Regional está a ganhar 
dinheiro com o aumento da inflação e recusa-se a fazer 
reverter esse dinheiro para ajudar as famílias e as em-
presas a ultrapassarem esta situação".

Vasco Cordeiro, referiu, por outro lado, que, tendo 
em conta os fundos comunitários, "neste ano, o Go-
verno Regional tinha previsto executar cerca de 340 
milhões de euros em 2023", mas "na primeira metade 
deste ano, executou apenas 5% deste valor, cerca de 17 
milhões".

"Isso quer dizer que para as contas baterem certo no 
final, o Governo teria de executar, no segundo semes-
tre, cerca de 320 milhões", referiu o presidente do PS/
Açores.
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CARNEIRO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais em si. 
Viva o presente com confiança! Saúde: O seu corpo precisa 
de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser 

precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos. 
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa 
Inquietação, Agitação. Amor: Tendência para discussões e 
desconfianças. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo 
e stress. Aprenda a perdoar-se a si próprio! Dinheiro: Não 
arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja 

prudente. Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Que a 
leveza de espírito seja uma constante na sua vida! Saúde: Fase 
de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não se esforce 

demasiado, pense mais em si. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, 
mas seja mais compreensivo. Saúde: Poderá sofrer de stress. 
Mantenha a calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa 

sobre si próprio, faça uma limpeza interior. Dinheiro: Procure controlar a 
sua insegurança, confie mais nas suas capacidades.
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa 
Sorte em movimento. Amor: Não se intrometa em relações 
alheias pois poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo o 
que o prejudica e tudo o que está a mais dentro de si. Saúde: 

Atravessa uma fase equilibrada a este nível. Dinheiro: A sua capacidade 
de concentração no trabalho pode trazer-lhe bons resultados.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se 
preocupar com as pequenas atribulações diárias. Que a clareza 
de espírito esteja sempre consigo! Saúde: Pratique exercício 

físico suave para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem 
frutos. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa 
Projetos. Amor: É provável que atravesse um período um pouco 
conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse da 
sua vitalidade e das suas energias pois poderá ficar exausto. 

Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão 
daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. 
Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois. 
É através do exercício diário da bondade que se pode tornar 
uma pessoa verdadeiramente realizada! Saúde: Poderá sentir 

alguma fadiga física e mental. Dinheiro: Conserve todos os seus bens 
materiais com zelo e cuidado. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e romântico para a 
sua cara-metade. Saúde: Evite andar tenso. Aceite os erros dos 
outros e os seus. 

Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que não esperava.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa 
Rapidez. Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em 
quem confia verá que se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja 
paciente quando o comportamento dos outros não corresponder 

às suas expectativas. Relaxe um pouco mais. 
Dinheiro: Período em que terá uma boa segurança financeira. 
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções 
Erradas, Colapso. Amor: Organize um jantar para juntar os seus 
amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! 
Saúde: Momento calmo e sem preocupações. 

Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

PEIXES: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão.
Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próximo. Só erra 
quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa!

Saúde: Tendência para problemas de memória.
Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o 
barco afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

LAZER

SUDOKU

1

79

3

3

9

5

8

9

8
8

7 1

4

9
4

8

5

6

6
2

6

3
5

2

2

Star Trek: Strange New Worlds
é o Ted Lasso de Jornada nas Estrelas
Você certamente já reparou: é, cada vez mais, 

difícil encontrar algo realmente novo para 
assistir no cinema ou no streaming. Vítima 

da necessidade de se investir em sucessos certeiros 
e da massa de fãs das grandes franquias, a criativi-
dade está na UTI. No entanto, nesse mar de mate-
rial reciclado, a primeira temporada de Star Trek: 
Strange New Worlds mostra que, sim, o mais do 
mesmo ainda dá um bom (e necessário) caldo.

