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em destaque será o primeiro dia
de aulas um bicho
de sete cabeças?

*Termos e condições no interior do jornal

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------

morreu o astronauta Neil
armstrong, o primeiro
homem na lua

O astronauta norte-ame-
ricano Neil Armstrong, o 
primeiro homem que cami-
nhou na lua, morreu aos 82 
anos. Neil Armstrong tinha 
sido operado ao coração no 
início de agosto.O astro-
nauta Neil Armstrong e o 
seu companheiro da Apollo 

11, Buzz Aldrin, foram os primeiros homens a ca-
minhar na lua, a 20 de julho de 1969.”

Grandes Festas
do espírito santo
As Grandes Festas do Espírito Santo da Nova In-

glaterra, tiveram lugar em Fall River, de 23 a 27 
de Agosto, movimentando anualmente milhares 
de pessoas.
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Membro
oficial

aGeNda comuNitáRia

AbERtO tODOs Os DiAs, 
CARtAs, DóMinó

futEbOl PORtuguês EM DiRECtO
REsERVEM O sEu lugAR

comunicado da
Pastelaria Notre maison

A Pastelaria Notre Maison está presen-
temente a finalisar as renovações. As 
nossas desculpas pelo inconveniente e 
agradecemos a vossa compreensão. Esta 
empresa familiar completa brevemente os 
seus 30 anos de serviço no meio da sua 
estimada comunidade portuguesa. É com 
muito gosto que reabriremos as nossas 

portas no dia 4 de Setembro com o local renovado para melhor os 
servir!

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação de forros de casacos

de couro e camurça

Temos bons preços
Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

aulas de zumba!
A Associação Portuguesa de Laval, vai recomeçar a dar aulas de 
Zumba! Todas as segundas-feiras para a nossa comunidade e seus 
amigos! Vamo-nos manter em forma e fazer algum cardio. As aulas 
recomeçaram. 
Para mais informações contactar lina: 514-296-4597.

casa dos açores do quebeque
aulas de Pintura a Óleo 
Sra. D. Mercês Resendes Dos Reis, formada da Escola de pintura 
dos Artistas e Escultores do Quebeque onde adquiriu diferentes mé-
todos e técnicas, vai dar aulas de pintura a óleo na sede da Casa 
dos Açores do Quebeque. As aulas terão início Sexta-feira, dia 31 
de Agosto de 2012, pelas 19h00. Para as pessoas interessadas, por 
favor communicar com a Casa dos Açores do Quebeque (514 388-
4129) ou então com a Sra D Mercês Resendes Dos Reis (450 668-
7144 e/ou 514 794-5488).

escola Portuguesa
No próximo dia 15 de Setembro, haverá inscrições para a escola de 
língua Portuguesa em Laval. Cursos a partir dos 5 anos para a pré-
-primária, e do primeiro até ao nono ano. 3 horas por semana aos sá-
bados. Todos os interessados devem comunicar com Olga Raposo: 
450-681-7420 ou Maria do Carmo Raposo: 450-681-4303.

o drama do desemprego
O Norte de Portugal é a região do país com o 

maior número de desempregados – são quase 
300 mil à procura de trabalho. Uma situação que 
tem como consequência uma pressão acrescida so-
bre a diminuição dos salários dos trabalhadores. 
O Norte destaca-se também com o maior número 
de trabalhadores com salários abaixo de 310 euros 
por mês, ou seja, já há 7600 pessoas neste escalão, 
enquanto os alimentos e os combustíveis aumen-
tam. 
O drama de desemprego está também afectar, ain-

da mais, o número de casais com ambos os cônju-
ges desempregados. Este número, segundo as recen-
tes estatísticas do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), em comparação ao ano passado, 
já duplicou, atingindo os 8807 casais. Esta realida-
de que é evidente no Norte, mais concretamente no 
distrito do Porto, onde o desemprego cresce acima 
da média nacional pelos 20,7 por cento, segundo os 
dados do IEFP. E se o leitor reparar neste agravamen-
to do desemprego mais de perto, ou seja, concelho 
a concelho, o problema apresenta situações ainda 

piores: 34,1% em Matosinhos, 32,4% em Penafiel, 
28,9% em Paços de Ferreira, 28,6% na Maia, 27,6 
em Paredes e 26,7% em Lousada. Depois há o pro-
blema do crescimento do desemprego jovem, como 
por exemplo, os registados 76,2% em Matosinhos, 
ou os 50,7% em Penafiel ou ainda os 45,25% na 
Maia. Isto são apenas alguns exemplos, porque no 
resto dos distritos do Norte, como Braga e Viana do 
Castelo o desemprego é igualmente elevado. As pes-
soas andam deprimidas, tristes e sem esperança para 
um futuro melhor. 
Com esta situação de desemprego, os jovens e os 

menos jovens só pensam em emigrar. Nos pontos de 
partida o que se vê mais são trabalhadores de malas 
feitas com destino a outros países, alguns aventuram-
-se mesmo sem garantias de emprego. E o que os 
leva a partir? São as faturas e as dívidas que se vão 
acumulando e sem perspectivas para arranjar empre-
go. Uns perdem as suas casas porque não conseguem 
fazer face aos pagamentos das prestações, outros 
ficam sem as viaturas e, um grande número está a 
sobreviver graças ao auxílio dos pais e dos avós e 
outros familiares.
E a situação vai de mal a pior, no concelho da Maia, 

110 operários da empresa têxtil, Finex Tech, (uma 
empresa finlandesa) foram surpreendidos quando re-
gressaram de férias e viram as portas da empresa fe-
chadas e vieram a saber que a empresa tinha  pedido 
insolvência. Os trabalhadores desconfiam de que se 
trata de mais uma empresa que se vai mudar para a 
China para beneficiar da “mão d’obra barata”. Nou-
tro caso de despedimento em Vilar de Paraíso, V.N. 
De Gaia, os trabalhadores da Cerâmica de Valadares, 
com salários em atraso, vêem-se aflitos para fazer 

face à vida. As razões da aflição das famílias pren-
dem-se com a falta de dinheiro para pagar as rendas 
das casas, a água, a luz e os manuais escolares. Há 
trabalhadores que estão em total desespero. Daí o au-
mento de número de trabalhadores a tentarem a sua 
sorte na emigração.
Parece ser o nosso destino... procurar o nosso sus-

tento longe do nosso ‘Torrão Natal’, aquele cantinho 
à beira mar plantado que dele sempre temos sauda-
des... como dizia o Padre António Vieira, quando, do 
alto do púlpito resume assim a existência do génio 
português: “nascer pequeno e chegar a grande. Isso é 
verdadeiramente ser homem. Um palmo de terra para 
nascer... e um mundo inteiro para morrer...

Jantar dançante
O Clube Oriental Português de Montreal organiza um jantar dan-
çante em homenagem à marcha do Clube Oriental no sábado dia 
29 de Setembro pelas 19h30. Haverá a presença da atleta olímpica 
Meaghan Benfeito. Para animar esta festa, Brian Ferreira, DJ Beatz.
Para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

depois de vinte anos 
Caros leitores; venho por esse meio comunicar-lhes com muita ale-
gria e satisfação, que depois de vinte anos a frequentar uma Igreja 
EVANGÉLICA PENTECOSTAL voltei para a Igreja Católica; muito 
embora eu tenha obtido um grande conhecimento do evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo como também os muitos estudos Bíbli-
cos e ainda o louvor e Adoração a Deus Nosso Senhor que foi a 
melhor experiência que tive na minha vida espiritual. O facto de me 
ter separado de uma Igreja não quer dizer que me separei de Deus 
porque só há um Deus verdadeiro para todos... Porém, aconteceu 
-me depois da morte do meu marido sentir-me muito triste, muito só 
e desamparada; foi aí que eu decidi envolver-me com a Igreja de 
SANTA CRUZ e juntei-me com o grupo COMEMOS JUNTOS e foi aí 
que senti o conforto que tanto necessitava... Fui muito bem recebida 
pelo nosso sempre estimado Sr. padre JOSÉ MARIA CARDOSO e 
também a senhora dona ZULMIRA nossa estimada secretária; assim 
também os nossos queridos velhos amigos que já me conheciam há 
muitos anos. Estou muito feliz e muito agradecida por ter vindo jun-
tar-me ao nosso querido povo PORTUGUÊS o meu muito obrigada 
pelo vosso calor, amizade e simpatia que me dispensaram. Sinto que 
Deus tem guardado um propósito para mim... Que Nosso Senhor 
vos recompense com as maiores bênçãos Celestiais.

Maria da Luz Mendonça

assembleia Geral
Convidamos todos os sócios do Centro do Espírito Santo de Anjou 
com a cota em dia, para apresentação do relatório das contas de 
2011/2012, assim como para as eleições da nova administração.
Desta maneira outras equipas poderão apresentar a sua própria 
candidatura, para assim se poder continuar todo o trabalho da nossa 
organização. Para este efeito foi escolhido o dia 9 de Setembro às 15 
Horas .Se a esta hora não houver sócios suficientes, se procederá às 
15h30 min com os sócios presentes.
  Os assuntos da reunião serão apresentados na seguinte ordem: Or-
dem do dia; Leitura e aprovação  da ordem do dia; Leitura e  aprova-
ção da ultima acta.Apresentação  dos balancetes; Eleições dos mem-
bros  para a presidência, oconselho fiscal  e o concelhoadministrativo; 
Vários. Contamos com a vossa presença e participação em massa.
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Programa “Portugal no coração – 2012”
O Consulado – geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à Comunidade 
Portuguesa residente na sua área de jurisdição consular e informa que, tal como em anos ante-
riores, a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas promove, em 2012, uma edição do 
Programa “Portugal no Coração”, que se realizará entre de 22 e 30 de Outubro de 2012. 
O referido programa visa levar a Portugal os cidadãos Portugueses com idade igual ou superior a 65 
anos que não tenham visitado o País há mais de 20 
anos e que se encontrem numa situação de carência 
de recursos. Todos os encargos serão suportados pela 
Direcção – Geral dos Assuntos Consulares e Comuni-

dades Portuguesas.
Os candidatos que vierem a ser seleccionados terão ainda que apresen-
tar um atestado médico comprovando que se encontram em condições 
físicas que os permitam viajar autonomamente.
Para se candidatar, o interessado deve preencher o respectivo formulário 
de candidatura, que deverá ser entregue neste Consulado – Geral até 13 
de Setembro de 2012.
Tanto o formulário de candidatura como os respectivos regulamentos se 
encontram disponíveis neste Consulado – Geral.

morreu o astronauta 
Neil armstrong, o 
primeiro homem 
na lua
O astronauta norte-americano Neil Armstrong, 

o primeiro homem que caminhou na lua, 
morreu aos 82 anos. 
Neil Armstrong tinha sido operado ao coração no 

início de agosto.O astronauta Neil Armstrong e o seu 
companheiro da Apollo 11, Buzz Aldrin, foram os 
primeiros homens a caminhar na lua, a 20 de julho 
de 1969”.
 Um pequeno passo para o Homem, um salto gi-

gantesco para a Humanidade”, a frase que ficou para 
a história dita por Armstrong após aterrar na lua. O 
presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, la-
mentou a morte do astronauta Neil Armstrong, “um 
dos maiores heróis americanos de todos os tempos”, 
que inspirou uma geração a atingir as estrelas.A fa-
mília do astronauta norte-americano Neil Armstrong, 
o primeiro homem que caminhou na lua, anunciou 
hoje a morte do pioneiro espacial, aos 82 anos, de 
complicações após uma cirurgia cardiovascular. Num 
comunicado divulgado pela presidência dos Estados 
Unidos, Barack Obama e a mulher, Michelle, afir-
mam ter ficado “profundamente entristecidos” com a 
notícia da morte do astronauta, o primeiro a andar na 
lua, a 20 de julho de 1969.

samsung condenada a 
pagar milhões à apple
Um júri do tribunal de San José determinou que 

a Samsung violou várias patentes da Apple 
para smartphones e tablets condenando a empresa 
sul coreana a pagar uma indemnização milionária 
Um júri decidiu na sexta-feira que a Samsung infrin-
giu as patentes da Apple para os ‘smartphones’ e os 
‘tablets’, um veredicto que pode ter repercussões im-
portantes no mercado, noticia a AFP.
O júri, em San José, no Estado da Califórnia, que 

examinou cerca de 700 queixas da Apple e Samsung, 
decidiu que a empresa sul-coreana de eletrónica in-
fringiu várias patentes, reportaram os sítios de tecno-
logia na Internet Cnet e The Verge em despachos ‘ao 
vivo’ da sala de tribunal. A Apple, que tinha acusado 
os sul-coreanos de terem copiado o iPhone e o iPad, 
pretende uma indemnização de 2,75 mil milhões de 
dólares (2,2 mil milhões de euros) e uma sentença 
que pode colocar fora de mercado dos Estados Uni-
dos alguns produtos da Samsung.