Parte dos investimentos da Paramount Global em 
turbinar o seu próprio streaming, o Paramount+, a 
nova série de Jornada nas Estrelas é um spin-off de 
Star Trek: Discovery. Porém, diferentemente da irmã 
mais velha, que tentou usar as bases estabelecidas da 
franquia para enveredar por caminhos que são (um 
pouco) diferentes, Strange New Worlds navega por 
sistemas solares bem conhecidos nesta primeira tem-
porada. Acontece que a história tem uma base sólida 
para se construir, aquela da série clássica de Jornada 
nas Estrelas. Afinal, a criação de Gene Roddenberry 
é conhecida por usar o futuro e o espaço no papel de 
metáforas para tratar de temas bem terrenos como 
preconceito, segregação, misoginia e muito mais. 
Claro que nem tudo feito entre 1966 e 1969 envelhe-
ceu bem, mas era um avanço enorme para a época. 
Não por menos, Star Trek só foi realmente funcionar 
e ter grande apelo após o seu cancelamento, por meio 
das reprises em TVs regionais. 

Como contamos aqui nas primeiras impressões da 
série, Strange New Worlds se passa após os eventos 
do primeiro (e cancelado) piloto da série original, e 
também dos eventos da segunda temporada de Dis-
covery. Por isso, ela não só resgata esse clima pro-
gressista da produção clássica, mas dá a ele contornos 
de onde estamos como sociedade em 2022. Ok, Star 
Trek: Discovery já tinha feito isso. Todavia, enquanto 
essa outra série tem um clima mais soturno, bélico 
até, a irmã mais nova é clara, propositiva, inspiracio-
nal. Após dois anos e meio de uma pandemia global, 
era exatamente o que os nossos olhos (e corações) 
precisavam encontrar. 

Mal comparando - até por não ser uma comédia 
-, esse é o Ted Lasso de Star Trek. Principalmente 
quando leva-se em conta essa positividade para en-
carar a vida e os problemas, a forma na qual assuntos 
complexos são abordados de forma lúdica e as refle-
xões trazidas por cada capítulo. Aliás, os Diamond 
Dogs (o grupo de apoio dos personagens masculinos 
de Ted Lasso) ganhariam muito com os vulcanos. 
Em certo momento, T’Pring (Gia Sandhu), noiva de 
Spock, diz: "  A aceitação compartilhada do sacrifício 
mútuo é crucial para um relacionamento bem-su-
cedido." Tá aí um minuto de sabedoria que fez falta 
para o técnico Beard (Brendan Hunt), né?

Talvez a maior diferença entre as duas produções 
seja o fato do futebol ser apenas um pano de fundo, 

quase um simples acessório, de Ted Lasso. Já Strange 
New Worlds sabe usar muito bem a ficção científica e 
o legado que carrega. 

Um pé no passado, mas com olhar para o futuro
Para encarnar esse clima de aventura espacial, os 

produtores de Strange New Worlds deixaram de lado 
a atual estrutura para se construir o enredo de uma 
série. Em vez de um grande arco único (que, na prá-

tica, transforma temporadas em filmes de dez horas), 
a produção se valeu de episódios seriados, cada um 
com uma história com começo, meio e fim - seguin-
do o que Roddenberry e seus colegas faziam nos anos 
1960.

Quer dizer, mais ou menos. Esses episódios antigos 
tinham estruturas de roteiro um pouco mais rígidas, 
até por serem obrigados a obedecer durações pré-
-definidas pela emissora, incluindo os momentos dos 
intervalos comerciais. 

No streaming não há algo tão fixo assim. Tem mais: 
Jornada nas Estrelas: A Série teve 29 episódios em 
sua primeira temporada. Houve tempo o suficiente 
para que os roteiristas contassem as histórias que 
quisessem, ainda que dentro de uma fórmula. Star 
Trek: Strange New Worlds só teve dez neste primeiro 
ano, o que é a realidade do video on demand - não 

dava para gastar energia com qualquer ideia.
É aí que entra mais uma boa sacada da nova produ-

ção: cada capítulo faz uma homenagem a um gênero 
ou subgênero da TV e do cinema, todos (de algu-
ma forma) anteriormente trabalhados em décadas 
de Jornada. Tivemos, por exemplo, thriller político 
(episódio "Strange New Worlds"); ficção científica ao 
estilo A Chegada e Contatos Imediatos do Terceiro 
Grau ("Children of the Comet"); comédia romântica 
("Spock Amok"); fantasia ("The Elysian Kingdom"); 
terror ("All Those Who Wander"); e até viagem no 
tempo numa linha De Volta para o Futuro ("A Qua-
lity of Mercy", que encerra a temporada). Todos, de 
alguma forma, trazendo camadas que se relacionam 
com a nossa vida em 2022.
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MARIO EUGENIO SATURNO
(cientecfan.blogspot.com)

Dessalines ou Mandela, o 
que queremos para nossa nação? 