‘o vaticano é um
antro de misóginos’
Muito crítica em relação ao conservadorismo 

da Igreja Católica, que impõe o celibato e 
proíbe a ordenação feminina de sacerdotes porque 
“tem horror às mulheres”, esta ativista considera 
que o Papa Bento XVI governa o Vaticano de for-
ma monárquica e absoluta.
O recém-eleito prefeito da Congregação para a Dou-

trina da Fé, o arcebispo alemão, Gerhard Müller, con-
sidera que a exclusão das mulheres da ordenação sa-
cerdotal “segue a vontade e o chamamento de Cristo”. 
Como comenta estas declarações?
Isso é uma inverdade. Não há absolutamente nada 

nos Evangelhos que diga que as mulheres não podem 
aceder ao sacerdócio. Aliás, Cristo não ordenou nin-
guém, pelo contrário, ele foi contra a instituição sa-
cerdotal estabelecida. Nos primeiros tempos do Cris-
tianismo havia comunidades lideradas por mulheres e 
por homens e isso está comprovado, por exemplo, nas 
cartas de S. Paulo, onde são dadas instruções diretas a 
mulheres para que conduzam as comunidades de de-
terminada forma. O anúncio da ressurreição de Cristo 
foi dado por uma mulher. Há momentos fundamentais 
na pregação de Cristo em que ele mostra o sentimento 
que tinha de que as mulheres eram as grandes divulga-
doras da sua mensagem.
Estas declarações são uma tentativa de travar o as-

sunto? Não, apenas servem para confortar a ala mais 
conversadora da Igreja. Tenho a certeza de que 80% 
do Clero não pensa assim, mas como têm as suas car-
reiras obedecem. Dizem uma coisa quando estão no 
púlpito, mas off the record dizem outra.
Então, há uma voz oficial e outra oficiosa...
... há um mainstream católico e, concordo, uma voz 

oficiosa que se traduz num sentimento generalizado de 
que as coisas deveriam mudar e, também, de descon-
forto em relação à maneira como o Vaticano funciona. 
O poder absoluto corrompe absolutamente e aquilo é 
um poder absoluto. O Vaticano não é nenhum santuá-
rio.
A mulher ainda é malvista pela Igreja Católica?
Sim, completamente. As mulheres são excluídas dos 

centros de decisão da Igreja. Basta ver o recente caso 
das freiras americanas: um grupo de mulheres muito 
respeitadas pela sociedade local porque ajudam os 
mais carenciados, mas como levantaram a voz a favor 
dos oprimidos e não se submeteram a determinadas 
ordens clericais o Vaticano enviou um comité de in-
vestigação. Enquanto isso, não mandaram investigar 
as dioceses onde há escândalos de pedofilia e assédio 

sexual do clero masculino.  Foram usados dois pesos e 
duas medidas para homens e mulheres. Exatamente. O 
Vaticano é um antro de misóginos.
Como assim? A não ordenação de mulheres é só uma 

birra. Os padres foram casados até ao séc. XII, a partir 
daí introduziram o celibato, que foi uma medida bu-
rocrática por causa de questões de heranças e parti-
lhas. Enquanto eles não resolverem o fim do celibato 
obrigatório, a questão das mulheres estará sempre [em 
segundo plano]... porque somos o demónio. Foram 
educados com horror às mulheres.
O que falta à Igreja? Amor. Enquanto Jesus significa-

va amor, solidariedade e compaixão, a Igreja tornou-
-se seca, árida, quezilenta e sempre contra tudo. É um 
espaço de exclusão e não de abertura.

Que balanço faz destes sete anos de pontificado do 
Papa Bento XVI? Péssimo. Acho que é uma pessoa 
dura e, pelo que ele fez ao longo de 30 anos como 
braço-direito de João Paulo II, nomeadamente ao nível 
dos castigos permanentes aos teólogos, não tenho boa 
impressão dele.
A governação deste Papa é autocrática? Sim, aliás 

monárquica absoluta. E outra coisa que me faz impres-
são é que ele voltou a usar aqueles chapéus... como é 
que num mundo tão pobre, os cardeais andam vestidos 
de seda e rendas. O luxo das igrejas horroriza-me.
Quem é Maria João Sande Lemos: Nasceu em Lou-

renço Marques, atual Maputo, em 1938. Esteve na 
origem, ao lado de Sá Carneiro, do PSD. Ativista em 
várias causas, trabalhou na Comissão para a Igualda-
de dos Direitos das Mulheres e participou em confe-
rências da ONU sobre o tema. Em 1992, fez parte da 
equipa de observadores que acompanhou as eleições 
em Angola e, em 1997, foi uma das cofundadoras do 
braço português do movimento internacional católico 
Nós Somos Igreja
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CARnEiRO
Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: O amor poderá bater-lhe à porta, fique atento.
saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. 
Dinheiro: Esta não é uma boa altura para investir nos negó-
cios. números da sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1

Pensamento positivo:  Faço os esforços necessários para alcançar 
o que mais desejo.

tOuRO
Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Seja sincero nas suas promessas se quer que a 
pessoa que tem a seu lado confie em si.
saúde: Liberte-se e a sua saúde irá melhorar.

Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos de caráter pro-
fissional. números da sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4
Pensamento positivo:  Encaro as derrotas como passos necessá-
rios para a minha aprendizagem.

gÉMEOs
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Ini-
ciativa. Amor: Momento favorável para jantares românticos. 
saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja 
prudente. Dinheiro: Momento calmo e favorável.

números da sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2
Pensamento positivo:  Tenho energia para avançar com os meus 
projetos.

CARAnguEJO
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade.Amor: a sua vida amorosa dará uma gran-
de volta brevemente. saúde: Faça exames médicos.
Dinheiro: Evite gastos supérfluos.  

números da sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9
Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus so-
nhos.

lEãO
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: estará em plena harmonia na sua vida a este nível.
saúde: Faça um check-up.

Dinheiro: Tente poupar um pouco mais, pois mais vale prevenir do 
que remediar.
números da sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28
Pensamento positivo:  sei usar o poder que tenho de forma justa 
e equilibrada.

ViRgEM 
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Partilhe os seus sentimentos e decisões com 
a pessoa que ama. saúde: Com disciplina e controlo melho-
rará de qualquer problema. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai 

precisar da sua ajuda. Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13
Pensamento positivo:  a sinceridade orienta todas as minhas ati-
tudes.

bAlAnçA 
Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção à 
sua família. saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: 
Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu ren-

dimento mensal. 
números da sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1
Pensamento positivo:  sou generoso comigo mesmo e com os que 
me rodeiam.

EsCORPiãO
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: liberte-se do passado. saúde: procure o seu médi-
co se não se anda a sentir bem. Dinheiro: ajude os mais 
necessitados. 

números da sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6
Pensamento positivo: Acredito que sou capaz de realizar os meus 
sonhos.

sAgitáRiO
Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ In-
dolência. Amor: Vai apaixonar-se facilmente. saúde: Faça 
caminhadas. Dinheiro: Não se exceda nos gastos.
números da sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18 

Pensamento positivo:  venço as dificuldades com coragem e de-
terminação. 

CAPRiCóRniO
Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealda-
de, Reflexão. Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem 
os momentos escaldantes. saúde: Cuidado com os exces-
sos alimentares. Dinheiro: Não peça um novo empréstimo, 

os tempos não estão para isso. 
números da sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
Pensamento positivo:  reflito bem antes de dar um passo para não 
me arrepender.

AquáRiO
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Aproveite bem todos os momentos que tem para es-
tar com a sua cara-metade.
saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.

Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais.
números da sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20
Pensamento positivo:  a felicidade reina na minha vida.

PEixEs
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o seu par. 
saúde: Será uma época com tendência para enxaquecas.  
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar 

com isso.
números da sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29
Pensamento positivo: Encontro rapidamente as respostas de que 
preciso.

Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo 
(00 351)  21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

Se quiSer deSabafar ou ouvir 
uma palavra amiga faça uma 

conSulta de tarot comigo!

Consultas por telefoneTAROT

1-514-461-7285 USA/CANADA 
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

SAÚDE, 
AMOR, 

FAMÍLIA, 
DINHEIRO, 
TRABALHO

SAIBA TUDO:

Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo 
(00 351)  21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

Se quiSer deSabafar ou ouvir 
uma palavra amiga faça uma 

conSulta de tarot comigo!

Consultas por telefoneTAROT

1-514-461-7285 USA/CANADA 
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

SAÚDE, 
AMOR, 

FAMÍLIA, 
DINHEIRO, 
TRABALHO

SAIBA TUDO:

Vê nas estrelas, revela o teu passado e o futuro. Espe-
cialista em reunificacão do ser amado e expulsão de 
maus espíritos.
Ama alguém de quem não se consegue aproximar-se? E 
envergonhado? Quer paz na sua família? 
Esta senhora, dotada de poderes extraordinários, pode 
ajudá-lo/la. Consegue, lá onde os outros falham. satisfa-
ção garantida ou de dinheiro devolvido.
Mais de 20 anos de experiência no mundo do Psíquico.
tem ajudado milhares de pessoas. Escritório privado. 
ficará deslumbrado com as suas predições.

sómente por apontamento.
tel:514-559-3079

Marina
Psíquica Europeia

Especializada em leitura da palma da mão, 
cartas tarot e leitura psíquica.

os olhos do coração

O apóstolo Paulo informou os leitores da epís-
tola aos Efésios 1: 17-18, dizendo que pedia a 

Deus, Pai da glória, que lhes concedesse “espírito 
de sabedoria e de conhecimento, sendo ilumina-
dos os olhos do coração, (o deles) para saberdes 
qual é a esperança do seu chamamento”. Como 
compreender, pois, “olhos do coração”?
Sabemos que Aristóteles falava dos “olhos da 

alma”, e pensamos que há boa diferença, mas nenhu-
ma destas expressões é de mera acuidade intelectual. 
Por efeito trata do ser humano preparado para senti-
mentos elevados, mais concretos do que a habitual 
disposição das emoções passageiras. “Olhos do cora-
ção” é mais do que uma metáfora, porque são aqueles 
que se fixam na direção de Cristo. 
A “iluminação do coração” invade, com a luz da 

verdade, todo o íntimo do ser humano, e resulta na 
apreensão das realidades da Graça divina, aplicando-
-a aos dons do Espírito Santo que, em princípio, pode 
ser a visão para que os espiritualmente cegos possam 
ver o que falta na rotina diária de cada um.
O dom do Espírito Santo explica a figura simbólica 

dos olhos, e refere o “conhecimento” ou “discerni-
mento”, significando o “homem interior” como cen-
tro da vida e alusão ocasional à faculdade da inteli-
gência. Um exemplo: 

Conhecemos Jorge que tinha um amigo que acre-
ditava na existência de Deus, ouvia as suas palavras 
de testemunho, mas não se coibia das expressões in-
delicadas e até torpes, menosprezando Deus e todo 
o mundo. Entretanto dava igualmente sinais de pes-
soa humilde e serviçal. Jorge tinha lido as palavras 
do Apóstolo Paulo, e desejava que os olhos do seu 
coração pudessem ver o motivo do procedimento do 
seu amigo Carlos.   Resolveu então, alcançar, numa 
distância oculta, a verdade da vida que parecia dis-
frutar quando se encontravam, e que tanto o fazia 
sofrer. Veio a verificar que todas as manhãs entrava 
numa padaria próxima, e saía comendo um “pãozi-
nho” bem pequeno… Ao interroga-lo ficou sabendo: 
--“Fui despedido… por pedir aumento de salário… 
Se fizer algum recado pago o pão que a padeira me 
fornece… senão tenho dinheiro ela espera que eu pa-
gue mais tarde… É um bom coração! É difícil encon-
trar emprego, e Deus é que está faltando… Cada dia 
como pão e muitas vezes mais nada… tenho vergo-
nha de pedir… de estar desempregado…
Jorge emudeceu. Compreendeu que os seus olhos 

necessitavam urgentemente da luz divina. Entendia 
melhor que a faculdade espiritual da alma era ter 
olhos para cumprir os trâmites da religião, e da ativi-
dade da Igreja, mas a claridade que o aturdiu naquele 
momento levou-o a aceitar os clarões da luz ativa que 
Deus tem, com objetividade de ser útil e benfazeja na 
sociedade. Sentiu que o seu coração via a necessida-
de do amigo que ele evangelizava. Voltou-se para ele 

e disse-lhe:
--Vem viver comigo! Comes do que eu comer… vai 

pagar à padeira…Deus a usou,  para eu ser contigo… 
Fica sabendo! Somos os dois órfãos. Deus é nosso 
Pai!

A pedagogia científica talvez não saiba como os 
“olhos do coração” podem ver. Apenas Deus pode 
dar a um ser humano, um coração novo que sinta e 
veja! Pois está escrito: --”Dar-vos-ei coração novo 
e porei dentro de vós espírito novo; tirarei de vós 
o coração de pedra e vos darei coração de carne”-- 
(Ezeq.36:26),

Os olhos são a luz do corpo, instrumento da visão 
de inquérito e da confirmação natural, mas a alma é 
a sede da inteligência, e pode ser iluminada para co-
nhecimento intuitivo, ou de revelação, vinda de Deus 
para objetivo especial. Leiamos o complemento do 
versículo 18, e também o 19, do mencionado capítulo 
1 da epístola aos Efésios:
-- “…a esperança  do seu chamamento, qual a rique-

za da glória da sua herança nos santos, e qual a supre-
ma grandeza do seu poder para com os que cremos, 
segundo a eficácia da força do seu poder”--. Paulo 
orava para que essa riqueza ocorresse com os leitores 
da epístola, e hoje mesmo Deus pode distribuir, por 
quem deseje, “força do seu Poder”. Os versos 13 e 
14, do mesmo capítulo, tratam da “promessa da sal-
vação”, e do “penhor da nossa herança, até ao resgate 
da sua propriedade, em louvor da sua glória”. Admi-
ramo-nos muitas vezes de que certos animais tenham 
maior intuição e perceção do que o ser humano, mas 
esquecemo-nos de que nenhum enjeita a proprieda-
de que Deus tem deles, e os homens discutem-na, ou 
rejeitam-na.

Presentemente os noticiários da nossa sociedade 
fazem questão do laicismo livre do nosso governo, 
porque as escolas, os municípios, e as repartições 
governamentais, conservam os crucifixos com Jesus 
pregado… A discussão volteia à roda de cada um, 
porque não crê em Deus, é maometano, budista, ete-
cetera, ou tem outro credo qualquer, que lhe facilita 
costumes, e até o vestuário que enverga. Ainda não 
ouvimos o argumento de que Jesus ressuscitou três 
dias depois de ter sido crucificado, e há quem pugne 
pela verdade dessa situação, na relação com Ele, pois 
vive, e Ele deixa cada pessoa na liberdade de expor o 
seu motivo responsável, neste século, ou no tribunal 
divino. 
As ideias pessoais são objeto do “livre arbítrio” que 

Deus estabeleceu, ou do conceito da sua Revelação. 
Não esqueçamos: 

“Os olhos do coração” podem ver o que praticamos. 
Os que temos na face servem-se dos cinco sentidos 
instalados no nosso corpo, de beleza maravilhosa, 
mas de perceção limitada, e chegam a ser enganado-
res… Também chegamos a conhecer algo por meio 
da razão, mediante a pura reflexão, através da qual 
alcançamos os valores morais. A intuição é universal, 
e o ser humano chega a ter conhecimento imediato 
de muita coisa das realidades divinas, concretizadas 
por Deus, contanto que caminhe ao nível do “pleno 
conhecimento d’Ele”; está escrito: --“Ninguém se 
vanglorie na presença de Deus. Vós sois d’Ele, em 
Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, 
sabedoria e justiça, santificação e redenção; aquele 
que se gloria glorie-se no Senhor”. (1ª Cor.1:29-31).
A “força do Poder” de Deus não é linguagem hiper-

bólica. A redenção humana e a completa salvação, 
permite aos redimidos receberem e usar essa força 
em situações do Poder divino, para maravilhas e mi-
lagres. Não olvidemos o que o Anjo do Senhor disse à 
Igreja de Laodiceia em nome de Jesus:--“Aconselho-
te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para 
te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a 
fim de que não seja manifesta a tua nudez, e colírio 
para os olhos e vejas”! (Apocalipse 3: 18).

Texto de J. J. Marques da Silva
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Combine um telefone e um pacote entre os nossos três tipos de combos 
para obter a melhor combinação qualidade-preço. Aprecie as chamadas 
e textos à preço acessível nos pacotes abaixo. Descubram-os na loja.

É tempo de mudar.

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Textos e

chamadas
pacotes a partir de

20$
por mês1

adicione um outro telefone 
a partir de 0$
com entendimento Fido de 2 anos2

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------

os olhos do coração coisas do corisco

sR.fARO
gRAnDE MEDiuM E ViDEntE AfRiCAnO

Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resol-
ve todos os seus problemas, posso fazer com que um 
homem seja muito querido e amado por uma mulher e 
vice versa.
Especialista em trabalhos de culto. Retorno imediato do 
ser amado. Protecção, Mau olhar, Exames, sucesso nos 
negócios. Resultados rápidos, eficazes e garantidos a 
100%.

Pagamento depois dos resultados.

514-442-1368

BiJouteRie diva
Place versailles, 7275 sherbrooke e., prop.: Nafissa

- comPRamos ouRo e PRata
- Nova colecção de JÓias
  em ouRo e PRata e 
  tamBém a colecção
  chamilia e ziNzi 
- temos os melhoRes PReços

514-508-3482 | 514-209-6652

Aqui estamos che-
gando à corrida 

final nestas eleições 
provinciais, em que o 
ganhante será com cer-
teza o menos mau de 
todos.

Porquê? É fácil. O ac-
tual governo ainda há 3 
meses nunca falou em 
criação de empregos, 
hoje há 250 000 desem-
pregados, outro partido 
que quer entrar quer fa-
zer a independência, e 
por fim o último diz que 
quando entrar não somos 
nós que vamos fazer fila 
indiana nas clínicas me-
dicais pra consultar um 
médico, nada disso. É o 
médico que vai passar na 

José de Sousa
rua com uma ambulân-
cia com uma campainha 
como os amolas tesouras 
e uma rebeca de beicos 
pra chamar os pacientes, 
por que lá na clínica os 
colegas estão a jogar à 
paciência, falta de doen-
tes. 

Os outros partdos, nem 
vale a pena falar, a não 
ser do senhor que quer 
o salário mínimo pra to-
dos.

Pra quê trabalhar? Eles 
estiveram de férias 2 me-
ses, os estudantes mani-
festaram toda a primave-
ra, entretanto o governo 
continuou a funcionar, 
porque o governo são os 

altos funcionários que 
estão lá, quer o partido 
seja esquerda ou direita, 
preto ou branco.
Eu encontrei a senho-

ra Marois na St-Denis 
quinta-feira, a 2 centíme-
tros da minha cara. Ela 
não me ligou porque eu 
não estava a bater pal-
mas como estavam os 
clientes de uma cerveja-
ria por trás de mim. Eles 
tiveram o consolo do seu 
sorriso e obrigado  pelo 
apoio. Se fosse o senhor 
Charest seria a mesma 
coisa.

Eu passo todos os dias 
numa zona pobre de 
Montreal, Pointe St-

-Charles, não vi nenhum 
candidato por lá. A mi-
séria humana não lhes 
interessa. Eles andam 
por sítios que sabem de 
certeza que vão ser bem 

recebidos. A única ver-
dade que eles nunca vão 
admitir, mas é direitinho 
como pedras de isqueiro, 
é o aumento dos impos-
tos. Nunca acredito que 

não haverá aumento de 
impostos. 
Eles andam um meses 

como animais de circo, a 
fazer um número que já 
foi muito bem ensaiado. 
Que o menos mau ganhe!
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Receita da semaNa

como fazer molhos
que não engordam

O verão é altura de apostar em receitas leves 
mas saborosas.
Os molhos engordam? Estes exemplos provam 

que isso não é verdade:

• Molho de iogurte Misture 1 iogurte, 2 alhos, 
salsa, coentros, azeite, vinagre, orégãos e mos-
tarda. Sirva sobre uma salada de alface, tomate, 
queijo fresco, ananás, abacate e laranja.
• Molho de morangos Junte 1 quilo de moran-

gos, uma chávena de óleo de milho, sal e pimen-
ta a gosto, e tempere com uma folha de hortelã.
• Molho churrasco especial
Ideal para pincelar carne de porco: uma cháv. e 

meia de vinagre de cidra; 1dl de água quente; 2 
col. (sopa) de açúcar mascavado e 1 de paprica; 
1 col. (chá) de pimenta e de sal. Dissolva o açú-
car na água quente e junte os outros ingredientes 
em lume brando.

combata o efeito ‘barriga de balão’
O segredo para um ventre liso é eliminar os ali-

mentos de digestão difícil e que fermentam. 
Mesmo tendo poucas calorias, causam enfarta-
mento, gases e prisão de ventre, além de tornarem 
a barriga parecida com um balão...

Diga NÃO a...
•Couve-flor, rabanete e pimentão, porque fermen-

tam no estômago.
• Refrigerantes: O gás e os edulcorantes são uma 

combinação mortífera.
• Leite inteiro. A lactose é frequentemente mal di-

gerida.
• Café: Porque tem um efeito irritante no estômago.
• Pastilhas, mesmo sem açúcar, facilitam a entrada 

de ar.
• Carnes gordurosas e molhos. O excesso de gordu-

ra obriga o estômago a um trabalho extra.