Enquanto discutimos quem foi o maior corrup-
to da Pátria, Bolsonaro ou Lula, 30 milhões 
morrem lentamente de fome e outros 80 mi-

lhões estão privados de alimentos que são exporta-
dos, coisas da internacionalização da economia, mal 
conduzida desde Dilma até Bolsonaro. Diante desta 
situação antagônica, de contradição e não do animal 
anta, precisamos responder a esta pergunta: que Pá-
tria deixaremos para nossas crianças? 

Os tolos destros e sinistros querem demonstrar que 
Lula é o mais corrupto por causa de dois imóveis, pelo 
mensalão e o petrolão da Dilma e Bolsonaro, pela ra-
chadinha, que é peculato, pelos 14 imóveis e, agora, 
pelos computadores, vacinas e MEC. Em verdade, em 
verdade, maldito o homem que confia no homem! Eita 
Jeremias (17,5), este sim era um profeta sábio, enten-
deu que o roubo (e demais pecados) afasta o homem 
de Deus.  Temos que pensar no futuro. E é mais impor-
tante o que o eleitor escolhe para discutir, por exemplo, 
o aborto, se Lula fosse implantar o aborto geral, ele já 
teve 14 anos para fazer e Bolsonaro também teve 4 anos 
para acabar com o aborto que existe, ou seja, não cabe 
a presidente colocar ou tirar o aborto. Aliás, quem con-
sagrou o aborto no Brasil foram os militares durante a 
ditadura.  Mas não custa lembrar que temos dois exce-
lentes candidatos viáveis e que não pesam denúncias de 
corrupção, nem desvio de caráter, ao contrário, sempre 
demonstraram amor ao Brasil e excelentes serviços 

prestados à Pátria: Simone Tebet e Ciro Gomes. 
Mas 82% dos brasileiros (47% do Lula, 28% do Bol-

sonaro, 7% ninguém, do DataFolha) querem polarizar 
para destruir o Brasil. Mas, como sou um neo-idoso 
ainda otimista, quero convencer essa esmagadora turba 
a pensar e entrar em acordo para salvar nossa Pátria de 
nós mesmos. De imediato, é preciso acabar com a ideia 
de golpe de estado. É vergonhoso, o Brasil apresentar-se 
ao mundo como uma republiqueta de bananas em que 
qualquer inepto ressentido possa tomar o poder por 
um golpe militar. Já defendi que para evitar uma guerra 
civil é preciso que os militares e autoridades manifes-
tem seu respeito à Constituição! Sem interpretações 
tortas. 

Assim, é preciso ser prático, ter um pragmatismo para 
colocar a nação nos eixos. Você pode ser como Dessa-
line do Haiti ou o Mandela da África do Sul. O Haiti 
era uma nação riquíssima, o primeiro país do mundo a 
abolir a escravidão, poderia ser uma potência econômi-
ca, mas Jean-Jacques Dessaline ordenou o extermínio 
da minoria branca e mulata (administradores e profes-
sores) que ainda permanecia no país, matando de 3.000 
a 5.000 pessoas em 1804. Já Nelson Mandela resolveu 
perdoar o mal que recebeu e preferiu construir uma 
Nação e tornou seu país o S do BRICS. 

Lula parece preferir ser Mandela, ao escolher Alckmin 
como seu vice. Mas seus lulistas, como os bolsonaristas, 
continuam a agir pelo conflito, pelo fomento do ódio, 
pelo desrespeito ao direito do eleitor, por vontade livre, 
escolher. Será que conseguiremos cumprir a profecia de 
ser a terceira potência econômica do mundo ou fare-

mos nosso país tão miserável, o Haiti é aqui (Gil e Cae-
tano)? 
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

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

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos
ao serviço
dos nossos 

leitores, 
clientes e 

à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co
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INGREDIENTES: 
2 c. de sobremesa + 1 c. de 
chá azeite
1 c. de sopa vinagre
1 q.b. pimenta de moinho
200 g batata cozida em ro-
delas
600 g (2x300g) dourada
1 ¼ c. de sobremesa sal
300 g (1 unid.)funcho em 
bolbo
40 unid. (¼ unid) pimento 
vermelho
40 unid. (¼ unid) pimento 
laranja
40 g (¼ unid) pimento ama-
relo
2 c. de sopa coentros frescos
30 g (¼ unid) cebola-roxa
1 dente alho

Dourada com funcho grelhado

MODO DE PREPARO: 
1-Lave e enxugue bem as douradas, dê dois golpes na diagonal nos lombos em 
ambos os lados e tempere com uma colher de sobremesa de sal.
2-Retire as folhas verdes ao bolbo de funcho e corte-o em quartos. Pique as 
folhas e misture-as com os pimentos, limpos de sementes e cortados em qua-
drados pequenos, com os coentros, a cebola e o alho picados.
3-Junte duas colheres de sobremesa de azeite e o vinagre e tempere com o 
restante sal e pimenta moída no momento. Reserve.
4-Aqueça muito bem uma chapa para grelhados, pincele com metade de uma 
colher de chá de azeite e grelhe os quartos de funcho até estarem bem dou-
rados. 
5-Na mesma chapa, aloure também as rodelas de batata. Retire os legumes e 
mantenha-os quentes. Pincele a chapa com o restante azeite e grelhe as dou-
radas de ambos os lados.
6-Sirva o peixe com os legumes e deite por cima o molho de pimentos.
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PEQUENOS ANÚNCIOS

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

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

Linhas da mão e cartas. Vidente com 
dons naturais. Resolve os seus proble-

mas sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

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

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de um homem que 
é abilidoso para trabalhos de 

manutenção de edifícios e reparações 
ligeiras no dia-ao-dia com experiência. 

MUITO BOM SALÁRIO
514-377-4760

PAYSAGISTE NDC
PRECISA-SE DE PESSOAS PARA CORTAR RELVA 

COM UM POUCO DE EXPERIÊNCIA. BOM SALÁRIO.
JACQUES: 514-992-0312

EMPREGOSEMPREGOS

Residência privada para idosos em Saint-Léonard
Concierge - Tempo inteiro

Servante de mesa – Tempo inteiro
Bus boy/Bus girl – Tempo parcial

Gerente - Tempo parcial
Recepcionista – Fim de semana a tempo parcial

(francês-inglês-italiano)
Envie o seu CV por email: 
info@groupeleparc.com
ou por Fax: 514-725-2929

JOGO DAS DIFERENÇAS

Mário Ferreira mostra
"primeira foto captada por 
um Português no espaço"

Mário Ferreira partilhou, este sábado, "a 
primeira foto captada por um Português 
no espaço". Trata-se de uma imagem onde 

é possível ver a Terra desde o interior da cápsula da 
New Shepard, onde o empresário fez a viagem su-
borbital, e, em primeiro, plano, uma bandeira de 
Portugal. 

Nas redes sociais, o empresário escreveu: "Espero que 
gostem, esta foi a primeira foto captada por um Portu-
guês no espaço, esperemos que tenha sido a primeira 
de muitas e que crie vontade e estímulo nas novas ge-
rações a olharem também para o espaço".

De recordar que a nave New Shepard, que esta quin-
ta-feira transportou o empresário português Mário 
Ferreira e outros cinco tripulantes para uma curta via-
gem suborbital, aterrou às 15h07 (hora de Lisboa) no 
Texas, EUA, de onde descolou 10 minutos antes.

O voo foi transmitido em direto pela Blue Origin, di-
rigida pelo magnata norte-americano Jeff Bezos.
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77 Anos Sobre um Crime sem Castigo

Passaram 77 anos sobre o 
ataque nuclear dos Estados 
Unidos à cidade japonesa 

de Hiroshima, causando a morte de cerca de 140 
000 pessoas entre esse dia e o final de 1945. Infe-
lizmente, as mortes continuaram a ter lugar como 
consequência do contacto com as radiações rece-
bidas, sendo que quem sobreviveu teve de conti-
nuar a tratar-se ao longo de muitos anos.

A bomba nuclear aqui utilizada possuía uma po-
tência equivalente a 13 quilotoneladas de TNT, ou 
seja, 13 000 toneladas deste explosivo. Hoje, armas 
com esta potência são destinadas a utilizações de 

natureza tática, com efeitos essencialmente locais. 
Objetivamente, o ataque nuclear a Hiroshima, e 
posteriormente o que o seguiu, mas sobre Nagasaki, 
constituíram indiscutíveis crimes contra a Humani-
dade, dado que o Japão estava completamente de-
pauperado e vencido, embora se recusasse a aceitar 
uma rendição.