Diga SIM a...
• Chá verde. Estudos recentes têm vindo a mostrar 

que as catequinas contribuem para uma melhor dis-
tribuição da gordura no corpo e para a redução do 
perímetro abdominal.
• Probióticos. O nosso intestino é povoado por mi-

lhares de bactérias probióticas e lactobacilos que são 
fundamentais à digestão e contribuem para a imuni-
dade. Encontram-se naturalmente nos iogurtes e no 
kefir e também já existem em forma de suplemento 
alimentar, à venda em farmácias e lojas naturais. Os 
antibióticos são um dos medicamentos que diminui 
a flora intestinal, sendo aconselhável a sua reposição 
em caso de toma prolongada.
• Prebióticos. São bactérias e leveduras que estimu-

lam o desenvolvimento dos probióticos no intestino. 
Estão presentes na banana, no alho e na cebola, na 
cevada, no mel, nos espargos, no tomate e na alca-

chofra.
• Carnes e peixes brancos e marisco. São ricos em 

proteínas e pobres em gorduras.
• Água mineral. Os sais minerais que contém aju-

dam a regular o trânsito intestinal.
• Raiz de alcaçuz. Protege o estômago e ajuda a pre-

venir indigestões graças às suas propriedades suavi-
zantes e cicatrizantes. Pode fazer-se chá da raiz ou 
comprar cápsulas.
• Hortelã. É uma das plantas medicinais que mais 

ajuda a digestão. O ideal é fazer uma infusão com as 
folhas frescas ou secas, deixando repousar dez mi-
nutos na água fervente. Depois coe e beba um pouco 
depois das refeições.
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02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL CRATO   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:48  CENÁRIO NATURAL
10:15  VERãO TOTAL CRATO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:04  LER +, LER MELHOR
14:09  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:01  ALTA PRESSãO
16:25  SABORES DAS ILHAS
17:03  VIAGEM AO 
 CENTRO DA MINHA TERRA  
 IDANHA A NOVA
17:45  DECISãO FINAL  
18:34  OBRA DE ARTE
19:00  24 HORAS  
20:18  BAíA DAS MULHERES  
21:10  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:47  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:20  CONCERTO MARIA
 DE BARROS
00:07  24 HORAS(R/) 
00:42  DECISãO FINAL  
01:31  VER DE PERTO   
 COM: RUI HORTA

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL CAMINHA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:44  MAR À VISTA
10:16  VERãO TOTAL CAMINHA   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:08  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:02  BOM DIA, EM 
 QUE POSSO SER ÚTIL?   
16:54  PORTUGUESES PELO MUNDO
 SãO PAULO
17:39  DECISãO FINAL(R/)   
18:31  PORTUGAL LOW COST   
 VILA NOVA DE CERVEIRA
19:00  24 HORAS  
20:18  BAíA DAS MULHERES  
21:12  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:48  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:20  INESQUECíVEL COM: 
 VITOR DE SOUSA E 
 TERESA SIQUEIRA
23:47  DESTINO: PORTUGAL(R/)
 ERICEIRA   
00:11  24 HORAS(R/) 
00:42  DECISãO FINAL(R/)   
01:33  A HORA DE BACO  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL BEJA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 ZIG ZAG
09:30  BIOSFERA  
10:15  VERãO TOTAL BEJA   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:07  GUIMARãES 2012  
14:12  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:01  OS COMPADRES  
16:41  HÁ CONVERSA COM: MARIA
 JOãO GAMA, ARTUR 
 GARCIA E RUI FERRER
 TRINDADE
17:36  DECISãO FINAL  
18:24  HISTÓRIAS QUE A VIDA CONTA
18:48  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:18  BAíA DAS MULHERES  
21:06  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:43  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:14  AS CORDAS DE AMÁLIA
23:11  ESTADO DE GRAçA  
 BEST OF III E IV SÉRIE
23:58  ESCAPE .TV- SIC
 RIA DE AVEIRO
00:11  24 HORAS(R/) 
00:42  DECISãO FINAL(R/)   
01:30  CENÁRIO NATURAL 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL BRAGA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  A VERDE E A CORES
10:15  VERãO TOTAL BRAGA  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
 XVIII SÉRIE  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  VOO DIRETO(R/)    
17:00  PEDRAS QUE FALAM
17:30  VIVA A MÚSICA COM: 
 ADELAIDE FERREIRA
18:15  PORTUGAL NEGÓCIOS  COM:
 JORGE COELHO
18:45  GUIMARãES 2012(R/)   
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PERCURSOS
23:00  GENTE FELIZ COM LÁGRIMAS
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC
 DESEMPREGO: MANUAL
 DE SOBREVIVÊNCIA
01:30  PORTUGAL NEGÓCIOS(R/)   
 COM: JORGE COELHO

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  BIG KAHUNA
03:00  BOM DIA PORTUGAL
 FIM DE SEMANA   
04:00  ZIG ZAG   
05:00  A VERDE E A CORES
05:30  SABORES DAS ILHAS
06:00  7 MARAVILHAS
 PRAIAS DE PORTUGAL  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  ALTA PRESSãO
10:30  7 MARAVILHAS
 PRAIAS DE PORTUGAL   
14:00  PORTUGAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  TEMPOS MODERNOS RTPI    
16:30  ATLâNTIDA (MADEIRA)
18:00  SAL NA LíNGUA  
18:30  DESTINO: PORTUGALPORTO
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  ESTADO DE GRAçA  
22:45  MUDAR DE VIDA
23:15  PORTUGUESES PELO MUNDO  
 MACAU
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  PRíNCIPES DO NADA   
  06:00 01:00  SAUDADE BURRA DE 
FERNANDO ASSIS PACHECO 

02:00  PEDRAS QUE FALAM
02:30  SÓ ENERGIA COM: 
 SANDRA CÓIAS
03:00  BOM DIA PORTUGAL
 FIM DE SEMANA   
04:00  ZIG ZAG   
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
06:00  7 MARAVILHAS
 PRAIAS DE PORTUGAL  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
09:30  FUTSAL: 
 SUPERTAçA DE PORTUGAL
 S.L.BENFICA X MODICUS  
11:30  CINCO SENTIDOS  
13:15  UM LUGAR PARA VIVER  
 REGRESSO À TERRA NATAL
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC
16:30  VER DE PERTO
17:00  TRIO D´ATAQUE  
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC
20:45  TELEJORNAL MADEIRA  
21:15  TELEJORNAL - AçORES  
21:45  ESTADO DE GRAçA  
22:45  AMOR ELECTRO
23:15  VOO DIRETOA VIDA A 900 À HORA
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  TEMPOS MODERNOS RTPI    
01:00  VIVA A MÚSICA

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL MELGAçO   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:48  FEITOS EM PORTUGAL
10:14  VERãO TOTAL MELGAçO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:04  LER +, LER MELHOR
14:10  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:01  PLANETA MÚSICA   
17:08  BEST OF PORTUGAL
I MPERIAL / AMBIGROUP / 
 NATURASIN
17:40  DECISãO FINAL  
18:30  INGREDIENTE SECRETO  
 TAMBORIL
19:00  24 HORAS  
20:18  BAíA DAS MULHERES  
21:09  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:46  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:18  BARCELONA, CIDADE NEUTRAL
23:00  SOCIEDADE PORTUGUESA
 ESTRADA NACIONAL 2
23:55  24 HORAS(R/) 
00:27  DECISãO FINAL(R/)   
01:17  LER +, LER MELHOR
01:28  BEST OF PORTUGAL(R/)   
 IMPERIAL / AMBIGROUP / 
 NATURASIN

quARtA-fEiRA quintA-fEiRA sExtA-fEiRA sábADO DOMingO sEgunDA-fEiRA tERçA-fEiRA

Programação semanal da RtPi

um Pouco soBRe o viNho

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais

desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

Ganhar dinheiro a fazer vinho... 
ou fazer vinho para ganhar dinheiro?
Já alguém se deu conta do ritmo diabólico que as-

solou o sector vinícola nacional, nos últimos anos? 
Por acaso, já se aperceberam do ritmo estonteante com 
que os enófilos portugueses vão digerindo este frene-
sim? Desde a casta ao enólogo, passando pelo produtor 
ou pela madeira de estágio, tudo serve de argumento 
para que novos vinhos surjam no mercado nacional. No 
meio de tudo isto a «afficion» rejubila, dando largas às 
suas idiossincrasias em estado líquido. Seja porque é 
“pé-franco” ou porque são vinhas centenárias, seja por-
que as uvas são pisadas a pé ou se trata de um mono-
varietal ou, invocando, ainda, que é “de garagem” ou 
que o enólogo pertence ao “jet-set vitivinícola”, tudo 
serve de pretexto para a aquisição de mais umas quan-
tas garrafas. Fico satisfeito que assim seja e, eu próprio, 
tiro partido desta conjuntura, acedendo a vinhos que, 
globalmente, e no bom sentido do termo, estão a “vin-
dimas-luz” dos vinhos que os nossos pais enalteceram. 
Contudo, tal contexto, de completa euforia para os apai-
xonados do vinho, suscita-me uma dúvida inquietante. 
E o consumidor comum? Como reage perante centenas 
de novos rótulos que se vão acumulando nas prateleiras 
e escaparates? Deles depende a vitalidade económica 
do sector mas perante este verdadeiro «estado de sítio», 
só podem ficar atordoados e hesitantes nas suas opções 
de escolha. Já existia a prova cega; agora ficamos a sa-
ber que também existe a escolha «às escuras»!
Os detractores desta posição argumentam que os rótu-

los são cada vez mais elucidativos. Serão? Será que o 
comum dos mortais, que olha para o vinho apenas como 
um elo de ligação natural com a gastronomia, pode con-
fiar numa escolha baseada na informação dos contra-
-rótulos? Não creio. Carvalho Allier... O que é isso? 
Maloláctica em barrica?... Nunca ouvi falar! Longa 
curtimenta?... Deve ter a ver com curtumes! Batonna-
ge?... Se calhar leva batôn! Tenham dó do ceguinho. A 
confusão deve ser mais que muita e, o mais grave é que, 
no meio de tantos vinhos, muitos aspiram a integrar o 
segmento «high-end» e, a maioria não passa de produ-
tos de 2ª ou 3ª categoria, a preços de “super-liga”. Cos-
tuma dizer-se que só se cai uma vez mas, convenhamos 
que, perante tantas opções de escolha, os “tropeções” 
têm que ser mais que muitos. É que, sejamos sinceros, 
vende-se aí muito «gato por lebre» e muitos destes con-
sumidores, com bastante frequência, vão deparar-se 
com um “felino” dentro do copo.
Seria desejável que eles conhecessem os profissionais 

que se movem nos bastidores do sector. Se tal aconte-
cesse as inquietações seriam menores. Não sei se por 
detrás de um grande homem está uma grande mulher 
mas, não tenho a mínima dúvida que por detrás de um 
grande vinho estão sempre, em associação, repito, em 

associação, um grande enólogo e uma estrutura e pro-
jecto sérios. Ora, o mercado nacional mostra que nem 
todos alinham por este diapasão: de um lado estão pro-
dutores e enólogos que se entregam de corpo e alma à 
causa, imbuídos por uma determinação e um espírito de 
inconformismo que os leva a desbravar novos caminhos 
e a sulcar a “última fronteira”. Chamam-lhes loucos ou 
maluquinhos, na maior parte dos casos porque uma de-
terminada vinha, um tipo particular de microclima, ou 
uma nova interpretação da influência da madeira os leva 
a conceber novos vinhos. Pessoalmente, o elo de ligação 
e o denominador comum que encontro nestas gentes é 
a paixão pelo vinho. Não pertencem a essa nova vaga 
de políticos para quem o termo paixão é uma forma su-
breptícia de adormecer as massas. Muito pelo contrário, 
alinham por uma nova ordem geovitivinícola mundial 
para quem a excelência é palavra de ordem. Conheço 
alguns com este perfil e sinto que, para eles, o dinheiro 
é uma consequência lógica do seu inconformismo, da 
sua tenacidade, e da busca obsessiva da qualidade. Não 
imagina o internauta a força que move esses homens. É 
o vinho! Não é o dinheiro. No outro extremo estão uma 
mão-cheia de oportunistas que, a reboque da febre do 
sector, e apoiados em fortes campanhas de marketing, 
fazem chegar ao mercado uns “clones” de vinho de qua-
lidade duvidosa. O mais grave é que o preço de muitas 
dessas garrafas não tem qualquer correspondência com 
a qualidade do líquido que transportam. São uma zur-
rapa, umas mistelas e, em bom português, pura fraude. 
Se os primeiros ganham dinheiro a fazer vinho, estes 
últimos fazem vinho para ganhar dinheiro. Uma subti-
leza de linguagem, uma nuance ao nível da semântica, e 
contudo, uma transformação radical naquilo que chega 
à mesa do consumidor. Se para uns o vinho é o fim, 
para os outros é uma mera ferramenta para chegar ao 
vil metal. Bem sei que, para este último caso, a moder-
na teoria económica diz que a esperança média de vida 
dessa “rapaziada” é curta, mas não é assim tão efémera 
que faça esquecer as aldrabices que nos são impingidas. 
Um conselho à navegação: vá com cuidado, peça o con-
selho do amigo que prova com alguma regularidade, 
procure enquadrar o seu gosto com as apreciações dos 
líderes de opinião, mas nunca caia no erro de olhar para 
os seus guias anuais como «bíblias» e, acima de tudo, 
não abdique do atendimento minimamente personaliza-
do, solicitando o parecer dos responsáveis por pequenas 
garrafeiras. As suas dicas são preciosas. Depois disso, 
então sim... abra os cordões à bolsa. Nada lhe garante 
que não volte a sentir-se defraudado, mas a probabili-
dade disso acontecer decresce. Ninguém lhe assegura 
que venha a ser bem sucedido, mas que compensa... ai 
isso compensa.