A ideia de construir um tipo de armamento novo, 
de enorme poder destrutivo, surgiu na Inglaterra, 
tendo-lhe estado ligados os cientistas Leó Szilárd e 
Paul Wigner, que acabaram por publicar a histórica 
Carta Einstein-Szilárd, e em que se pedia que os Es-
tados Unidos tomassem medidas para adquirir boas 
quantidades de minérios de urânio, acelerando as 
anteriores investigações de Enrico Fermi sobre a 
reação nuclear em cadeia. Sobretudo pelo saber de 
Szilárd, Wigner e Edward Teller, o Governo dos Es-
tados Unidos acabou por ser levado à conclusão de 
que o urânio seria uma possível fonte de bombas 
com um poder destrutivo muito maior do que qual-
quer outra bomba até então conhecida. Bastante 
mais tarde, veio a ser Edward Teller o grande im-
pulsionador da construção da bomba termonuclear, 
usualmente conhecida por bomba de Hidrogénio.

Este caminho estava também a ser trilhado na 
Alemanha, mormente com as intervenções de Otto 
Han e de Werner Heisenberg. Esta realidade, entre-
tanto conhecida das autoridades britânicas e norte-
-americanas, veio a determinar a corrida à cons-

trução da bomba nuclear, que veio a ter lugar nos 
Estados Unidos, sob as lideranças de Leslie Groves, 
no domínio da segurança global do projeto, e de 
Openheimer, na gestão global científica da plêiade 
de físicos que trabalharam na construção da bomba.

Depois de avanços e recuos vários, conseguiu-se, 
finalmente, produzir a detonação de uma bomba 
no meio de um deserto remoto dos Estados Unidos. 
A partir daqui, e após a rendição incondicional da 
Alemanha na Europa, sobrava a guerra com o Ja-
pão, que continuava orgulhoso do seu império, e 
submisso ao seu imperador, tendo surgido a ideia a 
utilizar a bomba nuclear que havia sido criada, a fim 
de pôr termo à guerra com o Japão.

Subsistiam, no entanto, dúvidas sobre o êxito na 
utilização da bomba nuclear, que muitos temiam 
não vir a funcionar na sequência e um disparo da 

arma em causa. Foi este facto que levou Truman a 
recuar na ideia de mostrar uma explosão, a ter lugar 
no sítio onde se haviam desenvolvido as pesquisas, 
perante uma delegação de representantes japoneses. 
E foi esta mesma razão que determinou que se re-
cuasse, também, na ideia de operar uma mostra do 
poder da arma na baía de Tóquio, a fim de que as 
autoridades japonesas percebessem o que poderia 
vir a cair-lhes em cima. Deste modo, sobrou o ata-
que nuclear a Hiroshima que veio a ter lugar, mas de 
surpresa, sem aviso, de modo a esconder um possí-
vel falhanço.

O orgulho japonês, sempre suportado no papel do 
imperador, acabou por conduzir à recusa de uma 
rendição, mesmo depois do ataque nuclear a Hi-
roshima. Deste modo, veio a ter lugar um novo ata-
que nuclear, a Nagasaki, mas três dias mais tarde, 
9 de agosto. Foram mais 40 000 mortes imediatas, 
que se estenderiam a 74 000 até ao final desse ano. 
Finalmente, o Japão veio a render-se a 14 de agosto 
de 1945.

Estes dois ataques nucleares foram os únicos até 
hoje praticados no mundo, tendo sido exercidos em 
guerra e por parte de quem possuía tal armamento 
sobre quem dele não dispunha. Nunca veio a ter lu-
gar, logicamente, uma qualquer utilização de armas 
nucleares, ou termonucleares, entre potências que 
dispusessem de tais armamentos.

Já todos perceberam que a atual grande batalha da 

Ucrânia foi uma consequência da luta dos Estados 
Unidos contra a Rússia, levando a cabo o seu cerco 
através da expansão da OTAN para junto das fron-
teiras russas. Precisamente o que o Papa Francisco 
acabou por reconhecer, referindo um político inter-
nacional como lhe tendo explicado tal facto. Senho-
res do mundo, os Estados Unidos estão à beira de se 
verem ultrapassados pela China no domínio econó-
mico, ao mesmo tempo que se mantém a paridade 
nuclear com a Rússia. Com um mundo à beira de 
não poder sobreviver com os ritmos de crescimento 
da dominação neoliberal, que triunfou após o fim 
do comunismo soviético, os Estados Unidos vêem-
-se na necessidade de impedir a manutenção da 
atual distribuição de poder no mundo, o que requer 
uma minimização forte dos papéis, que são distin-
tos, da China e da Rússia. Dispondo do seu bloco 
de influência mundial, com mais de 7 centenas de 
bases militares na Terra, os Estados Unidos preci-
sam de fugir do regresso à era dos grandes blocos 
de influência. Eles têm o seu, mas, graças à máquina 
de propaganda de que dispõem em todo o mundo, 
através da grande comunicação social, tentam es-
conder essa realidade, dando-a como uma velharia 
a que se impõe não regressar.

Como qualquer um perceberá com facilidade, os 
Estados Unidos nunca renunciariam às armas nu-
cleares, o que significa que a ideia de lhes pôr um 
fim apenas materializaria o enfraquecimento dos 
restantes que delas viessem a prescindir. A esta 
ideia, repleta de riscos para a liberdade no mundo, 
há que juntar a infeliz ideia de António Guterres de 
operar as tais mudanças na estrutura do Conselho 
de Segurança, ou seja, retirar de lá a Rússia e a Chi-
na, e pôr um fim no direito de veto. Sobrariam, pois, 
os Estados Unidos como únicos senhores do mun-
do, situação que estão à beira de poder perder.

Olhando o que está a passar-se na Ucrânia, per-
cebe-se que só a posse de armas nucleares e termo-
nucleares por parte da Rússia impede que esta seja 
dizimada pelos Estados Unidos e pela sua OTAN, 
de que fazem parte, igualmente, os restantes Esta-
dos subordinados ao poder da zona de influência 
norte-americana. É bom não esquecer nunca que os 
Estados Unidos, na História da Humanidade, foram 
os únicos a utilizar tais armas e sobre quem as não 
possuía. A guerra, essa, sempre existiu, pelo que, 
mesmo sem armas nucleares continuaria a existir. 
O caso das guerras do Vietname e do Iraque mos-
traram que há duas leis para estas questões: uma 
para os Estados Unidos, a quem tudo é consentido, 
outra para os restantes Estados, mormente os não 
cristãos e/ou europeus. E o mesmo se pode dizer da 
Palestina, onde tudo é consentido a Israel, sempre 
com a treta internacional da ideia dos dois Estados, 
mas que nunca chegará a materializar-se, dado que 
se trata de uma luta entre cristãos e muçulmanos. 
E convém ter presente que se chegou a trabalhar, já 
no início da década de 60 do passado século, numa 
vacina destinada a negros, mas com a finalidade de 
promover a impossibilidade da sua fertilidade.

Vive-se, nos dias que passam, uma luta de mor-
te entre o ambiente judaico-cristão, essencialmen-
te presente no espaço euro-atlântico, e o restante 
do mundo, seja por razões raciais ou religiosas. O 
triunfo absoluto do primeiro só ainda não teve lu-
gar por via, precisamente, da existência das armas 
nucleares. O seu fim seria o regresso a guerras em 
larga escala, mas que traria o mundo para uma zona 
de possível sobrevivência e dominação absoluta do 
tal ambiente judaico-cristão.

HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal
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O que é e quais os sinais da doença
neurológica que afeta Billie Eilish
Billie Eilish falou abertamente sobre a Síndro-

me de Tourette num novo documentário da 
Netflix. 

A cantora, de 20 anos, abordou o assunto durante 
uma entrevista que deu a David Letterman no âmbi-
to da quarta temporada do programa ‘My Next Guest 
Needs No Introduction’. 

“Fico muito feliz em falar sobre isso”, começa por di-
zer. “Na verdade, adoro responder a perguntas sobre o 
assunto, porque é muito, muito interessante. [Mas] Es-
tou um pouco confusa, ainda não percebo tudo”, nota.

Eilish notou que os seus tiques, efeitos da síndrome, 
incluem mexer as orelhas, levantar as sobrancelhas e 
mexer o braço. 