quinta da Garrida 
tinto 2009

Dão
Cor: Tinto
Capacidade: 750 ml
grau: 13,5% vol.
Castas: Touriga Nacional, 
Tinta Roriz e Jaen
Estágio: 12 meses em bar-
ricas de carvalho francês e 
russo
notas de Prova: Cor rubi 
bastante intensa. Boa estru-
tura aromática, onde as no-
tas de fruta bem presentes 
se conjugam com suaves 
tostados conseguindo-se um 
vinho fresco e muito elegan-
te. Bom volume de boca, ta-
ninos muito suaves, boa per-
sistência e elegante frescura 
que lhe conferem enorme 
capacidade gastronómica.
temperatura de serviço: 
16 - 18 °C
gastronomia: Ideal com 
pratos tradicionais da região 
do Dão.
Acondicionamento: As 
condições de armazena-
mento ou de guarda dos vi-

nhos são muito importantes se pretendermos 
preservar as características dos vinhos e garan-
tir uma evolução regular ao longo do tempo. O 
local de armazenamento, deve garantir:
- uma temperatura que ronde os 10º-12º;
- com alguma ventilação de modo a evitar a 

proliferação de fungos;
- deve permitir a disposição das garrafas dei-

tadas;
- ausência de oscilações ou vibrações;
- ausência de odores desagradáveis;
- as garrafas devem estar ao abrigo da luz;
- a humidade relativa deve ser elevada.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
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● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Poupar no
material escolar

9 dicas para a volta às aulas
1. Mais um ano
Tudo parece igual. Mais um ano letivo começa e 

você volta pra sua escola. Lá, encontra as mesmas 
pessoas de sempre: os mesmos professores, os mes-
mos funcionários, os mesmos meninos bonitinhos 
(e galinhas), as mesmas meninas metidas, etc, etc, 
etc. É assim que anda imaginando seu primeiro dia 
de aula? Pois pode pegar esses pensamentos e jogar 
tudo no lixo.
Procure pensar de maneira diferente, afinal, ano 

novo, vida nova, certo? Pense que agora você está 
mais velha e, por isso mesmo, mais experiente e pre-
parada para novos desafios. Pense que aquele menino 
galinha também pode ter mudado e que um carinha 
novo pode entrar na escola. E aquela menina chati-
nha? Quem sabe acontece alguma coisa e, do nada, 
vocês se tornam amigas? Deixe a mesmice de lado, 
garota! Mude o visual, esteja aberta para novas ami-
zades e, claro, com pique total para encarar mais um 
ano de estudos sem recuperação e notas vermelhas. 
2. Velhos amigos
Amigos de verdade duram para sempre, mesmo um 

tempo longe. Então, na volta às aulas, tente ficar per-
to de quem lhe fez bem no ano passado.
 Além disso, procure não cometer os mesmos erros 

com as pessoas que gosta e, ao mesmo tempo, inven-
te novas atividades e não se afaste de outros grupi-
nhos, achando que só o seu vale a pena. Panelinhas 
são as coisas mais chatas que existem. O mais legal 
de tudo é se dar bem com todas as tribos e também 
se aproximar dos alunos mais velhos ou mais novos. 
É superdescolado ser amiga dos alunos que estão a 
sua frente, mas também é bacana trocar idéia com os 
mais novinhos.
3. Novos amigos
Como já dissemos, pessoas novas sempre acrescen-

tam coisas legais nas nossas vidas. Por isso mesmo, é 
bom dar chances para que uma galera nova se aproxi-
me da gente. E alunos novos na escola sempre ficam 
um pouco deslocados. Se você estiver “estreando” 
em um colégio, procure ficar perto dos alunos que 
têm mais a ver com o seu estilo. Agora, se você já 
domina os quatro cantos da sua escola e reparou que 

tem uma pessoa diferente no pedaço, tente se aproxi-
mar dela e convidá-la para participar do seu grupo no 
trabalho de História ou, então, para ficar com a sua 
turma na hora do intervalo. Quem sabe não rola uma 
amizade bacana?
4. Grupos de estudo
Além de ajudar na hora das provas, os grupos de 

estudos são uma boa maneira de se aproximar da ga-
lera. Crie grupos e se reúna cada semana na casa de 
alguém. Mas não vale só jogar conversa fora, estudar 
faz parte sim! Por outro lado, a turma do grupo de 
estudos pode se encontrar um final de semana ou ou-
tro para ir ao cinema, ao boliche, à lanchonete... Se 
ninguém convidar, faça a sua parte.
5. Educação física 
As aulas na quadra da escola sempre podem ren-

der novas amizades. Se você curte esporte, então vai 
ser um excelente momento pra isso. Marque en-

contros na quadra depois das aulas para treinar 
seu esporte preferido com as meninas que 

também têm afinidade com ele. É batata: 
amigos sempre têm alguma coisa em 

comum, quem sabe, no seu caso, o 
vôlei, o basquete ou o handebol 

não é uma delas?
6. Laboratório

Aulas de física, bio-
logia e química 

também podem 
ser um bom 

momento 
p a r a 

s e 

enturmar com gente nova. No laboratório, as pes-
soas costumam se sentar em lugares diferentes, daí, 
sempre rola uma brecha pra fazer trabalhos com uma 
turma diferente. Só não vale ficar batendo papo e dar 
espaço pra levar bronca do professor, OK?
7. Professores
Eles podem ser nossos amigos. Fala sério: quem é 

que não tem afinidade com pelo menos um deles? 
Além de ajudar nas dúvidas das matérias, podem 
ser conselheiros quando o assunto for profissão e até 
“problemas existenciais”. Mesmo que seja distan-
te, pode crer que ele vai ajudá-la se pedir um help. 
Convidá-lo para sair com a turma também pode ser 
interessante!
8. Festas e baladas
Organizar festas sempre é uma maneira de aproxi-

mar a galera. Quem é que não curte um encontro com 
o pessoal do colégio? E nem precisa de muita grana 
pra isso. Muitas vezes, é só fazer uma vaquinha e 
oferecer sua casa ou o salão do prédio. Se não der, 
convidar o pessoal pra sair também é legal. Cada um 
paga o seu e a galera ainda se enturma numa boa.
9. Bullying?
Cai fora!Se você tem medo de voltar pra escola por 

causa de maus tratos de alguns colegas de classe, está 
sofrendo bullying, que nada mais é do que ataques 
repetitivos contra uma pessoa por motivos bobos ou 
até mesmo por nenhuma razão aparente. Os estudan-
tes que sofrem bullying normalmente têm medo de 
revelar esse problema, mas o melhor a fazer é se abrir 
com a psicóloga ou coordenadora do colégio ou, en-
tão, com os pais. Só assim, a pessoa consegue se li-
vrar desse problema. E, se você vir alguém passando 
por esse tipo de situação, faça a sua parte.

O regresso às aulas 
implica custos que são-
muitas vezes difíceis de 
suportar para os pais. A 
começar pelos livros, 
passando pelo restante 
material escolar até à 
roupa, os encargos são 
muitos e em tempos de 
dificuldades pesam ain-
da mais.
Dada a situação, algu-

mas empresas apresen-
tam alguns preços mais 
acessíveis. E muitas 
vezes ainda mais em 
conta se forem compra-
dos ou encomendados 

atráves da Inter-
net.
Começando pelos 

hipermercados, quer no 
Wallmart quer no Zellers 
há grandes especiais. Para 
mochilas uma boa opção 
será o Winners, que tem 
bons descontos. Mas se a 
necessidade for comprar 
em grandes quantidades, 
Bureau en Gros é uma 
boa opção.O site Kuanto 
Kusta compara preços de 
várias páginas da Internet 
e vale a pena espreitar 
para fazer comparações e 
contas da compra do ma-

te-
r i a l 
escolar.
Também 

nesta altura 
há que comprar 
roupa para a escola. 
Tendo em atenção a al-
tura complicada e o orça-
mento das famílias, vá-
rias lojas e marcas já têm 
campanhas de desconto 
a decorrer, o que permite 
dividir as despesas entre 

este 
m ê s 
e Setem-
bro.

é na escola que passamos 
a maior parte da nossa vida 
quando estamos na ado-
lescência, por isso mesmo, 
precisamos tornar esse am-
biente o mais legal possí-
vel. conheça nossas dicas!
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será o primeiro dia de aulas
um bicho de sete cabeças?
O seu filho pode estar 

ansioso, medroso ou 
até descontraído O metro fa-
lou com um especialista sobre 
como deve agir neste dia.

É mais ou menos como diz Sérgio 
Godinho: “Hoje é [ou pode ser] o pri-
meiro dia do resto da tua vida”. Para os 
mais pequenos, a ansiedade é inevitá-
vel. Para os pais, é vê-los sair debaixo 
das suas asas. 

O metro falou com um psicólogo so-
bre este dia tão marcante para ambos. 
E ficou a saber que “o primeiro dia de 
aulas não começa quando a criança en-
tra na escola, mas sim, enquanto o feto, 
ainda está dentro da barriga da mãe”. 

“Não é o começo de uma trajetória de 
ensino, mas sim, mais um passo no de-
senvolvimento da criança”, diz Miguel 
Estrada, do Consultório da Criança e 
Família. 

“A preparação para saber lidar passo 

a pas-
so com 
novas si-
tuações e 
desafios, co-
meça pelo seu 
desenvolvimento, 
desde bebé”, refere.

Segundo o médico 
tudo “depende da capa-
cidade dos pais de ensinar 
os filhos a autorregularem-se 
psicologicamente”. 

O primeiro dia de aulas traz expe-

livros escol@res na internet
Os livros escolares em segunda 

mão são uma alternativa para 
as famílias que gastam em média 
mais de 300$ com o regresso às aulas.

Hipermercados, livrarias e até papela-
rias de bairro já começaram as campa-
nhas promocionais de livros escolares. 

Mas a poupança faz-se sem sair de 
casa. Na internet, há manuais escolares 
em segunda mão à venda por 99 cên-
timos.

O sitevenderlivros tem mais de 200 
ofertas e no site OLX estão quase mil 
anúncios. No leilões.net há milhares de 

livros usados à venda. 

No total são quase 200 anún-
cios e alguns oferecem ma-

nuais a menos de 1$. O 
número cresce a cada 

semana.

No entanto, ain-
da são poucos 
os que recorrem 
a esta opção e 
não é nas mochi-
las das crianças 
mais carencia-
das que estão os 
materiais em se-
gunda mão. 

Quem recebe 
apoio social tem 
de avançar pri-
meiro com o di-

tativas. 
“Surgem 

q u e s t õ e s 
como: estará 

a criança pre-
parada para lidar 

com o desconhe-
cido?”, acrescenta.

“Há sempre dúvidas, 
medos, incertezas, pen-

samentos ‘será que vou fa-
lhar?’, ‘será que os meus pais 

vão deixar de gostar de mim 
se eu não conseguir?’, ‘será que 

o professor irá gostar de mim?’”, 

enumera. 

Por isso, é preciso que pais e 
professores “estejam atentos e haja 

comunicação entre ambos para ajudar 
a criança a desenvolver os mecanismos 
cerebrais e o sentido de coêrencia para 
lidar com o desconhecido”.
E para os pais que “libertam” os filhos 

na escola, pela primeira vez, Miguel 
Estrada aconselha: Devem interessar-
-se sobre os TPC.

“Sugiro o reforço positivo.

Não se deve retirar o direito a brincar. 
Só a brincar a criança é realmente livre 
de ser criativa. Muitos pais proíbem-
-nas de brincar quando não fazem os 
TPC. 

A criança sente-se triste, depressiva, 
com raiva e o ciclo vicioso da depres-
são e falta de motivação começa”,
diz.

nheiro e só depois é ressarcido. 

Só os mais carenciados rece-
bem os livros gratuitamente.

“Os alunos do escalão A 
recebem os livros gratui-
tamente e os do escalão 
B têm de apresentar 
as faturas para rece-
berem apoio social 
escolar. 

Os outros alunos 
é que usam livros 
usados, mas não são 
muitos”, diz uma 
professora primária 
citada pela agência 
Lusa. 

De acordo com um 
levantamento feito 

pela agência Lusa, em média, uma fa-
mília no ensino básico gasta cerca de 
50$. J

á no 2.º ciclo, o valor sobe para 100$ 
e no 3.º ciclo a fatura dos manuais es-
colares pode chegar aos 300$. 

E este é o valor por cada criança. 
A venda e compra de livros usados 

online também acontece no ensino su-
perior. 

Na net há quem venda “todos os li-
vros do curso de Direito” a metade 
do preço e garanta que estão “como 
novos”.
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30 de aGosto
- eNceRRameNto dos domiNGos PoRtuGueses
- eNtRevista com  escRitoR João toRdo
- maRio maRiNho em laval

1 de setemBRo
- eNcoNtRo com o João Neves caNdidato 
  liBeRal em BlaiNville
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Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

AStRÓlOGO – cuRAndEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

falo
Português

1. Amáquina de bebidas é mais alta; 2. A caveira está noutra posição; 3. O cacto 
émais alto; 4. O bigode émais pequeno; 5. O bastão está noutra posição; 6. Desa-
pareceu a alça damochila

adviNhas

stan lee fala sobre os vingadores, 
deadpool e demolidor
Durante uma convenção em Toronto, Stan Lee 

falou sobre alguns de seus personagens no 
cinema, principalmente Os Vinga-
dores. 
Sempre de bom humor, o diretor 

afirmou: “Bem, vocês sabem porque 
o filme fez tanto dinheiro, né? Foi 
porque minha aparição foi bem no fi-
nal e muito rápida, então o que acon-
tece se você não prestou atenção? 
Você compra outro ingresso pra voltar 
ao cinema e me ver!” Ele também já 
deixou claro que sua aparição no pró-
ximo Homem de Ferro já está defini-
da: “Esperem até ver minha aparição! 
É muito engraçada!”
Perguntado sobre problemas com ou-

tros filmes da Marvel, ele não poupou 
críticas: “Nos dois primeiros filmes, 
eu gostaria que o Hulk fosse menor, 
e não gostei de como o Doutor Destino foi retratado 
em Quarteto Fantástico. Agora, com o Demolidor, eles 
simplesmente escreveram tudo errado. Fizeram muito 

dramático, e não foi assim que eu o concebi. Acho que 
eles estão trabalhando em um novo filme dele, então 

segurem as críticas até lá.”
Lee ainda falou sobre personagens 

menos conhecidos, mas que ele gos-
taria de ver nos cinemas, “Deadpool 
é um personagem tão popular que eu 
ficaria surpreso se não houvesse um 
filme dele em um futuro próximo, ou 
que o introduzissem em outro filme 
antes. Também estão pensando em 
filmes do Doutor Estranho, Pantera 
Negra e Homem-Formiga... Há mui-
tas ideias rodando na Marvel neste 
momento!”. Por último, ele falou 
sobre o 50º aniversário do Homem-
-Aranha: “Quando eu o criei, foi di-
fícil. Já tínhamos o Hulk, os X-Men 
e o Quarteto Fantástico, então pensei 
em ir pelo caminho dos insetos. Mas 

“Homem-Inseto” e “Homem-Mosquito” não soavam 
bem... Aí veio: Homem-Aranha! Feliz aniversário de 
50 anos, spidey!”

ato de coragem
Ato de Coragem Apesar dos anos de doutrina-

ção antiamericana nos bancos escolares, não 
acho os vizinhos do norte os vilões do mundo nem 
faço parte da turma que adora ficar falando mal 
dos Estados Unidos enquanto toma coca-cola. Até 
curto uma boa patriotada cinematográfica gringa, 
daquelas que, inevitavelmente, enaltecem o valor 
e heroísmo de suas tropas. Mas para tudo há limi-
te e Ato de Coragem ultrapassa todos eles.
Misto de convocação de alistamento com partida de 

Counter Strike, Ato de Coragem é dirigido por uma 
dupla de diretores novatos com experiência apenas 
em documentários. Não à toa, o filme perde o rumo 
da narrativa por vezes, parecendo em certos momen-
tos não ter uma história e ser apenas um amontoado 
de cenas de batalhas e movimentação militar estrela-
da por militares da vida real.
Em seus primeiros 15 minutos, o filme até que 

funciona. A sequência que mostra o resgate de uma 
agente da CIA que caiu nas mãos de terroristas é 
bem feita, tem boa movimentação e joga o espec-
tador dentro da tensão de uma operação de resgate 
dos SEALs, a elita da Marinha norte-americana (a 
mesma turma que mandou Bin Laden se encontrar 
com suas virgens prometidas). Passado esse bom 
momento, no entanto, o filme entra numa espiral de 
decadência narrativa impressionante, onde pululam 
os diálogos mal elaborados, as sequências de patrio-
tismo melodramáticas e uma irritante voz em off que 
conduz a trama.
Após a missão de resgate da agente da CIA, o grupo 

descobre um complicado plano de terrorismo inter-
nacional, no qual estão também envolvidos contra-
bandista que introduzirem em território americano 
um grupo de jihadistas suicidas que irão se explodir 
com um novo tipo de colete-bomba com bolinhas de 
porcelana (invisíveis aos detectores de metais). As 
cenas de ação, realizadas por soldados verdadeiros 

e utilizando armas e, muitas vezes, munição real, são 
bem-realizadas. O problema é que neste ponto já não 
há uma história sendo contada e não sabemos mais 
quem é quem.
Nas mãos certas, Atos de Coragem poderia até ofe-

recer um olhar legitimamente interessante da vida 
privada e profissional dos super-homens que formam 
uma das tropas de elite mais eficiente do mundo. Não 
foi o que ocorreu. O que temos aqui é um filme de 
ação fraco, sem o menor vestígio de humanidade au-
têntica, narrativa clara e veracidade. Os SEALs da 
vida real conseguiram parecer menos autênticos no 
filme do que os militares da ficção.

Qual é o mês em que as mulheres falam menos?
fevereiro
qual é a coisa, qual é ela, que mesmo dentro de 
casa está sempre fora dela? botão
O que é, o que é, diz-me já: faz-se no bule 
e chama-se chá? Chá

Miquelina conduzia rua abaixo suando porque tinha uma reunião im-
portante e não conseguia encontrar um lugar para estacionar. Olhando 
para o céu suplica: - Meu Deus, tem pena de mim. Se me arranjares um 
lugar para estacionar passarei a ir à missa todos os Domingos até ao 
fim dos meus dias e não farei mais sexo nem beberei álcool.
Quase instantaneamente e, como que por milagre, aparece um lugar 
livre para estacionar. Ela então olha para o céu e diz: - Esquece o que 
eu disse! Já encontrei um!

HORizOntAis 1. Uma mais uma. Impostos alfandegários. 2. Insuficiente. 
Assumir expressão alegre. 3. Distraída (fig.). Talento. 4. Grande massa 
de água salgada que cobre cerca de três quartas partes da superfície do 
Globo. Inclinação da alma e do coração. 5. Fluido gasoso, transparente e 
invisível que constitui a atmosfera. Estender-se pelo chão (falando-se de 
plantas). 6. Aquilo que prejudica ou se opõe ao bem. Base aérea portugue-
sa. 7. Mulher de harém. Aqueles. 8. O mesmo. Designativa de dúvida ou 
desconfiança (interj.). 9. Ter, sentir dor. Atravessar. 10. Fachada lateral de 
um edifício. Dar determinada direcção a. 11. Tornar menos assíduo. Fruto. 
da romãzeira.
VERtiCAis 1. Preposição. Ramificação. Oferecer. 2. Traja. Espécie de 
gramofone associado a um aparelho de radiofonia. 3. Parte do lombo do 
boi, entre a pá e a extremidade do cachaço. Flanquear. 4. Curar. Recitar. 5. 
Anjo da primeira grandeza. Direcção assistida (abrev.). 6. Membro guarne-
cido de penas que serve às aves para voar. Regressar. 7. Contr. da prep. 
de com o art. def. o. Entrar à força ou apertadamente. 8. Deseje. Fugir 
alucinadamente. 9. Audácia. Feiticeiro. 10. Sal do ácido nítrico. Órgão ex-
cretor. 11. Unidade de medida agrária. Medida para secos correspondente 
ao alqueire. Batráquio anfíbio aquático, anuro, da família dos ranídeos.
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

Igreja Baptista Portuguesa  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

IGREJAS

SERVIÇOS cOnSulARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

ASSOcIAÇÕES E cluBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
ASSISTENTE SOCIAL
LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia 
Portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

Rosa: 514 278.3956

VIdEntE

28 de Agosto de 2012
1 Euro = CAD 1.244220

Precisa-se de pessoas trabalha-
doras no domínio do “Pavé-uni” 
para “pose, muret, tour de pis-
cine” e etc. 

Johanne: 450-628-5472
Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no distri-
to de ANJOU. 514-355-1233

infO@PlExOn.CA

$11.00*

514-284-1813
*tAxAs nãO inCluíDAs. tODOs Os AnúnCiOs 

DEVEM sER PAgOs COM AntECEDênCiA.

SERVIÇO

tÉCniCA EM EstÉtiCA
AO DOMiCíliO

Extensão e tintura das pesta-
nas. Depilação do corpo e do 
rosto. Aplicação de unhas pos-
tiças/artificiais. Desloca-se ao 
domícilio se necessário.

R. Rodrigues
514-518-6286

EMPREGOS

senhor samika
Vidente Medium

Ajuda a resolver todos os seus problemas: 
Amor, casamento, problemas familiais, exa-
mes, negócios, sorte no jogo, sucesso no co-
mércio, impotência sexual, feitiços, etc.
Resultados Rápidos, dentro de 48 horas tem 
sucesso, onde os outros fracassam. Pagamen-
to depois do resultado

tel.: 438-995-4811

Procura-se cozinheiro/sub-
-chefe com mínimo de 7 a 8 
anos de experiência em gas-
tronomia italiana, bom salário 
a tempo inteiro na zona sul.

José ou tony
450-444-3416

Procura-se ajudante de cozinha 
para fim de semana com alguma 
experiência para restaurante por-
tuguês. 514-240-3912

Precisa-se de pessoal para ajunta-
mento e instalação de rampas em 
alumínio ou metal, com ou sem 
experiência. 
Apresentar-se no 8975 Pascal 

gagnon em st-leonard, ou 
contactar pelo telefone 
514-327-2200 ou e-mail: 

info@mondialaluminium.com

Procura-se costureira com ex-
periência. 30 horas por semana, 
exige-se referências. 

Contactar Marie-Josée
514-524-0846

VEndE-SE

Precisa-se de costureira com ex-
periência. Bom salário e trabalho 
durante todo o ano.

stella: 514-277-4761

Precisamos de operárias 
com experiência  em má-
quinas de costura Plain, 
overlock, coverstitch (2 
agulhas).
Mary: 514-845-6680

Procura-se pessoa para limpeza 
ligeira. Alguns dias por semana.

sandy: 514-270-3378

Padaria procura mulher dinámica 
e responsável para trabalhar ao 
serviço ao cliente a tempo inteiro 
ou parcial. URGENTE.

514-812-3683

Belo cottage destacado dos dois lados, 
construído em 2003. 3 quartos fechados. 
Chão em madeira. Cave completamente 
acabada. Situado num sítio residencial e 
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio 
industrial convertido em condos em 2007.  
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes 
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada privada 
e em dois andares. Terrasso comun no teto.

VAlE uMA VisitA ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, no 
último andar. 1 quarto fechado. Grande es-
planada privada. Chão em madeira. 

Muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. Venham ver! $289,000

Condo completamente renovado com 900 
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado. 
Chão de madeira. Interessante para um ca-
sal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca 
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar condi-
cionado. 2 quartos fechados. A dois passos 
do Metro Montmorency. Inclui os 5 electro-
domésticos. 1075$/mês.

VENDIDO Portugalíssimo

1280am

Produtora: 
Rosa Velosa

linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3z 2z5
rvelosa@videotron.ca

Boutique Lisbonne
a venda

Bom comércio, a mais antiga  “boutique” 
portuguesa desde 1983. Bons rendimentos 

durante o ano.  Ideal para um casal.
Aceita-se sociedade.

Contactar Maria de Lurdes
514-844-8738

† José Alves
Faleceu em Laval no dia 24 de Agosto de 2012, com 70 anos de ida-
de. o Senhor José Alves natural de Barreiro, Portugal.
Deixa na dor sua esposa senhora Isabel Ferreira, seus filhos 
António(Luisa) e Paulo(Anna). Seus netos, irmão assim como restan-
tes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORiA
2159, boul. st-Martin, laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778

O velória terá lugar hoje, quarta-feira dia 29 de Agosto de 2012 às 
18h00 e uma missa comemorativa será celebrada 19h30 no salão. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

M E M O R A N D U M
2º ano de saudade

Abílio Jacinto tavares
f. 30 de Agosto de 2009

A sua esposa Glória, filha Celina
(Hermano), netos Samuel e Mea-
gan, restantes familiares e amigos 
recordam com profunda saudade 
o seu ente querido.

Participam que será celebrada 
missa pelo seu eterno descanso, 
quinta-feira, dia 30 de Agosto de 
2011, pelas 18h30, na Igreja San-
ta Cruz, situada no 60, rua Rachel 
Oeste.

Agradecem antecipadamente a to-
das as pessoas que se dignarem 
assistir a este acto religioso.

Vavô
We love you

and miss you so much

Your grandchildren
samuel and Megan

Precisa-se de empregada com 
experiência para trabalho em pas-
telaria e café.

Contactar: 514-927-6940

Precisa-se de cozinheiro para 
grelha num novo restaurante no 
Plateau

Contactar: 514-659-6502

Procura-se homem com as ca-
recteristicas de carpinteiro, mar-
ceneiro.

514-439-8896

Vendem-se coelhos 
criados a milho

2 por 25$
António Pereira

tel.: 514-601-7129

† Maria Eduarda barbosa
Faleceu em Laval no dia 28 de Agosto de 
2012, com 63 anos de idade. A Senhora Maria 
Eduarda Barbosa natural de Água de Pau.
Deixa na dor seu esposo António Froias, 
suas filhas Janette(Danny Tavares), 
Laura(Fernando Raposo) e Jinny(Walter Ro-
drigues). Seus netos/as  Amanda, Mathieu, 
Samantha, Sheldon, Kelly e Shawn, assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORiA
2159, boul. st-Martin, laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
EDuinO MARtins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira dia 29 de Agosto de 2012 das 
14h às 22h00 e amanhã, quinta-feira das 8h00 às 9h30 seguindo-se 
o serviço fúnebre às 10h00 na Igreja Nossa Senhora de Fátima em 
Laval. Vai ser sepultada em cripta no Mausoléu St-Martin
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As 
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em 
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São 
pessoas que foram enganadas e que não con� am em nada. São pessoas 

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAIS:

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO, 
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Eu sou um mestre espiritual, um 
xamã mental e metafísico de nas-
cença. Tenho poder e capacidade de 
retirar qualquer tipo de bruxedo, 
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido.  Limpo a sua 
casa, carro e negócio.

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

sofria duma doença es-
tranha. A ciencia medical 
não encontrava a causa. 
infelizmente eu estava a 
ser vitima de bruxedo, ro-
gado por pessoas invejo-
sas. Agora quero agradecer a Deus 
por me ter curado e obrigado sHA-
MAn pela tua ajuda. RAfAEl

Obrigado sHAMAn in-
DiO por me teres devol-
vido a alegria de viver, 
depois de ter perdido 
toda a esperança. Os 
que me amam estão co-
migo. Para o mes que 

vem vamos a Portugal visitar as 
nossa familias e receber as ben-
çãos para o nosso casamento. 
PAulA DE ROCO

Depois de ter voltado 
de férias,tudo começou 
a mudar na minha vida. 
tudo o que eu tinha 
construído durante mui-
tos anos, desapareceu 
em poucas semanas. 
Minha casa, minha saúde, tudo 
isto se foi por causa de bruxaria 
rogada pelo meu melhor amigo. 
sómente o sHAMAn inDiO conse-
gui salvar-me pesadelo. sHAntY.

A minha mulher é uma pes-
soa fantástica. infelizmente 
foi vítima de um ritual voo-
doo no nosso país a Africa 
do sul. Obrigado sHAMAn 
por a teres curado. Agora 

vivemos felizes e em harmonia como 
dantes. família  CARMEn sPEnCER .

514-386-0008
7551 St-Hubert

Obrigado SHAMAN INDIO por me teres devolvido a alegria de viver,depois de ter
perdido toda a esperança. Os que me amam estão comigo.Para o mes que vem
vamos a Portugal visitar as nossa familias e receber as bençãos para o nosso
casamento. PAULA DE ROCO

Sofria duma doença estranha.A ciencia medical não encontrava a causa.Infelizmente
eu estava a ser vitima de bruxedo,rogado por pessoas invejosas.Agora quero
agradecer a Deus por me ter curado e obrigado SHAMAN pela tua ajuda. RAFAEL

A minha mulher é uma pessoa fantástica.Infelizmente foi vítima de um ritual voodoo 
no nosso país a Africa do Sul.Obrigado SHAMAN por a teres curado.Agora vivemos
felizes e em harmonia como dantes.Família CARMEN SPENCER .

Depois de ter voltado de férias,tudo começou a mudar na minha vida.Tudo o que eu
tinha construído durante muitos anos,desapareceu em poucas semanas. Minha
casa,minha saúde,tudo isto se foi por causa de bruxaria rogada pelo meu melhor
amigo.Sómente o SHAMAN INDIO consegui salvar-me pesadelo. SHANTY.

Obrigado SHAMAN por teres descoberto o inimigo que queria separar-me da minha
mulher e destruír o meu lar.Agora e graças ao SHAMAN,eu conheço quem são os
meus amigos e também os meus inimigos. MICHAEL RASPU.

Obrigado SHAMAN INDIO por me teres devolvido a alegria de viver,depois de ter
perdido toda a esperança. Os que me amam estão comigo.Para o mes que vem
vamos a Portugal visitar as nossa familias e receber as bençãos para o nosso
casamento. PAULA DE ROCO

Sofria duma doença estranha.A ciencia medical não encontrava a causa.Infelizmente
eu estava a ser vitima de bruxedo,rogado por pessoas invejosas.Agora quero
agradecer a Deus por me ter curado e obrigado SHAMAN pela tua ajuda. RAFAEL

A minha mulher é uma pessoa fantástica.Infelizmente foi vítima de um ritual voodoo 
no nosso país a Africa do Sul.Obrigado SHAMAN por a teres curado.Agora vivemos
felizes e em harmonia como dantes.Família CARMEN SPENCER .

Depois de ter voltado de férias,tudo começou a mudar na minha vida.Tudo o que eu
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HigH sCHOOl Of MOntREAl ADult CEntRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de bullion, Montreal, qC, H2x 3A2

tel. 514-788-5937
inglês básiCO

infORMAçÕEs PARA insCRiçÕEs
inglês básico - manhã

Datas:              5, 6 de Setembro 2012
            10, 11, 12, 13 de Agosto 2012
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas:                 5, 6 de Setembro 2012
                10, 11, 12, 13 de Agosto 2012
 Hora:  17h00 às 19h00um dos 

uM DOs sEguintEs DOCuMEntOs (ORiginAl úniCAMEntE) É ExigiDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HORáRiOs DAs AulAs DE
inglês DE bAsE DE MAnHã E DE tARDE

Manhã: Do 27 de Agosto até 20 de Dezembro de 2012
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 27 de Agosto até 20 de Dezembro de 2012
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

uMA DAs sEguintEs PROVAs DE REsiDênCiA
nO (ORiginAl úniCAMEntE) É ExigiDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Outras provas (informar-se com os empregados)
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Grandes Festas do espírito santo em Fall River
As Grandes Festas do Espírito Santo da Nova 

Inglaterra, tiveram lugar em Fall River, de 23 
a 27 de Agosto, movimentando anualmente milha-
res de pessoas.
Convém sublinhar as relações Grandes Festas/Co-

mercial dos Açores, desde a sua fundação pelo di-
nâmico Heitor Sousa, que dotaria a comunidade das 

maiores festa do Espírito Santo nos EUA. 
“Um evento desta abrangência e dimensão exige 

grande disponibilidade e capacidade dos seus organi-
zadores”, sublinhou o presidente das Grandes Festas, 
que foi um trabalho de um ano de preparativos e que 
fez uma referência à presença do artesanato que esta-
rá exposto durante as festas.
“Tivemos a presença de artesanato, com o patroci-

nio da Secretaria Regional da Economia e Associa-
ção Mosaico de Roberto Medeiros”, sublinhou Luís 
Carreiro, sem esquecer a presença local.
“Desfilaram-se 15 bandas da Nova Inglaterra, assim 

como um grande número de mordomias e organiza-
ções”, concluiu Luís Carreiro, presidente da comis-

são organizadora das Grandes Festas do Espírito 
Santo da Nova Inglaterra.
O programa destas festividades foi: 
Quinta-feira, 23 de Agosto: 19h00 Abertura das 

iluminações no Kennedy Park; 19h30 Conjunto 
Vindos da Luz; 20h30 José Manuel; 21h00 Geana 
Teodoro;21h30 Tony Leal; 22h00 Nadia e conjunto.
Sexta-feira, 24 de Agosto: 18h30 Bênção e distri-

buição das pensões e Banda União dos Amigos da 
Vila das Capelas, S. Miguel; 19h00 inauguração das 
exposições de artesanato açoriano e produtos regio-
nais e folia da Irmandade de Nossa Senhora do Ro-
sário de East Providence; 19h20 Dispensa dos Ami-
gos de Rabo de Peixe; 19h40 Grupo de foliões da 
Associação Musical Pérola do Ilhéu de Vila Franca 
do Campo; 20h10 Irmãos Severino, São Jorge; 20h45 
Banda União dos Amigos da Vila das Capelas;22h15 

David Loureiro Show.
Sábado, 25 de Agosto: 10h00 Bodo de Leite e Cor-

tejo Etnográfico. Sai do parque das Portas da Cidade, 
percorrendo a Columbia Street, South Main Street 
em direção ao Kennedy Park. Distribuição de massa 
sovada e leite; 14h00 Festival folclórico: Grupo fol-
clórico Sociedade Cultural Açoriana; Rancho Sonhos 

de Portugal, New Jersey; Rancho Folclórico Belas 
Ilhas, Clube dos Açores, New Jersey; Rancho Fol-
clórico do Clube Português, Hartford, CT; Rancho 
Folclórico Casa do Ribatejo, New Jersey. 17:00 Ar-

rematações; 17h45 Concerto pela banda Aliança de 
Santo António, Pawtucket, Filarmónica Portuguesa 
do Espírito Santo, Laval, Canadá; 19h15 Filarmónica 
Portuguesa de Montreal, Canadá, Banda União dos 
Amigos da Vila das Capelas; 20h30 Irmãos Severi-

no, S. Jorge; 21h00 Nelson e conjunto Euro; 22h00 
Arlindo Andrade
Domingo, 26 de Agosto: 12:30 Missa Solene de 

coroação na igreja de Sant’Anne. Celebrantes D. Jor-
ge Ortiga, Arcebispo de Braga; D. George Coleman, 
Bispo de Fall River. A missa será cantada pelo grupo 
coral da igreja de São Miguel, Fall River.
14h00 Procissão de coroação onde se incorporam 

mordomias e bandas da Nova Inglaterra, Canadá e 
Açores. Participam ainda os convidados D. Jorge 
Ortiga, Carlos César, Presidente do Governo Regio-
nal dos Açores; Graça Castanho, Diretora Regional 
das Comunidades; Dionísio da Costa, convidado em 
nome da comunidade; William Flanagan, Mayor de 