“São coisas que nunca notarias se estivesses a ter uma 
conversa comigo, mas para mim são muito cansativas”, 
notou. 

Billie lembrou que foi diagnosticada aos 11 anos de 
idade e que procura focar-se nas tarefas diárias para 
minimizar os tiques.

Piscar os olhos repetidamente, fazer vocalizações sem 
sentido e movimentos faciais bruscos. Estes comporta-
mentos podem, na realidade, ser sintomas de Síndro-
me de Tourette, uma perturbação neurológica crónica 
que se manifesta cedo, mas que pode ser facilmente 
confundida com outras patologias, como perturbação 
obsessivo-compulsiva, ansiedade ou perturbação de 
hiperatividade e défice de atenção. 

A causa dos tiques ainda é pouco compreendida e não 
existe uma fórmula mágica para lidar com a doença. A 
boa notícia é que "que podem ser tratados e contro-
lados com a ajuda de terapêuticas eficazes", como ex-

plica a rede de clínicas e hospitais Lusíadas. Exemplo 
disso mesmo são como as terapias comportamentais, 
ansiolíticos, neurolépticos, psicoterapia e estimulação 
cerebral profunda.

Alguma vez já deu por si a fazer a pergunta: Serão 
tiques ou síndrome de Tourette? Veja abaixo os sinto-
mas a que, segundo a rede de saúde CUF, deve prestar 
muita atenção:

Piscar repetidamente os olhos;
Fazer caretas;
Mover a cabeça de um lado para o outro;

Tossir, pigarrear, fungar ou cuspir;
Encolher ou sacudir os ombros;
Esticar os braços, estalar os dedos, bater palmas ou 

fazer outros movimentos com os braços e as mãos;
Chutar, saltar, rodar, torcer-se ou fazer outros movi-

mentos com os pés e as pernas;
Repetir determinadas palavras;
Dizer palavrões ou fazer gestos obscenos;
Gritar, gemer, assobiar, grunhir ou emitir outros sons.
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Alimentos e bebidas que são prejudiciais
para a saúde do seu cérebro
Cuidar da saúde do cérebro é essencial e se-

gundo a Healthline, plataforma especializa-
da em saúde, existem vários tipos de alimen-

tos e bebidas que podem ser muito prejudiciais, por 
isso, devem ser evitados ou pouco consumidos. 

É importante, por exemplo, não abusar das bebidas 
com muito açúcar como refrigerantes e sumos de fru-
ta. O seu consumo, em excesso, pode resultar em vários 
problemas como diabetes tipo 2 ou doenças cardíacas.

Além disto, também são prejudiciais para o cérebro 
porque aumentam, significativamente, o risco de vá-
rios tipos de demência, incluindo Alzheimer. É tam-
bém possível que provoquem problemas na memória, 
na capacidade de aprendizagem e no funcionamento 
do cérebro, em geral. 

Os alimentos com carboidratos refinados também 

não devem fazer parte da sua alimentação. É o caso de 
arroz e pão branco ou massas que têm um nível glicé-
mico alto - que é rapidamente digerido pelo corpo e 
pode causar picos de açúcar no sangue e insulina. Os 
alimentos que têm estas características são conhecidos 
por prejudicarem o funcionamento do cérebro e cau-
sar problemas mais sérios. 

Consumir álcool, em excesso, também pode ter con-
sequências muito negativas para o seu cérebro. Poden-
do, por exemplo, reduzir o volume cerebral, provocar 
alterações metabólicas e interromper a comunicação 
entre neurotransmissores, essencial para o bom fun-
cionamento do cérebro.

É também possível que o alcoolismo resulte em sín-
dromes e doenças graves com sintomas como perda de 
memória, desequilíbrio e problemas na visão.

Peixes com muito mercúrio, como o peixe-espada, 
não devem aparecer, regularmente, no seu prato, por-
que podem ser tóxicos. Quando as pessoas o conso-
mem em excesso, ele espalha-se pelo corpo, concen-
trando-se no cérebro, fígado e rins, já em mulheres 
grávidas o mercúrio pode acumular-se na placenta e 
no feto.

Os efeitos de uma intoxicação de mercúrio incluem 
perturbações no sistema nervoso central e neurotrans-
missores, podendo também estimular neurotoxinas 
que causam danos no cérebro.