Fall River; Graça Fonseca, Cônsul de Portugal em 
Boston.
17h00 Concerto pelas bandas Nossa Senhora do Ro-

sário, Providence e Nossa Senhora de Fátima, New 

Jersey 18h30 Arrematações; 19h00 Concerto pela 
Banda de Santo António, Cambridge, Mass. 20h30 
Momento de fado e canção com Carlos Furtado e 
Josefina Couto; 21h00 Grupo Ilhas de Bruma; 21:25 
Sorteio da rifa e mensagem do presidente; 21h45 
Momento de despedida com o grupo de foliões da 
Associação musical Pérola do Ilhéu de Vila Franca 
do Campo.
Segunda-feira, 27 de Agosto: 18h00 Banquete de 

encerramento. Restaurante White’s. Presença de to-
das as mordomias, instiuições sociais. Lançamento 
do livro em inglês do navegador solitário Genuino 
Madruga.
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1-Arouca 10 4 3 1 0 9 3
2-Sporting B 9 4 3 0 1 6 3
3-Leixões 9 4 3 0 1 3 1
4-Belenenses 9 4 3 0 1 8 8
5-Benfica B 7 4 2 1 1 13 6
6-Desp. Aves 7 3 2 1 0 5 2
7-UD Oliveirense 7 4 2 1 1 4 3
8-Marítimo B 6 4 2 0 2 4 2
9-Trofense 6 4 2 0 2 4 5
10-Penafiel 6 4 2 0 2 3 5
11-U. Madeira 5 3 1 2 0 3 2
12-Tondela 5 4 1 2 1 4 4
13-Naval 5 4 1 2 1 3 4
14-Portimonense 4 4 1 1 2 6 7
15-Santa Clara 4 3 1 1 1 4 5
16-V. Guimarães B 4 4 1 1 2 2 3
17-FC Porto B 3 4 0 3 1 4 5
18-SC Braga B 3 4 0 3 1 3 4
19-Atlético CP 3 4 1 0 3 2 7
20-Sp. Covilhã 2 4 0 2 2 2 4
21-Feirense 1 4 0 1 3 3 8
22-Freamunde 0 3 0 0 3 2 6

P Equipa P J V E D GM GS
liGa oRaNGiNa

1-SC Braga 4 2 1 1 0 5 3
2-Benfica 4 2 1 1 0 7 2
3-FC Porto 4 2 1 1 0 4 0
4-Moreirense 4 2 1 1 0 4 2
5-Olhanense 4 2 1 1 0 3 2
6-Marítimo 4 2 1 1 0 1 0
7-Rio Ave 3 2 1 0 1 1 1
8-Académica 2 2 0 2 0 4 4
9-P. Ferreira 2 2 0 2 0 2 2
10-Gil Vicente 2 2 0 2 0 0 0
11-V. Setúbal 1 2 0 1 1 2 7
12-Sporting 1 2 0 1 1 0 1
13-Nacional 1 2 0 1 1 3 5
14-V. Guimarães 1 2 0 1 1 0 4
15-Estoril Praia 1 2 0 1 1 2 3
16-Beira-Mar 1 2 0 1 1 4 6

P Equipa P J V E D GM GS
liGa zoNe saGRes

Académica  1-1  Olhanense
SC Braga  3-1  Beira-Mar
FC Porto  4-0  V. Guimarães
Moreirense  3-1  Nacional
Estoril Praia  1-1  P. Ferreira
Marítimo  0-0  Gil Vicente
V. Setúbal  0-5  Benfica
Sporting  0-1  Rio Ave

RESULTADO

V. Guimarães-Estoril 01/09  13:30
Olhanense-FC Porto 01/09  15:30
Beira-Mar-Moreirense 02/09  11:00
Gil Vicente-V. Setúbal 02/09  11:00
Rio Ave-Académica 02/09  13:00
P. Ferreira-SC Braga 02/09  13:00
Benfica-Nacional 02/09  15:15
Marítimo-Sporting 16/09  15:15

PRóxiMA JORNADA

Edinho  Académica 3
R. Micael SC Braga] 2
A.Camará Beira-Mar]  2
Rodrigo Benfica 2
Salvio  Benfica 2
L. González  FC Porto 2
S. Vitória Estoril Praia 2
Isael Nacional 2
Nabil Ghilas Moreirense 2
Mossoró SC Braga 1
Cristiano V. Setúbal 1
David Silva Olhanense 1
Nolito Benfica 1
Enzo Pérez Benfica 1
Ó. Cardozo Benfica 1
N. Petrolina Beira-Mar 1
F. Espinho Moreirense 1

MARCADORES

Marítimo B  2-0  V. Guimarães B
Arouca  2-1  UD Oliveirense
Atlético CP  1-3  Sporting B
SC Braga B  1-1  U. Madeira
Trofense  0-1  Leixões
Freamunde  1-3  Portimonense
Sp. Covilhã  0-1  Penafiel
Santa Clara  0-0  Tondela
FC Porto B  1-2  Desp. Aves
Feirense  0-0  Naval
Benfica B  6-0  Belenenses

RESULTADO
U. Madeira-Benfica B
Sporting B-Marítimo B

UD Oliveirense-FC Porto B
Sp. Covilhã-Atlético CP

Belenenses-Naval
Desp. Aves-Santa Clara
Portimonense-Feirense
V. Guimarães B-Arouca

Tondela-SC Braga B
Leixões-Freamunde
Penafiel-Trofense

PRóxiMA JORNADA

maJoR leaGue socceR (usa)
P Equipa P J V E D GM GS

1-SJ Earthquakes 50 26 15 5 6 52 33
2-Sporting KC 47 26 14 5 7 32 23
3-NY Red Bulls 45 26 13 6 7 44 37
4-Real Salt Lake 43 27 13 4 10 37 32
5-Seattle Sounders 43 25 12 7 6 40 26
6-Houston Dynamo 42 26 11 9 6 38 30
7-Chicago Fire 41 25 12 5 8 32 30
8-LA Galaxy 40 27 12 4 11 46 40
9-DC United 40 25 12 4 9 41 35
10-impact Montréal  39 28 12 3 13 42 44
11-Vancouver W. 37 27 10 7 10 29 35
12-Columbus Crew 36 24 10 6 8 29 28
13-FC Dallas 32 28 8 8 12 33 37
14-Chivas USA 27 23 7 6 10 17 32
15-Colorado Rapids 26 26 8 2 16 33 40
16-Philadelphia U. 25 23 7 4 12 24 28
17-Portland Timbers 24 25 6 6 13 26 43
18-NE Revolution 23 25 6 5 14 30 35 
19-Toronto FC 21 26 5 6 15 29 46

FC Basel - CFR Cluj   1-2 29/08
Dinamo Zagreb - NK Maribor    2-1 28/08
Málaga - Panathinaikos   2-0 28/08
Borussia M’gladbach - Dynamo Kyiv   1-3 29/08
FC København - Lille   1-0 29/08
Helsingborgs iF - Celtic   0-2 29/08
BATE - Kiryat Shmona   2-0 28/08
AEL Limassol - Anderlecht   2-1 28/08
SC Braga - Udinese   1-1 28/08
Spartak Moskva - Fenerbahçe   2-1 29/08

1ª Mão 2ª Mão

Marítimo - FC Dila   1-0 30/08
AC Horsens - Sporting   1-1 30/08

1ª Mão 2ª Mão

liGa dos camPeões

ueFa euRoPa leaGue

dois grandes a carburar,
outro a voltar ao passado
O Benfica toca pela primeira vez na liderança 

depois dos cinco golos marcados sem respos-
ta no Bonfim. Melgarejo, desta vez sem erros, e 
até com participação positiva no triunfo - provoca 
a expulsão de Amoreirinha e faz a assistência para 
o golo inaugural -, ganha pelo menos uma semana 
de tréguas nas críticas.

Os encarnados, com Salvio e Rodrigo endiabrados, 
reagem da melhor forma aos triunfos de Sp. Braga e 
FC Porto. Os arsenalistas ultrapassam o Beira Mar 
embalados pelo «renascido» Rúben Micael. Já os 
dragões, a exemplo do que aconteceria com o gran-
de rival em Setúbal, também não encontram grande 
resistência no outro Vitória, o Guimarães. El coman-
dante Lucho volta a mostrar classe e Hulk faz ouvi-

dos de mercador aos rumores que chegam da Rússia, 
potenciando a goleada.
Em Alvade, o Sporting voltar a ser assombrado por 

fantasmas antigos. A nova defesa dos leões é destro-
çada por um arranque feliz do lateral-esquerdo Edi-
mar, que concretizaria ele mesmo a primeira vitória 
de sempre do Rio Ave no reduto dos leões. Após o 
apito final, Sá Pinto faz juras de que a equipa está 

muito forte, mas não evita dolorosos assobios das 
bancadas. Também o seu ciclo vitorioso em casa é 
quebrado ao 12º encontro.
A surpresa também tem o nome Moreirense. O re-

cém-promovido soma mais três pontos ao conquis-
tado na ronda inaugural e agora também faz parte 
do grupo do topo da tabela. Ghilas bisa e os adeptos 
recordam o irmão, que passou por Guimarães há uns 
anos e deixou saudades.
O Marítimo não passa do nulo no Caldeirão, mas 

a cabeça anda na Liga Europa e na possibilidade de 
chegar à fase de grupos. Os quatro pontos chegam, 
para já, para andar na frente. O mesmo acontece com 
o Olhanense, que faz das dificuldades arma de arre-
messo, e empata a Académica em Coimbra.
Com a vitória em Alvalade, o Rio Ave consegue os 

primeiros pontos na nova época e, com o feito, já não 
há equipas a zero.

sabe quem vende mais
camisolas na europa?
Segundo o prestigiado jornal francês LEquipe, 

o Manchester United foi o clube europeu que 
vendeu o maior número de camisolas ao longo da 
temporada 2011/12.
O clube inglês negociou 1,5 milhões de equipamen-

tos durante a época passada, enquanto o Real Madrid 
ficou entre os 1,2 e os 1,5 milhões de camisolas.
O Barcelona surge na terceira posição com um nú-

mero entre 1,1 e 1,2 milhões de equipamentos ven-
didos.
Na análise, o LEquipe apresenta ainda os números 

de Bayern Munique, Juventus e Ol. Lyon, procu-
rando estabelecer um paralelo com a realidade dos 
principais campeonatos europeus. Não há números 
concretos em Portugal.
Segundo o jornal francês, o Bayern Munique ven-

ceu 950 mil camisolas, enquanto a Juventus se ficou 
pelas 600 mil e o Ol. Lyon não foi além dos 350 mil 
equipamentos vendidos.

Pauleta 13º melhor
estrangeiro da liga francesa
Pauleta foi esta terça-feira eleito, pela revista 

«France Football», o 13º jogador melhor es-
trangeiro da liga francesa.
O antigo avançado de Bordéus e PSG é o único por-

tuguês na lista. O grande vencedor foi o bósnio Safet 
Susic, ídolo do PSG na década de 80 e agora selecio-
nador do seu país. Logo atrás ficaram o croata Josip 
Skoblar (Marselha, nos anos 60 e 70) e o brasileiro 

Juninho Pernambucano (Lyon, de 2001 a 2009).
Os melhores jogadores estrangeiros na liga france-

sa: 1º Safet Susic; 2º Josip Skoblar; 3º Juninho Per-
nambucano; 4º Salif Keita; 5º Abedi Pelé; 6º Carlos 
Bianchi; 7º Vahid Halilhodzic; 8º Denio Onnis; 9º 
Raí; 10º George Weah; 11º Ivan Curkovic; 12º Car-
los Mozer; 13º Pedro Miguel Pauleta; 14º Oswaldo 
Piazza; 15º Sonny Anderson; 16º Roger Magnusson.
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